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Ethics of architectural education in academic institutions 

)

  المستخلص: 
  

حث مفهوم  ات یتناول ال م المؤثرة في االخالق ة أحد المفاه م ة التعل برنامج  على انه " هعرف إذ، العمل
ة تعنى بهندسة   م ة أكاد م ة ضمن مؤسسة تعل ة السام م األخالق مي متكامل منظم على وف الق تعل
ة, وأدوات   م مي, والبیئة التعل ة, وهي: "المنهج التعل س تألف برنامجها من ثالثة عناصر رئ العمارة, و

یزتین لسمو الع ر ة, والجودة"  ه "االعتماد شتر ف م", و م والتقی مهنة الى مستو اإلصالح  التقو مارة 
ًا فضال عن   م المعمار أخالق مومة تحدیث أسالیب التعل الشامل او الجزئي مما یلزم التدرسین بد

ذلك ی  ة ت ةمعمار وصنصعنها نتج استحداثها, و ه نفع الفرد والمجتمع"، إبداع ة   وعل حث لة ال تكون المش
ات الفي ( م المعمار بلورة تصور نظر شامل عن اخالق حث و ). تعل ة  ح  لى توضإهدف ال ستراتیج

م األخالقي للعمارة فضال عن مرتكزاته ه  التعل ناءا عل م جودته, و حث  وأسالیب تقی لمؤشرات   أنفترض ال
م المعمار  ات التعل اغة النتاج المعمار ایجابي أثر اخالق ة . ولغرض معالجة اإلبداعي في ص   فرض

حث وتحقی  ، ثم أطار نظر  اوال طار معرفيأبناء  اعتماد منهج في والتحق من فرضیته تم هأهدافال
م االخالقي للعمارة شامل  ة في  والساندة استخلص من الطروحات المعمارة للتعل غته النهائ ص لیتجسد 

سة م االخالقي للعمارة :هيو  ,ثالثة مؤشرات رئ ة التعل م و  ،ستراتیج  ،األخالقي للعمارةمرتكزات التعل
م جودة م األخالقي للعمارة وتقی ة ، ثم "التعل اتِه في  عمل دراسة استكشاف م وٕاخالق م مستو جودة التعل تق

ة التي توضح   االستنتاجاتمجموعة من لى إ التوصل وأخیرا تم  ,قسم هندسة العمارة / الجامعة التكنولوج
م المعمار على وف مجمل مؤ  ط ممارسة التعل ة المستخلصة.ض   شراتِه االخالق
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ABSTRACT 
The research deals with the concept of ethics education as one of the most influential concepts 
in the process of teaching the foundations of architectural design. It defines it as "an integrated 
educational program organized according to the highest ethics values within an academic 
institution concerned with architecture. Its program consists of three main elements: 
Educational and assessment tools and assessment, and requires reliability and quality As two 
pillars for the maintenance of architecture as a profession to the level of comprehensive or 
partial reform, which requires professors to perpetuate the modernization of methods of ethics  
architectural education as well as the development, resulting in innovative architectural texts 
person and society", thus research problem is in the (development of a comprehensive 
theoretical perception about the ethics of education architecture). Therefore, the research aims 
at clarifying the strategy of the ethics education of architecture as well as its foundations and 
the methods of evaluating its quality. Accordingly, the research assumes that the indicators of 
the ethics of architectural education have a positive effect in the formulation of creative 
architectural productions. In order to address the research issue and achieve the objectives of 
the research and validation of the hypothesis is first built knowledge framework, and then a 
comprehensive theoretical framework of the ethics of architectural education derived from the 
architectural ideas and support to be embodied in final form in three main indicators, namely: 
the strategy of ethics  education for architecture, and the foundations of ethics  education of 
architecture, And then an exploratory study evaluating the quality of education and its ethics in 
the Department of Architecture / University of Technology. Finally, a set of conclusions were 
reached which show the control of the practice of architectural education according to all its 
indicators Creative abstraction . 
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التعلیم ھو التزام مشترك بین التدریسین والطلبة یھدف إلى تثقیفھم وبناء القدرة لدیھم على إنجاز أعمـال جدیـدة، فھـو لـیس  المقدمھ:
 ,تكراراً لما فعلتھ األجیال السابقة فقط إذ یطور قدرات الطلبة ویمكنھم من التفكیر الذكي المكثف فضال عـن التفكیـر الناقـد االیجـابي

وعلیھ اصـبحت مـن النـوامیس عقالنیة والمثل العلیا التي تقّوم االفعال اإلنسانیة ومنھا التعلیمیة, الأما االخالق فھي منظومة من القیم 
وقد تناولت عدة دراسـات وبشـكل خـاص فـي حقـل العمـارة مفھـومي  اإلنسانیة التي لم تختلف علیھا البشریة في أي زمان أو مكان.

التعلیم واألخالق, إال أنھا تناولت اخالقیات التعلیم المعماري بشكل مقتضـب أو ضـمني, وتكمـن أھمیـة الموضـوع فـي قدرتـھ علـى 
جلـت سـتراتیجیاتھ ومرتكزاتـھ االرتقاء بالمجتمع عموما والسمو في المھنة خصوصاً, فـإذ مـا سـادت اخالقیـات التعلـیم المعمـاري ت

وأسالیب تقییمھ الحاكمة للممارسات التصمیمیة للطلبة أي معماري المستقبل مما یكون نصوص نافعـة وابداعیـة. لـذا تمثلـت مشـكلة 
وعلیھ یھدف البحث إلى توضیح مؤشرات اخالقیات التعلیم ), بلورة تصور نظري شامل عن اخالقیات التعلیم المعماريالبحث في (

بدراسة المفـاھیم األساسـیة للبحـث "التعلـیم، واألخـالق، والتعلـیم أولھا ، وأخیرا تمثل منھج البحث بخمسة محاور اختص معماريال
على بناء اإلطـار  الثالث تضمن بناء اإلطار المعرفي ألسالیب التعلیم األخالقیة في النصوص اإلبداعیة، وركزوالثاني:  األخالقي"،

تقیـیم مسـتوى جـودة التعلـیم : فتنـاول عمـل دراسـة استكشـافیة الرابــعألدبیـات والدراسـات السـابقة، أمـا النظري من خالل تحلیـل ا
  حددت االستنتاجات والتوصیات.: وأخیراخامسا ، وإخالقیاتِھ في قسم ھندسة العمارة / الجامعة التكنولوجیة

   اإلطار المعرفي للبحث: -1
  واألخالق في محاولة لفھم أخالقیات التعلیم وفلسفتھا وأثرھا في صیاغة النصوص االبداعیة.یناقش المحور مفھومي التعلیم 

  مفھوم التعلیم: توضح الفقرة مفھوم التعلیم من جانبین رئیسین, وھما: 1-1

   :ورد مفھـوم التعلـیم یمكن تعریف التعلیم من جانبین رئیسین: أحدھما لغویا واألخر اصطالحیا، التعلیم في اللغةً واالصطالح
من الفعل َعلّم، وَعلّمھ الشيء تعلیماً فتعلّم، ومنھ واكتساب المھارات والخبرات, والتعلیم  تحصیل المعرفةعلى انھ " في اللغة العربیة

في اللغة اإلنكلیزیـة علـى  Teaching)). بینما عرف التعلیم (Razi,1980,p.454( )31 (البقــرة, كلھا} األسماء آدم {وعلمقولھ تعالى 
). أمـا اصـطالحیا  2018Ajayeb," (تغییر ظـاھر فـي السـلوكیات االنسـانیة، بسـبب الممارسـة التعلیمیـة الثابتـة بشـكل نسـبي أنھ "

الشخص الُمتعَِلّم بكافة أسس المعرفـة، وبشـكل مـنظم، ومقصـود، وُمحـدَّد عملیّة منظمة تھدف إلى تزوید فیعرف (التعلیم) على أنھ "
", ویمیز المنظرون بین التعلیم والـتعلم إذ ان التعلـیم عملیـة باألھداف، مما یؤھل الفرد المتعلم على توظیف ما تلقّاه في حیاتھ العملیة
علیمیـة تحتضـن الفعالیـة التعلیمیـة بینمـا الـتعلم عملیـة ذاتیـة خارجیة تستند إلى برنامج تعلیمي معد من قبل مختصین ویستلزم بیئة ت

 .Marwan,2016)(تكمیلیة یمارسھا المتعلم (الطلبة) مستقبال بصورة تلقائیة بھدف االرتقاء مھنیاً 

 مھمتھم تصمیم بھدف تخریج معماریین : وھو خطة تربویة عامة تقع ضمن منظومة تعلیم العمارة للطالب؛ التعلیم في العمارة
وتشید األبنیة المختلفة وفقا ألسس مدروسة تراعي الظروف المختلفة التي تحیط بالمبنى, إذ یمنح الطلبة مھارات التصمیم فضال عن 
المھارات الحسیة والذھنیة المرتكزة على برنامج التعلیم المعماري المتضمن ثالثة مجـاالت علمیـة وفنیـة متداخلـة, وھـي: نظریـات 

), وتتحقـق الفعالیـة القصـوى فـي Ismail,2006,p26المعماري, والعلوم التاریخیة اإلنسـانیة, والعلـوم التقنیـة اإلنشـائیة (التصمیم 
ویعنى بتبادُل المعلومات والمھـارات ممـا یعكـس التفاعـل  مبدأ المشاركة, أوالبرنامج التعلیم المعماري من خالل عدة مبادئ, وھي: 

ویقصد بھ تطبیق ما یتعلّمھ الطلبة ونقلـھ إلـى الواقـع الفعلـي؛ حیـث إّن التطبیـق  مبدأ المناقلة, وثانیا. ميوالمرونة في البرنامج التعلی
ویعنـى بتھیئـة حـوافز  مبـدأ التعزیـز, وثالثــا. العملي یساھم في تقلیل األخطاء سواء أكان تطبیقا تدریجیاً أو كلیاً مما یكسبھم المھارة

ویعنـى بعملیـة تصـحیح أخطـاء  مبـدأ التغذیـة الراجعـة, ورابعــاة والوسائل االیضاحیة. نامج التعلیمیالتعلم أمام الطلبة من خالل البر
ھــو عملیــة منظمــة تنقــل ان التعلــیم  نخلــص ممــا ســبق  ).jazi,2016-Al.(الطلبة في كّل مرحلـة مـن مراحـل التعلـیم المعمـاري 

ؤھلھم لــتعلّم علمــاً محــدداً أو مھنــة محــددة ومنھــا العمــارة, المعلومات والمعارف والخبرات والمھارات بشكل منسق للطلبة مما ی
ویكون التعلیم أما مباشر مستند على اربعة مبادئ رئیسیة, وھي: "المشاركة, والمناقلة, والتعزیز, والتغذیــة الراجعــة", او غیــر 

 المباشر وھو ما یعرف بـ التعلیم عن بعد. 
یمكن تعریف مفھـوم األخـالق مـن جـانبین رئیسـین: احـدھما لغویـا واألخـر اصـطالحا، االخـالق لغویـاً مـن  مفھوم األخالق: 1-2

عقالنیـة ال, أما اصطالحا فھي "منظومة مـن القـیم والمبـادئ (Wajdi,1971,p770) ""السجیة, والفطرة, والمروءة(الُخلُق) بمعنى
صواب فیھا, إذ تشكل للفرد والجماعة میزاناً یضبط اسس العملیـة التعلیمیـة ضـمن والمثل العلیا التي تقّوم االفعال اإلنسانیة وتحقق ال

, القیم النظریة إذ تعنى بالمعرفة واكتشـاف الحقیقـة. اوالإطر من قواعد التعلیم االخالقیة المستندة على منظومة قیمیة رباعیة, وھي: 
, القـیم ورابعــا, القـیم االقتصـادیة إذ تعنـى بالمنفعـة المادیـة. وثالثــا, القیم االجتماعیة إذ تتضمن تصویب السـلوك االجتمـاعي. وثانیا

خلـة األخالقیة اذ تعد من أھم القیم االساسیة المؤثرة في العملیة التعلیمیة، لكونھا تحدد نوع تعامل التدریسیین مع الطلبة كما انھـا متدا
؛ لترتقي بممارساتھا الفكریـة والمادیـة عالمیـاً نحـو االنسـانیة سـواء مع القیم االخرى مما لھ أثر في نجاح العملیة التعلیمیة التنمویة"

نخلص مما سبق ان القیم األخالقیة تقّوم العملیة التعلیمیــة . )2011Homoud-Al,(اكانت قیم التعلیم االخالقیة فطریة أو مكتسبة 
تمع عبر اســھاماتھا المتكــررة فــي عملیــة التنمیــة وتسمو بھا, إذ ان عالقتھما طردیة مما یحقق النشاط الفعال للفرد ومن ثمَّ المج

  التعلیمیة الحدیثة. 
: برنامج تعلیمي یرتكز على تحفیز مھارات الطلبة للمشاركة اإلیجابیة فـي المجتمـع, إذ یـوازن العالقـة مفھوم التعلیم األخالقي 1-3

تفكیـر األخالقـي والتفكیـر النقـدي, ممـا یعـزز االسـتیعاب التعالقیة بین معادلة العملیة التعلیمیة الموضـوعیة والذاتیـة وفقـا لمبـدئي ال
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 ویصوب قرار االفراد (الطلبة) اثناء ممارستھم للمعرفة العلمیة النظریة والتطبیقیة مستقبالً, والسیما انھ یعتمد على التعلیم الحواري
فیـة المشـاركة فـي المجتمـع بطریقـة أخالقیـة (المناقشة), والتعلیم التعاوني كآلیات أساسیة فیـھ ممـا یعـزز ھویـة الطلبـة ویعلمھـم كی

بمساعدة المعارف والمھارات الخاصة بمجال معین, ویھدف التعلـیم األخالقـي الـى تفعیـل حـس المسـؤولیة عنـد الطلبـة فضـال عـن 
اعتمـاد . واخیـراً یقـوم التعلـیم األخالقـي علـى قاعـدتین اخالقیتـین, وھمـا: )Schuitema,2008,p.15-(17ضرورة احترام االخر

التشجیع دون التعنیف, وادراك النظیر كشریك ولیس كخصم او منافس والسیما بعدما ثبت أنھ یرتبط ارتباًطا وثیقًا بتطویر العالقات 
یتضح مما سبق أن التعلیم ). p.1617) Smirnova,2012,بین الطلبة واألساتذة من جھة وبین الطلبة مع نظرائھم من جھة اخرى

تعلیمي منظم على وفق القیم األخالقیة السامیة, إذ یوازن التدریسي فیھ بین الجوانــب الموضــوعیة والذاتیــة  األخالقي ھو برنامج
عبر اسالیب التعلیم االخالقیة, وبذلك برزت الحاجة المعرفیــة لدراســة المعلومات والمعارف والخبرات والمھارات في عملیات نقل 

  سیتم دراستھُ في المحور الثاني من البحث. تلك األسالیب في النصوص االبداعیة، وھذا ما
  أسالیب التعلیم االخالقیة في النصوص اإلبداعیة: -2

  یناقش المحور اسالیب التعلیم االخالقیة في ثالثة حقول معرفیة, وھي: الشعر, والفن, والعمارة.
تتنوع أسالیب التعلیم األخالقیة للشعر, إذ تتضمن تقاطع ثالثـة منظومـات أساسـیة, وھـي: أسالیب التعلیم األخالقیة في الشعر:  2-1

وھي منظومة تعلیمیة قائمة على الوسائل المعتمدة والوسائط البینیّة الّتي یمكن أن تعتمد إلیصـال المعرفـة للطلبـة.  البیداغوجیة, أوال
عرّي. العرفانیّة, وھي منظومة تعلیمیة تركز على كیفیّ  وثانیا ة الّتـي یقـوم علیھـا الـنص الشـّ  وثالثــاة تفاعـل المتلقـي للرمزیـة الذّھنیـّ

مما یضمن تقبلھم وتفـاعلھم مـع اطـر  السایكولوجیة, وھي منظومة تعلیمیة یرتكز برنامجھا التعلیمي على سلوكیات الطلبة الوجدانیة
القي للشعر مھما اختلفت فانھا تسـعى لتكامـل أربعـة مسـتویات فـي العلمیة التعلیمیة. وأخیرا البد من اإلشارة ان أسالیب التعلیم األخ

 ,Al- Mazturi) لمسـتوى النفعـي, والمسـتوى الجمـالينتاجاتھا, وھي: المستوى السطحي اللفظي, والمستوى البنیوي الرمزي, وا
2013(  

أسالیب التعلیم األخالقي للفنون عامة, إذ تتشعب وتتداخل بین عدة طرق لتشـكل عـدة  تتنوعأسالیب التعلیم األخالقیة في الفن:  2-2
, التعلیم االستكشافي: أسلوب تعلیمي قائم على معالجـة الطالبـة للمعلومـات وإعـادة تركیبھـا اسـتقرائیا او أوالأسالیب تعلیمیة, وھي: 

ھو أسلوب تعلیمـي قـائم علـى تقسـیم الطلبـة : التعلیم التعاوني, وثانیا). Talwati,2015استنباطیا حتى یصل إلى معلومات جدیدة (
فیمـا بیـنھم علـى شـرط االلتـزام  إلى مجموعات صغیرة غیر متجانسة أي تضم مستویات معرفیة مختلفة مما یحقق اھداف مشـتركة

, التعلم الذاتي: ھـو اسـلوب تعلیمـي یعنـى بالیـات اكتسـاب الفـرد وثالثا). Sanjak,2018بمدئي الترابط البنّاء والمسائلة المستمرة (
لـتعلم الكشـفي للخبرات بطریقة ذاتیة دون توجیھ أحد، وھناك عدة طرق للتعلم الذاتي منھـا الـتعلم البرنـامجي والـتعلم بـالمودیالت وا

, التعلیم بالنمذجة: وھي عملیة االعتماد علـى النمـاذج فـي نقـل المعرفـة إلـى الطلبـة, وتعـد ورابعا). Halaiqa,2016غیر الموجھ (
أیضا أسلوب تعلیمي إصالحي للبرنامج المعتمد في المؤسسة إذ یعدیل انماط السلوك التعلیمي غیـر المرغـوب فیھـا مـن قبـل الطلبـة 

(Al-Shehri,2016).  
: ھي برنامج متكامل لتعلیم العمارة ضمن وحـدة تعلـیم أكادیمیـة, ویتكـون برنـامج التعلـیم أسالیب التعلیم االخالقیة في العمارة 2-3

, االعتمادیـة أولھماالمعماري من ثالثة عناصر أساسیة, وھي : "المنھج, وأدوات التقویم والتقییم, واالھداف", ویشترط فیھا امرین: 
التزام واستیفاء برنامجھا بجملة من المعـاییر والشـروط الدولیـة المحـددة وتعني رتبة علمیة اكادیمیة تمنح للمؤسسة المعماریة جراء 

, الجودة وتعنـى بالخصـائص التـي ینبغـي وثانیھمامن قبل مؤسسات التقویم التعلیمیة والتربویة مما یحقق التمیز للمؤسسة وطالبھا. 
لیـة التعلیمیـة ومخرجاتھـا. وان اجتمـاع الشـرطین معـا توفرھا في البیئة التعلیمیة مما یضمن االستخدام الفعال لھا في مـدخالت العم

یكسب التعلیم المعماري سمة أخالقیة جراء زیادة فعالیتھ وارتفاع نسبة استجابتھ الحتیاجات المجتمع المادیة والنفسیة, وعلیھ یرتقـي 
 .Kamil, 2016, p(واسـتحداثھا التعلیم المعماري الى مستوى اإلصالح الشامل او الجزئي مما یلزمھ بدیمومة تحـدیث األسـالیب 

وتراعي أسالیب التعلیم االخالقیة في العمارة العوامل الذاتیة المؤثرة في نتاج العملیة التصمیمیة والمصنفة الى ثالثـة اقسـام,  ).150
, اوالري, ومنھـا: وھي : النضج, واالستعداد, والدافعیة. فضال عن مراعاتھا للعوامل الموضوعیة المؤثرة في فاعلیـة التعلـیم المعمـا

خصائص المعلّم والمتعلّم وتشـترط فـي التدریسـي الكفـاءة ممـا یؤھلـھ النمـاء قـدرات الطلبـة الذھنیـة والمادیـة لیمتـد اثـر ذلـك الـى 
, سلوك المعلّم والمتعلّم ویعنى بالتفاعل المسـتمر والمتبـادل بـین التدریسـي وطلبـة العمـارة. وثانیاخصائص النتاج التصمیمي نفسھ. 

, البیئة التعلیمیة وتعنى بدرجة توفر الوسائل التعلیمیة والتجھیزات الالزمة ألتمام الفعالیة التعلیمیة التفاعلیة. واخیـرا البـد مـن لثاوثا
  ).Ajayeb,2018(االشارة الى اثر العوامل الذاتیة والموضوعیة في صیاغة ستراتیجیة التعلیم االخالقي للعمارة 

حصــر أھــم  امكــن المذكورة آنفــاً,مما سبق ومن خالل أستعراض أسالیب التعلیم األخالقیة في "الشعر, والفن, العمارة" 
حــظ أنھــا متباینــة فیمــا ویال .والتعلیم الذاتي, والتعلــیم بالنمذجــة" التعلیم التعاوني,"التعلیم االستكشافي, وتلك االسالیب بما یأتي:

كما نخلص ألھمیة التعلیم االخالقي في ممارسة العمارة مھنیاً؛ وعلیھ برزت الحاجــة ة بكل مھنة؛ بینھا, حیث حددت اسالیب خاص
  إلى دراسة مؤشراتھ الرئیسة والثانویة في المحور الثالث من البحث.

  بناء اإلطار النظري. -3
  المعماري. ألخالقیات التعلیمیتناول ھذا المحور طرح مجموعة من الدراسات السابقة لتحدد المؤشرات الرئیسة والثانویة 

  دراسةLeonidas Koutsoumpos ,2017, الوظیفة األخالقیة للعمارة في التعلیم. 
التأمل في الوظیفة األخالقیة للـنص و  ناقشت الدراسة اخالقیات التعلیم المعماري حیث عرفتھا على أنھ "حلقة الوصل بین

ویسـتند  التفكیـر العقالنـي, أوالمستوى االبداع فیھ مما یحقق الجودة", ثم أوضحت ارتكازِه على ثالثة أنماط فكریة متداخلـة, وھـي: 
 على االستیعاب المنطقي للمبادئ التصـمیمیة ومحاكـاة المفـاھیم األخالقیـة الضـمنیة ممـا یكـون حـاالت تطبیقیـة للعمـارة الخضـراء
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التفكیر النقدي, ویستند إلى التحرر من القیود المھیمنـة والتشـكیك فیھـا ممـا یعطـي إمكانیـات تصـمیمیة  وثانیابصورة غیر قصدیة. 
والسیما أن أخالقیة النصوص المعماریة ال تكمن في االنعزال بل في النظرة  قق التضامن بین الحاوي والمحتوى,متعددة, وبذلك یتح

التفكیر المثالي, ویستند إلى النسب الدیكارتیة والممارسة المعیاریة في انتاج  وثالثا. الشمولیة التي یتقاسمھا مجتمع ما في حقبة معینة
على القیم الجمالیة فیھ. كما اشارت الدراسة ألھمیة المتلقي في تقییم اخالقیات التعلیم في المؤسسات النصوص المعماریة مما یحافظ 

المعماریة األكادیمیة, إذ ان النصوص المنتجة ما ھي اال لغة حواریة تعكس درجة االلتزام او االخالل بالفضیلة في العمارة. واخیـراً 
مؤسسات المعماریة بما یلي: "الحتمیة الفلسفیة, والعقالنیـة العملیـة, والتقنیـة التكنولوجیـة بینت الدراسة خصائص التعلیم األخالقي لل

نستنتج مما سبق أن التعلــیم األخالقــي فــي المؤسســات المعماریــة یعتمــد علــى تــدریب الطلبــة علــى الموازنــة بــین (المعلوماتیة)".
  اءة والجودة في النصوص المعماریة المنتجة.األنماط الفكریة العقالنیة والنقدیة والمثالیة مما یحقق الكف

  دراسةJeffrey Chan ، ،2013 تدریس أخالقیات العمارة: السیاقات واإلستراتیجیات. 
والسیما أن السیاق الذي تدرس فیـھ ال یقـل أھمیـة عـن الكیفیـة ناقشت الدراسة اخالقیات التعلیم في المؤسسات المعماریة, 

توجیھیة او إلزامیة (معتمدة) في أخالقیات التعلیم. وتبـین الدراسـة نـوعین مـن السـیاقات التعلیمیـة, وھمـا: المعتمدة والتي تكون اما 
الضمني, وتعني ان اخالقیات التعلیم المعماري مخفیة في البنى االرشادیة العمیقة للمؤسسة التعلیمیة, والظاھر, وتعنـي ان المؤسسـة 

وعلـى الـرغم مـن اخـتالف  مـن النـدوات والمـؤتمرات حـول الممارسـة المھنیـة االخالقیـة. تتبنى القیم األخالقیة وتقدمھا فـي إطـار
السیاقات اال انھا ذات غایة موحدة تكمن فـي تحسـین نوعیـة الحیـاة فـي المجتمـع. كمـا تقتـرح الدراسـة ثالثـة سـتراتیجیات أساسـیة 

قیة الخاصة بالمؤسسات المعماریة, وتستند إلى جانب نفعـي ستراتیجیة تشكیل اإلطر األخال أوالألخالقیات التعلیم المعماري, وھي: 
 ثانیاوظیفي فضالً عن االخالقیات المھنیة المتضمنة الحترامھا لألخر أي اإلطر الفكریة للحركات والمؤسسات المعماریة المختلفة. 

من المـؤتمرات والنـدوات التنمویـة للتعلـیم  ستراتیجیة دیمومة التعلم للمعماریین والسیما االكادیمیین منھم, وتستند إلى اقامت سلسلة
ستراتیجیة تطویر الوعي المعماري األخالقي للطلبة, ویستند فیھا التدریسي على جـانبین: إحـدھما طـرح  ثالثااألخالقي في العمارة. 

عماریة دون االنخراط في سلسلة من األسئلة االستفزازیة على الطلبة بھدف ابراز درجة االلتزام باالبعاد األخالقیة في النصوص الم
اإلصالحیة المطلقة المباشرة مما یقود لالقتناع والتسلیم بھـا كحـق مطلـق, امـا األخـر فیتجسـد فـي طـرح نمـاذج تطبیقیـة لنصـوص 
معماریة تمثل مجازفات أخالقیة كما في مصانع المفاعل النوویة مما یحقق للطلبة االدراك الواضح لمؤشراتھا الخطرة. وأخیراً تتسم 

نخلــص ممــا ســبق أن اخالقیــات تعلــیم العمــارة ذه الستراتیجیات بخاصیتین, وھما : القابلیة على التطبیق, والقابلیة على التطویـع. ھ
وفقا للدراسة تتضمن سیاقین: إمــا ضــمني أو ظــاھر, كمــا تعــزز بمجموعــة مــن الســتراتیجیات تخــتص كــل منھــا بأحــد األطــراف 

ا ما یعنى بالكل أي المؤسسة وفلسفتھا واألخرى تعنــى بــالجزء أي الكــادر بمــا یتضــمنھ مــن المساھمة في العملیة التعلیمیة, فمنھ
  األساتذة والطلبة.

  ،"2012دراسة أریج عزات، "التعلیم المعماري في فلسطین. 
التعلیم المعماري كأحد الركائز األساسیة التي تبني علیھـا المجتمعـات نھضـتھا، فتعرفـھ علـى انـھ  طرحت الدراسة مفھوم

تغیر دائـم فـي السـلوك،  "العملیة التي من خاللھا تتكون المعرفة والقیم والمھارات"، كما تتطرق ألثره االخالقي إذ یؤدي التعلیم إلى
 االتجـاه الجمـالياتجـاھین للتعلـیم المعمـاري, وھمـا : عقلیـة. وتمیـز الدراسـة بـین بحیث یوجھ المعمار ویعید تشكیل بنیـة تفكیـره ال

. موضـحة ان اجتمـاع االتجـاھین یكسـب التعلـیم سـمة اإلنساني كجزء من تعلیم الفنون، واالتجاه التقني كجزء مـن التعلـیم الھندسـي
نفعة, والجمال" في النصوص المعماریـة المنتجـة. كمـا تتطـرق االخالقیة نظراً لمنح المعمار القدرة على تحقیق ثالثیة "المتانة, والم

المعاصرة بجوانبھا الفكریـة والمادیـة والتكنولوجیـة  أولھماالدراسة لسمات المعمار المؤھل للتدریس االكادیمي, إذ تحدد خاصیتین: 
بیئیة حتـى تكـون العمـارة انعكاسـا حقیقیـا االلتزام بالقضایا المجتمعیة وال وثانیھماعلى ان یكون غیر منعزل عن جذوره التاریخیة. 

للبیئة بكل ظروفھا. وبالتالي فان اجتماعھما یكسب فعالیتـھ التعلیمیـة سـمتي االخالقیـة والتربویـة, والسـیما ان نضـج الفكـر وزیـادة 
وتشیر الدراسـة ان درجـة  .ةإاللتزام یمنح المعمار االكادیمي القدرة على االبتكار التعلیمي أي التجدد والتمیز في طرح االفكار للطلب

"المالئمة, واالنسـجام" بـین المـنھج التعلیمـي المعتمـد والفضـاءات التعلیمیـة بمـا تتضـمنھ مـن تجھیـزات تـؤثر علـى كفـاءة التعلـیم 
ن, االخالقي, فضال عن أثر درجة "التكامل" بین المواد النظریة والعملیة للحد من النقص المتزاید في الجانب العملـي عنـد الخـریجی

نخلــص ممــا ســبق ان التعلــیم موضحة ان الدرجات العالیة تشیر للكفاءة بینما الدرجات المنخفضة توضـح تـدني الفعالیـة التعلیمیـة. 
المعماري االخالقي یتضمن اتجاھین: جمالیة, وتفني. وان للمعمار االكادیمي مزایا خاصة إذ یشترط فیھ المعاصرة لمواكبــة افكــار 

لطلبة, فضالً عن االلتزام بھدف تأصــیل االرث الحضــاري فــي نتاجــاتھم. وقــد تــم طــرح درجــات "المالئمــة, االجیال المختلفة من ا
    واالنسجام, والتكامل" بین المنھج التعلیمي المعتمد والفضاءات التعلیمیة كوسیلة للقیاس وبالتالي التقویم.

  دراسةMarga Jann 2010 والخدمة االجتماعیة واالبتكار,, "إعادة تنظیم التعلیم المعماري: االخالق. 
ناقشت الدراسة اھمیة إعادة ھیكلة المناھج التعلیمیة استجابة؛ لضعف مستوى نتاجات طلبة العمارة والسـیما ان المنـاھج 

فضـلیة التعلیمیة التقلیدیة ال ترتقي لمستوى الكفاءة المطلوبة نظرا لتضمنھا مجموعة مـن المعضـالت االخالقیـة. وتبـین الدراسـة ا
المنھج المتعدد التخصصات على المنفرد في مراعاة الجانبین االخالقي واالبداعي للنصوص المعماریة, إذ انھا تعتمد علـى آلیـات 
"التقدیر, والتنظیم, والتطویر" وفقا لألثر التحلیلي الرجعي المعتمد على المقابالت واالستبانة لكـل مـن الخـریجین والطلبـة بھـدف 

ة والضعف في المنھج, وعلیھ یمكن تعزیز اولھا وتالفـى ثغـرات ثانیھـا بـدال مـن المنـاھج التقلیدیـة المركـزة علـى تحدید نقاط القو
االسالیب التاریخیة. كما توضح الدراسة ان المنھج المتعدد التخصصات یمنح طلبة العمارة القدرات التالیة: "االبداعیـة, والفكریـة, 

القیادیة" مما یرتقي بھم من الناحیتین: الشخصیة (المعماریة), والمادیـة (النتاجـات). واخیـرا تعـد والتقنیة, واالخالقیة, والثقافیة, و
الدراسة كالً من "التعلیم المتكامل, والتدریب المھني" في ظل بیئـة تعلیمیـة تتضـمن مؤشـرات آمنـة ومسـتدامة مسـتقرئھ مـن قبـل 
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نخلص مما سبق أثــر المنــاھج افظ على اخالقیة النصوص المنتجة فیھا. طلبتھا ركیزة اساسیة في تقویم ممارسة المھنة؛ وبذلك تح
على اخالقیة التعلم, وتفضل عمومــا المنــاھج المتعــددة التخصصــات نظــرا ألعتمادھــا علــى عملیــات التقیــیم بواســطة االســتبانة 

ك فھــي منــاھج تتســم بدیمومــة والمقابالت وفقا آللیات "التقدیر, والتنظیم, والتطویر" ممــا یحــد مــن نقــاط الضــعف فیھــا؛ وبــذل
  التحدیث بحسب االحتیاجات الخاصة بالعینة (الطلبة) مما یكسبھم مجموعة من القدرات تؤھلھم لممارسة المھنة. 

 دراسة Jos Boys ,2010, نحو فضاءات التعلم اإلبداعي: إعادة التفكیر في الھندسة المعماریة للتعلیم ما بعد اإللزامي.  
وضحت الدراسة العالقة الوثیقة بـین أخالقیـات العمـارة والمسـاحات المسـتوعبة للفعالیـة التعلیمیـة علـى وفـق النظریـات 
التربویة في محاولة لطرح تنطیق فضائي تعلیمي یرتقي بالجامعات عموما والمؤسسات التعلیمیة المعنیـة بـالتعلیم مـا بعـد اإللزامـي 

الفضاءات التعلیمیة: المادیة (الحقیقیـة), واالفتراضـیة (الرقمیـة), والمنفـردة (الشخصـیة), خصوصا, والسیما في ظل تعدد أصناف 
والمتعددة (االجتماعیة). إذ ان لكل منھا درجة محددة من الفعالیة في تحقیق التعلیم األخالقي تختلف حسـب أسـالیب تصـمیم الفضـاء 

الطلبـة. وتطرقـت الدراسـة إلھمیـة العالقـات التصـمیمیة بـین الفضـاءات  التعلیمي فضال عن االختالفات الفردیة للعینة المنتخبة من
التعلیمیة, وتحدد اھمیة عالقات "التقاطع, والتكامل, والتداخل" في تكوین فضاء تعلم أبداعي فضـالً عـن اخالقیتـِھ علـى المسـتوىین: 

تحقق الفضاءات الھجینة الكفاءة التربویـة والتعلیمیـة.  اولھما تصمیمي, إذ تحد من ھدر المساحة والمواد البنائیة. وثانیھما وظیفي, إذ 
وأخیراً تشیر الدراسة ألثر مستوى رسمانیة الفضاءات التعلیمیة على قابلیة استیعاب الطلبة, وتعـد متسـوى الرسـمانیة "المتوسـطة" 

تنتج مما سبق وجود عالقة بین مســتوى نسافضل بیئة تعلیمیة؛ نظراً لقدرتھا على تعزیز العالقة االجتماعیة بین االساتذة والطلبة. 
  التعلیم األخالقي وأسالیب تصمیم الفضاء التعلیمي, والسیما من حیث "نوعھ, ومساحاتھ, ورمزیتھ, وعالقاتھ".  

  ,2010دراسة المنسي, الكفاءة الخارجیة للتعلیم المعماري بكلیة الھندسة في الجامعة االسالمیة بغزة فلسطین. 
مدى قدرة النظام التعلیمـي علـى تحقیـق األھـداف المنشـودة الكفاءة في التعلیم المعماري على أنھ "طرحت الدراسة مفھوم 

ـة منھ, ولھـذه الكفاءة جوانب أربعة, وھي: ـة، والكفـاءة النوعـی ـاءة الكمیـــ ـة، والكفــ . وتمـایز "الكفاءة الداخلیـة، والكفـاءة الخارجیـــ
طبیعة المنھج, إذ یمتاز المـنھج التقلیـدي بعـدة  اوالوالحدیثة االخالقیة من عدة جوانب, وھي:  الدراسة بین المناھج التعلیمیة التقلیدیة

بینمـا یمتـاز المـنھج  .مزایا منھا: "أنھ ثابت وال یقبل التعدیل, ویركز على الكم الذي یتعلمھ الطلبة, ویكیف المتعلم (الطلبـة) للمـنھج"
تخطیط المنھج,  ثانیاالحدیث ذو البعد االخالقي بما یلي "المرونھ, ویركز على الكیفیة التي یتعلم بھا الطلبة, ویكیف المنھج للمتعلم". 

ـع إذ یعد المنھج التقلیدي االختصاصـیون فـي المـادة الدراسـیة, وتكـون المـواد الدراسـیة محـوراً اساسـیاً للمـنھج بینمـا تشـار ك جمـی
ـوراً اساسـیاً للمـنھج.  المـواد الدراسـیة, یبنـى المقـرر  ثالثــااألطراف المؤثرة والمتأثرة في اعداد المنھج الحدیث, ویكون المتعلم مـح

الدراسـي في المناھج التقلیدیة علـى اساس التنظیم المنطقي للمادة, وتكون موادهُ منفـصلة ومسـتقلة عـن بعضـھا, وتتمثـل مصـادرھا 
ـى ضـوء سـیكولوجیة الطـالب, وتكـون مـوادهُ في الكت اب المقرر". بینما یبنى المقرر الدراسـي فـي المنـاھج الحدیثـة االخالقیـة عـل

ـین المباشـر, وال تھـتم  رابعــامتكاملـة ومترابطة , فضال عن تعدد مصادرھا".  ـى التلـق طرائـق التـدریس, تقـوم المنـاھج القدیمـة عـل
ینما تقوم المناھج الحدیثة االخالقیة على تـوفیر الـشروط والظـروف المالئمـة للبیئـة التعلیمیـة, وتسیر على نمط واحد. ب بالنشاطات,

المتعلم, یكون المتعلم في المناھج التقلیدیة سلبي أي غیـر مشـارك  خامساوتھتم بجمیع أنواع النشاطات, فضال عن أنماطھا المتعددة. 
حانات المواد الدراسیة. بینما یكون المتعلم في المنـاھج الحدیثـة االخالقیـة إیجـابي أي في العملیة التعلیمیة, كما یعتمد نجاحھ على امت

المعلـم, تكـون شخصـیتھ فـي المنـاھج  سادســامشارك في العملیة التعلیمیة, ویعتمد نجاحھ على مدى تقدمھ نحو األھـداف المنشـودة. 
ـھ فـي ـین الطـالب  التقلیدیة تسلطیة مع المتعلمین, ویحكم علیھ بمدى نجاح طالـب االمتحانـات, كمـا أنـھ ال یراعـي الفـروق الفردیـة ـب

وعموما یشجع الطلبة على حفظ المواد, ویعتمد اسلوب التھدید والعقاب, وال یولي اھتماما واضحاً بعالقة الجامعة بالبیئة والمجتمـع . 
ـوء  بینما تكون شخصیة المعلم في المناھج الحدیثة االخالقیة "ابویة قائمة على الثقـة ـي ـض واالحترام مع المتعلمین, ویحكـم علیـھ ـف

یشجع الطلبة على التعـاون فـي وعموما مساعدتھ للطالب على النمو المعرفي المتكامل, كما أنھ یراعي الفروق الفردیة بـین الطالب 
ـدمتھم والمحافظـة اختیار األنشطة وممارستھا, ویعتمد اسلوب التوجھ واالرشاد, ویولي اھتماماً كبیراً بعالقـة الجام عة بـالمجتمع وـخ

على البیئة". واخیرا تعد الدراسة كالً من "القاعـات الدراسیة, والورش, والمعامـل, والمختبـرات, والمكتبـات التقلیدیـة وإلكترونیـة" 
نھج التعلیمــي مــن نخلص مما سبق أن الكفاءة المعماریة تعتمــد علــى المــ  من اساسیات إتمام العملیة التعلیمیة المعماریة االخالقیة.

حیث "طبیعتھ, وأسلوب تخطیطھ, وطرائق التــدریس المعتمــده فیــھ, ومــواده, فضــالً عــن أدوار المعلــم والمــتعلم", وبــذلك یتحــدد 
  مستوى طلبة العمارة لینعكس ذلك على المجتمع من خالل نتاجاتھم المستقبلیة.

  دراسةDouglas Steidl ,"9002, "االحترافیة واألخالق في التعلیم المعماري. 
طرحت الدراسة العالقة الوثیقة بین تعلیم العمارة والمسؤولیة األخالقیة تجاه االخر, موضحة ان االحتـراف یتحقـق عنـدما  

االستقرار البیئي بما یتضمنھ من "االسـتخدام الحكـیم للـنص, تركز العملیة التعلیمیة على فلسفتین عند تصمیم األبنیة: إحداھما تعنى ب
وإعادة االستخدام التكیفیة، والحفاظ على الطاقة والموارد"، واألخرى تعنى باالستقرار األمني أي دمج الـنظم األخالقـي فـي معـاییر 

تقیـیم المـنھج الدراسـي  أولھمــال جـانبین: وتبین الدراسة إمكانیة تقویم التعلیم المعمـاري مـن خـال السالمة من المخاطر والمھددات.
المعتمد في المؤسسة المعماریة بما یتضمنھ من مناھج دراسة إلزامیة واختیاریة بھدف تحدد نقاط القوة والضعف في كالً منھـا عبـر 

المتأصـلة الخاصـة بكـل عضـو تقییم نسبة االستیعاب عند الطلبة أي إمكانیة نقل المعرفة  وثانیھماالعملیة التحلیلیة وبالتالي تطویرهُ, 
كمـا توضـح الدراسـة اربعـة سـمات للمـنھج التعلـیم األخالقـي, وھـي: الموضـوعیة, االتسـاق, المرونـة,  من أعضاء ھیئة التدریس.

یقــود الــى االحتــراف المھنــي والســیما عنــدما تعتمــد المؤسســات  نستنتج مما ســبق ان اخالقیــات التعلــیم المعمــارياالستمراریة. 
  لى األسالیب التقویمیة.  المعماریة ع
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  ) یوضح المفردات الرئیسة والثانویة لإلطار النظري, (المصدر: أعداد الباحث).1-3جدول(
المفردات 
  الرئیسة

المفردات 
  الثانویة

  القیم الممكنة

ــتراتیجیة  سـ
التعلـــــــــیم 
ــي  االخالقـــ

  للعمارة

  التعلیمیة. بالمؤسسات المعماریةتشكیل اإلطر األخالقیة (الفلسفیة) الخاصة   آلیاتھا

تطویر المعماریین  
  االكادیمیین 

  .اقامة سلسلة من المؤتمرات والندوات التنمویة للتعلیم األخالقي في العمارة
  المراجعة المستمرة والتقـویم الذاتـي الدوري.

تطویر الوعي المعماري  
 األخالقي للطلبة 

  طرح سلسلة من األسئلة االستفزازیة على الطلبة. 
  طرح نماذج تطبیقیة لنصوص معماریة تمثل مجازفات أخالقیة. 

  التغذیة الراجعة للمناھج التعلیمیة المعتمدة بناءاً على المقابالت واالستبانة.
تصمیم عناصر البیئة التعلیمیة كالقاعـات الدراسیة, والورش, والمعامــل, والمختبــرات, والمكتبــات التقلیدیــة وإلكترونیــة" 

 على وفق معاییر الممارسة األخالقیة.
 .الساق الضمني, السیاق الظاھر  سیاقاتھا
 توجیھیھ, إلزامیة.  طبیعتھا
  والقابلیة على التطویع.القابلیة على التطبیق,   سماتھا

ــزات  مرتكــ
التعلـــــــــیم  
ــي  األخالقـــ

  للعمارة

ــماتھ  ســــــــــــ
  االكادیمیة

  المعاصرة بجوانبھا الثالثة "الفكریة, والمادیة, والتكنولوجیة".

 االلتزام بجوانبِھ الثالثة "التصمیمي, والبیئي, والمجتمعي".
  األنماط

ــة  الفكریــــــــــ
  (للطلبة)

  ."االستیعاب المنطقي للمبادئ التصمیمیة, ومحاكاة المفاھیم األخالقیة"یستند على التفكیر العقالني
  یستند على "التحرر من القیود المھیمنة, والتشكیك المستمر فیھا" . التفكیر النقدي
 یستند على "النسب الدیكارتیة, والممارسة المعیاریة". التفكیر المثالي

خصــــــــائص 
التعلــــــــــــــیم 

  األخالقي

 الحتمیة الفلسفیة.
 والعقالنیة العملیة.

 والتقنیة التكنولوجیة (المعلوماتیة).
 .اإلنساني كجزء من تعلیم الفنوناالتجاه الجمالي  اتجاھاتِھ 

  .االتجاه التقني الصافي كجزء من التعلیم الھندسي
ــنھج  المـــــــــــ
التعلیمـــــــــــي 
ــاري  المعمــــــ

  الحدیث

  الموضوعیة, واالتساق, واالستمراریة, والمرونة. طبیعة المنھج
  یشارك جمیـع األطراف المؤثرة والمتأثرة في اعداد المنھج, ویكون المتعلم محـورِه. تخطیط المنھج
  تبنى علـى ضوء سیكولوجیة الطلبة, وتكون متكاملـة ومترابطة ومتعددة المصادر. المواد الدراسیة

  على المحاكاة وتعدد االنماط, وتھتم بجمیع أنواع النشاطات.تقوم طرائق التدریس
ــیم جــودة  تقی
التعلـــــــــیم 
ــي  األخالقـــ

  للعمارة

ــنھج  ــیم المـ تقیـ
التعلیمـــــــــــي 

  االخالقي

  تقییم درجة التزام / االخالل المنھج بالفضیلة في النصوص المعماریة المنتجة.
  وااللزامیة واالختیاریة. النظریة والعملیةتقییم درجة "التكامل"بین مواد المنھج التعلمي

  تقییم درجة "المالئمة, واالنسجام" بین المنھج التعلیمي والفضاءات التعلیمیة.
ــة  ــیم البیئــ تقیــ
التعلیمیــــــــــة 

  االخالقیة

 تقییم درجة رسمیانیة الفضاءات التعلیمیة.
 واالفتراضیة, والمنفردة, والمتعددة.تقییم التنطیق الفضائي للبیئة التعلیمیة المادیة,

  التقاطع, والتكامل, والتداخل.كـللبیئة التعلیمیةتقییم جودة العالقات الفضائیة
تقیـــیم العالقـــة 
التعالقیـــة بـــین 
التدریســـــــــي 

  وطلبة العمارة

  تقییم شخصیة المعمار (التدریسي) من حیث شخصیتھ, واسلوبھ, وقدراتھ.
  االستیعاب عند الطلبة أي إمكانیة نقل المعرفة المتأصلة من أعضاء الھیئة التدریسیة لھم.تقییم نسبة

  تقییم قدرات الطلبة "االبداعیة, والتقنیة, واالخالقیة, والثقافیة, والقیادیة".

التطبیق.-4  
وإخالقیاتـِھ فـي قسـم ھندسـة العمـارة / الجامعـة تركز الدراسـة العملیـة علـى تقیـیم طلبـة العمـارة لمسـتوى جـودة التعلـیم 

  التكنولوجیة. وتتطلب كال مما یأتي: توضیح المستلزمات األساسیة لھا, والتطبیق على العینات المنتخبة ومناقشة نتائجھا.
اسـتبانة عامـة تـم وضـع اسـتمارة  إذ , اعتمدت الدراسـة العملیـة علـى اجـراء اسـتبیانالمستلزمات األساسیة للدراسة العملیة:  4-1

متعلقة باربعة جوانب رئیسة, وھي: "البرنامج التعلیمي, والبیئة التعلیمیـة, والعملیـة التعلیمیـة, واخالقیـات التعلـیم المعمـاري". وقـد 
للحصـول علـى اجابـاتھم طلبة الدراسات األولیة (المرحلـة الخامسـة)  ) شخصاً من3(0طبقت االستبانة على عینتین, إذ وزعت على

(الماجسـتیر  طلبة الدراسات العلیا ) شخصاً من3(0كما وزعت على  المعبرة عن تقییسھم الذاتي لجودة التعلیم المعماري واخالقیاتھ,
النسبة في كال الحالتین كانت متعادلة من الذكور وإالناث, كمـا ان التوزیـع تضـمن طـریقتین: إحـداھما ورقیـة والدكتوراه), علما ان 

  ) نموذج استمارة االستبانة.1-4ویوضح الجدول رقم (, عبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي واألخرى إلكترونیة
  

  

اقیــة، وســیھدف یقوم الباحث بإعداد البحث الموسوم (أخالقیات التعلیم المعماري) كجزء من متطلبات االرتقاء بمھنــة التعلــیم المعمــاري فــي الجامعــات العر
  االستبیان الى معرفة وجھة النظر الخاصة بالطالب حول اخالقیات التعلیم المعماري في قسم ھندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجیة.

  

 بیان رأي
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ة/ اسئلة تتعلق بالبرنامج التعلیمـي المعتمـد فـي قسـم ھندسـة العمـار یرجى وضع عالمة (√) تحت التقییم الذي تجده مناسباً, علما أنھا المجموعة األولى:
  الجامعة التكنولوجیة.  

    قیّم درجة إلتزام البرنامج التعلیمي باخالقیات العمارة الفاضلة: - 1

  قیّم درجة التكامل بین المواد النظریة والتطبیقیة المعتمدة في البرنامج التعلیمي للمرحلة الدراسیة الواحدة :  - 2

  قیم نسبة تكامل البرنامج التعلیمي على مستوى المراحل الدراسیة األولیة والعلیا:  - 3

  التعلیمیة الحاویة لھ:قیّم درجة االنسجام بین البرنامج التعلیمي المعتمد وطبیعة البیئة  - 4

  قیم نسبة المرونة المعتمدة في البرنامج التعلیمي بجانبیھ اإللزامي والتوجیھي: - 5

ً یرجى وضع عالمة (√) تحت التقییم الذي المجموعة الثانیة:  فـي قسـم ھندسـة      العمـارة / البیئـة التعلیمیـة , علما أنھا اسئلة تتعلق بجودة تجده مناسبا
  .الجامعة التكنولوجیة

  ضعیف   متوسط  جید  جید جدا  ممتاز  القیم الثانویة  المتغیرات  ت
عناصر البیئة   . 1

  التعلیمیة
           درجة االتقان في تصمیم عناصر البیئة التعلیمیة 

           عناصر البیئة التعلیمیة درجة رسمانیة 
           واالفتراضیة البیئة التعلیمیة المادیة التنطیق الفضائي   . 2

           والمتعددةالبیئة التعلیمیة المنفردة
           درجة التكامل بین فضاءات البیئة التعلیمیة   العالقات الفضائیة  . 3

           التعلیمیة درجة التقاطع بین فضاءات البیئة

بالعالقـة التعالقیـة بـین  انھا تتعلقیرجى التفضل باالطالع على االسئلة التالیة, ووضع عالمة (√) تحت التقییم الذي تجده مناسباً. علماً المجموعة الثالثة: 
  .التكنولوجیةفي قسم ھندسة العمارة / الجامعة  البرنامج التعلیمي والكادر بما یتضمنھ من االساتذة والطلبة

  ال أعرف   ال  نعم  االسئلة  ت
        ھل تقوم طرائق التدریس على المحاكاة وتعدد االنماط؟  - 1
       ھل یبنى المقرر الدراسي علـى ضوء سیكولوجیة طلبة العمارة؟  - 2
       ھل یشارك جمیـع األطراف المؤثرة والمتأثرة في اعداد البرنامج التعلیمي؟  - 3
       البرنامج التعلیمي بالموضوعیة والمرونة واالستمراریة ؟ھل یتسم    - 4
       ھل یتضمن البرنامج التعلیمي االزدواجیة بین االتجاھین الفني والتقني؟  - 5

اسـئلة تحـدد مسـتوى كفـاءة اخالقیـات التعلـیم المعمـاري فـي قسـم  یرجى وضع عالمة (√) تحت التقییم الذي تجده مناسباً, علما أنھـا المجموعة الرابعة:
  ھندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجیة.

  نسبة االستیعاب عند الطلبة أي إمكانیة نقل المعرفة المتأصلة من أعضاء الھیئة التدریسیة لھم:قیّم   - 1

    في نتاجاتھم المعماریة: قیّم قدرات الطلبة "االبداعیة, والتقنیة, واالخالقیة" المتجسدة - 2

  ضعیفة جداً     ضعیفة     متوسطة     عالیة     عالیة جداً    

  ضعیفة جداً     ضعیفة     متوسطة     عالیة     عالیة جداً    

  ضعیفة جداً     ضعیفة     متوسطة     عالیة     عالیة جداً    

  ضعیفة جداً     ضعیفة     متوسطة     عالیة     عالیة جداً    

  ضعیفة جداً     ضعیفة     متوسطة     عالیة     عالیة جداً    

  ضعیفة     متوسطة     جیدة    جیدة جدا    ممتازة   

  ضعیفة     متوسطة     جیدة    جیدة جدا    ممتازة   

  
  توضح الفقرة أھم ما اشارت الیھ نتائج استمارة االستبانة العامة لكل من العینتین المنتخبتین: التطبیق على العینات:  4-2

), بینمـا ارتفعـت %69-60بینت نتائج التطبیق على العینة األولى فعالیة البرنـامج التعلیمـي بنسـب متوسـطة عمومـا أي (
ان التكامـل فـي المـواد النظریـة والتطبیقیـة سـواء فـي المرحلـة  نسبة تقیمِھ إلى جید جدا عند طلبة الدراسات العلیا, حیـث اوضـحوا

) %80الدراسیة الواحدة او المتعددة (التكمیلیة) ممتاز, كما اشاروا الى التزام البرنامج التعلیمي باخالقیات العمارة الفاضـلة بنسـبة (
   ) اآلتي:1-4الشكل (مما عزز مرونة البرنامج التعلیمي بجانبیھ اإللزامي والتوجیھي, وكما موضح في 

  
  الباحث.  -الجامعة التكنولوجیة/ إعداد -): یوضح نسبة فعالیة البرنامج التعلیمي في قسم ھندسة العمارة1-4شكل (

0

10

20

30

ABABABABAB

السؤال الخامسالسؤال الرابعالسؤال الثالثالسؤال الثانيالسؤال األول

عالیة جدا عالیة متوسطة ضعیفة ضعیفة جدا



 

  25  
 

) عمومـا عنـد طلبـة الدراسـات األولیـة, موضـحین درجـة %66وتشیر النتائج فیما یخص البیئة التعلیمیة جودتھـا بنسـبة (
) مما حقق عالقات التكامل والتقاطع في التنطیق الفضـائي %70البیئة التعلیمیة ورسمانیتھا بنسب جیدة (االتقان في تصمیم عناصر 

الحاوي لھا, اال انھم اشاروا الى ارتكاز البیئة التعلیمیة على تصمیم عناصرھا الفیزیائیة (المادیة) كالقاعـات والمراسـم والمختبـرات 
). وقد اختلفت نتـائج المفـردات عینھـا عنـد تطبیقھـا علـى  %50نسبة ھذا الجانب الى ( واھمال الجانب االفتراضي, وعلیھ انخفضت

), في حین %90طلبة الدراسات العلیا حیث ارتفعت نسبة جودة عناصر البیئة التعلیمیة من حیث رسمانیتھا وتكاملھا الى الممتاز   (
تنطیقھا الفضائي المتقاطع على المحورین االفقي والعمودي ذو ) ولكنھ %80درجة االتقان في تصمیم الفضاءات التعلیمیة جید جدا(

  ) اآلتي :2-4% فقط, وكما موضح في الشكل (70نسب جیدة إذ جيء بنسبة 

  
  الباحث. -الجامعة التكنولوجیة/ إعداد-): یوضح نسبة جودة البیئة التعلیمیة في قسم ھندسة العمارة2-4شكل (

اإلیجابیة للبرنامج التعلیمي في قسم ھندسة العمـارة /الجامعـة التكنولوجیـة, ومنھـا: تقـوم ووضحت النتائج بعض الجوانب 
طرائق التدریس المعماري على المحاكاة الذھنیة إذ تفضلھ كأسـلوب تعلیمـي علـى التلقـین المباشـر, كمـا ویتضـمن البرنـامج ثالثیـة 

ما یحقق االبداع في نتاجات الطلبة ویحافظ على ثنائیة االصالة والتـراث متجانسة من العلوم النظریة والفنیة والتقنیة (التكنولوجیة) م
مـي فیھا. وتطرقت الدراسة العملیة الى العالقة التعالقیة بین الكادر التدریسي والطلبة, فبینت عینة الدراسة األولیة ان البرنـامج التعلی

اف المـؤثرة والمتـأثرة, وعلیـة فـان البرنـامج یكتسـب سـمة یقوم علـى سـایكولوجیة الطلبـة اال ان إعـدادِه غیـر مشـترك بـین األطـر
الموضوعیة وتنعدم فیھ المرونة. بینما تحفظت عینة الدراسات العلیا على إقرار ركیزة البرنامج التعلیمـي نظـراً لكـونھم مـا یزالـون 

لمشترك بین الكـادر التدریسـي والطلبـة طلبة ولم یشارك أي منھم في إعداد برنامج تعلیمي, اال انھم اوضحوا انھ یقوم على االعداد ا
  ) اآلتي:3-4وعلیھ فان یتسم بالموضوعیة والمرونة واالستمراریة, وكما موضح في الشكل (

  
  الباحث. -الجامعة التكنولوجیة/ إعداد-): یوضح نسبة العالقة التعالقیة بین االساتذة والطلبة في قسم ھندسة العمارة3-4شكل(

العملیة كفاءة اخالقیات التعلیم المعماري من جانبین: احدھما اختص بقدرة الكـادر التدریسـي علـى وأخیراً ناقشت الدراسة 
) في حـین ارتفعـت نسـبة تقـیمھم عنـد طلبـة الدراسـات %70نقل المعرفة المتأصلة حیث قیمھا طلبة الدراسات األولیة بنسبة جیدة (

درات الطلبـة اإلبداعیـة حیـث قیمھـا طلبـة الدراسـات األولیـة بنسـبة      ). بینمـا اخـتص الجانـب االخـر بقـ %80العلیا الى جیـدة جـدا (
) جراء تأثرھم بالحركات %70%)؛ نظراً لتأثرھم بالحركات الحدیثة بینما تنخفض نسبة التقییم عند طلبة الدراسات العلیا الى (80(

  ) اآلتي:4-4الواقعیة والعقالنیة, وكما موضح في الشكل (
  

  

  الباحث.  -الجامعة التكنولوجیة/ إعداد-یوضح نسبة كفاءة اخالقیات التعلیم المعماري في قسم ھندسة العمارة): 4-4شكل(
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    االستنتاجات.-5
 أستنتاجات الجانب النظري:  5-1

  یعد التعلیم المعماري أخالقیاً إذا ارتكزت العملیة التعلیمیة على العملیات بـدال مـن المخرجـات ممـا یجعـل الطلبـة العمـارة
 البؤرة المركزیة للعملیة التعلیمیة بدال من التدریسیین.  

  نص المعمـاري منظومـة تتنوع اسالیب التعلیم االخالقي بتباین طبیعة النص المرسل مـن التدریسـیین للطلبـة, إذ یتطلـب الـ
", فـي والنمـذجي التعـاوني,"االستكشافي, ووعرفانیّة. بینما تعزز المھارات الفنیة بتقنیات تعلیم متعددة, ومنھا:  بیداغوجیة

العوامل الذاتیة, وھي: "النضج, واالستعداد, والدافعیة", فضال عن حین تراعي اسالیب التعلیم المعماري االخالقیة كال من 
 للعوامل الموضوعیة المتمثلة بـجانبین, ھما: "البیئة التعلیمیة, والبرنامج التعلیمي".مراعاتھا 

  بستراتیجیة التعلیم األخالقـي للعمـارة ضمن ثالثة مؤشرات رئیسة, اذ تمثل أولھا اخالقیات التعلیم المعماري یؤطر البحث
ثالثھـا جودتـھ مـن خـالل عملیـات التقیـیم الشـاملة في حین یعنى ثانیھـا بمرتكـزات التعلـیم المعمـاري االخالقـي, ووضـح 

 والتشخیصیة .
 استنتاجات الجانب التطبیقي: 5-2

  اظھرت نتائج التطبیق ان البرنامج التعلیمي في قسم ھندسة العمارة / الجامعـة التكنولوجیـة یمتـاز بعـدة خصـائص: اولھـا
التطبیقیة في الجانبین االلزامي والتوجیھي, وثالثھا الموضوعیة التكامل على المستویین االفقي والعمودي, وثانیھا المرونة 

 إذ تتضمن الجوانب النظریة والفنیة والتقنیة.
  وجود عالقة تعالقیھ بین ثنائیة (البرنامج التعلیمي, والكادر التدریسي) في البیئة التعلیمیـة لقسـم ھندسـة العمـارة / الجامعـة

 مي على ركیزتي المحاكاة الذھنیة والتقویم المستمر على وفق سایكولوجیة الطلبة.  التكنولوجیة, إذ یقوم برنامجھا التعلی
  التوصیات.-6

  ضرورة التركیز على البیئة التعلیمیة االفتراضیة في اقسام ھندسة العمارة, إذ ان الصفوف االلكترونیة أثبتـت فعالیتھـا فـي
 تعزز إمكانیة السیطرة على الطلبة وامكانیاتھم ضمن الوقت المحدد.  

  بینمـا التشخیصـي یحـدد نقـاط  ضرورة تكامل نظم التقییم الشامل والتشخصي, إذ ان الشامل یحـدد نسـبة اسـتیعاب الطلبـة
 الضعف مما یضمن نجاح عملیة التقویم وفق آلیات التغذیة الراجعة, المعنیة بثالثیة التحلیل والتركیب والتقییم.

  مستوى جودة التعلیم وإخالقیاتِھ في اقسام ھندسة العمارة من قبل التدریسیین والسـیما فیمـا یعنـى بالجوانـب ضرورة تقییم
  , وھي: "البرنامج التعلیمي, والبیئة التعلیمیة, والعملیة التعلیمیة, واخالقیات التعلیم المعماري". الرئیسة االربعة
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