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دور التعليم اجلامعي يف توجيه املعماري
نحو احلفاظ على ا�ستدامة املوروث الثقايف العمراين

)درا�سة مقارنة(
The Role of University Education in Directing Architects 

towards Conserving the Sustainability of the Urban Cultural 
Heritage (Comparative Study)

امللخ�ص
يهدف التعليم املعماري اإلى تخريج معماريني ذوي قدرات تالئم �سوق العمل، وت�سهم امل�ساقات الدرا�سية 
يف ت�سكيل الفكر املعماري للطلبة، وتعلمه تراث بالده، كما ي�سهم التقدم التكنولوجي احلايل ال�سريع 
يف و�سائل االت�سال يف اطالع الطلبة على امل�ساريع العاملية احلديثة وتاأثرهم بها. تهدف هذه الدرا�سة 
معرفة مدى تاأثر الطلبة باملوروث الثقايف املعماري، ودرا�سة مرتكزات العملية التعليمية مقابل العوامل 
التي توؤثر على توجهات الفكر لدى املعماريني وامل�سممني الداخليني يف كل من مدينتي غزة وعّمان. 
وت�ستخدم الدرا�سة ثالث اأدوات: ا�ستبانة توزع على عينة ع�سوائية من املعماريني وامل�سممني الداخليني 
من خريجي االأعوام 2010 اإلى 2015، حتليل تاأثر م�ساريع التخرج لل�سنوات االأخرية باملوروث الثقايف 
العمراين، وحتليل اخلطط الدرا�سية لق�سمي العمارة والت�سميم الداخلي. وقد خل�ست الدرا�سة اإلى اأن 
اخلطط الدرا�سية للجامعات املعنية حتتوي يف و�سف بع�ض م�ساقاتها على مفاهيم العمارة الرتاثية، 
الرتاثي  املوروث  وم�سمون  مفردات  ا�ستخدام  نحو  تخرجهم  م�ساريع  يف  الطلبة  توجه  ن�سبة  واأن 
العمراين قليلة، واأن اأفراد العينة اأكرث تاأييداً ل�سرورة احلفاظ على العمارة الرتاثية، وات�سح اأن اأهم 
العوامل التي توؤثر على التوجهات الفكرية لهم هي: تلبية احتياجات امل�ستخدم، واالطالع على م�ساريع 

عاملية وعربية. وهذا يوؤكد تاأثري العوملة الكبري.
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Abstract
University architectural education aims to graduate architects with abilities and potentials 
that fulfil the demands of the labor market. The university study plans contribute significantly 
to the formation of the students’ architectural thinking and provide them with the necessary 
knowledge of the heritage of their country. In addition, the rapid advance in communication 
technology gives them the chance to be exposed to and affected by modern global projects. 
This study aims to measure the extent to which students are affected by the urban cultural 
heritage and to investigate underlying principles of the educational process and factors that 
influence the orientations of thought among architects and interior designers in both Gaza 
and Amman cities. The study uses three tools: a questionnaire distributed to a random 
sample of architects and interior designers who graduated in the years from 2010 to 2015, 
analysis of graduation projects prepared in recent years and were based on urban cultural 
heritage, and analysis of the academic plans of the department of architecture and the 
department of interior design. The research concluded that the academic plans include 
few courses only that present conceptions of traditional architecture. Furthermore, few 
students utilized traditional concepts and elements in their graduation projects. Most of 
the questionnaire respondents support the need to preserve the traditional architecture. 
The study shows that the most important dynamics that affect the intellectual trends of the 
respondents are: the need to meet the demands of the users and the exposure to regional 
and international projects—the last confirms the significant impact globalization has on 
respondent architects’ choices.

Keywords: Architectural Education, Cultural Heritage, Sustainability, Preservation, Interior 
Design.

المقدمة
هامة  ركيزة  الجامعي  التعليم  فترة  تعتبر 
في  خا�سة  المعماري  الم�سمم  على  للتاأثير 
اآثارها  �ستظهر  والتي  االأولى،  التخرج  �سنوات 
اأثناء  ت�سميماته  في  المعماري  مخرجات  على 
وبعد الدرا�سة. وكما العلوم االأخرى، فاإن التعليم 
في  التكنولوجي  التقدم  مع  يتطور  المعماري 
كما  اإخراجه،  وحتى  تدري�سه  وطرق  مناهجه 
زمـن  ظل  في  حولنــــــا  من  بالعالـــــم  يتاأثــــر  اأنه 

العولمة.

وقد اعتمد الم�سممون االأوائل على اال�ستفادة 
قدماء  واهتم  واألوانها،  بخاماتها  الطبيعة  من 
وتطور  وتدري�سه،  الحرف  بدرا�سة  المعماريين 
التعليم المعماري بعدها لي�سمل اأجزاًء من العلوم 

االقت�ساد،  وعلم  االجتماع،  كعلم  االإن�سانية: 
بيئية:  واأموراً  المدن،  وتخطيط  االإ�سكان  وعلوم 
اإلى  باالإ�سافة  والت�سمي�ض.  والحرارة،  كالتهوية، 
والميكانيكية  ال�سحية  التركيبات  اأنظمة  تطور 
والتزايد  التعاظم  هذا  �سوء  وفي  كبيراً،  تطوراً 
من علوم �ستى بداأت العمارة التراثية ورموزها في 
)2009( الحزمي  اأو�سح  وقد  تدريجياً،  التراجع 
به  الخا�ض  عمرانه  يطور  ح�ساري  كيان  كل  اأن 
بما يتوافق مع معتقداته واأ�سلوب حياته، ويرتكز 
على جذور قوية م�ستمدة من ما�سيه، وال بد من 
المباني  في  المعماري  الطابع  اإحياء  على  العمل 
العمارة  من  معمارية  عنا�سر  باإدخال  الحديثة 
التراثية في المدن العربية ذات التراث العمراني.

عوامل  اأهم  من  التراثية  العوامل  وتعتبر 
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العالمي  الم�ستويين  على  ال�سياحي  الجذب 
والتاريخ  الهوية  ذاكرة  تعتبر  حيث  والمحلي، 
م�سادرها  من  وم�سدراً  االأمم،  ثقافة  وحامية 
درا�ستها  اأهمية  الباحث  يرى  لذا  االقت�سادية؛ 
الت�سميمات  في  منها  واال�ستفادة  وتاأملها 
والذاكرة  االأجداد  تراث  الإحياء  المعا�سرة 

الثقافية لالأمة.

م�سكلة الدرا�سة
اأق�سام  في  الثقافية  الم�ساقات  و�سعف  قلة 
العمارة والت�سميم الداخلي والتي تهتم بالعمارة 
التراثية ومفرداتها وفل�سفتها الثقافية والعلمية. 
المعماري  االإنتاج  قلة  على  بدوره  ينعك�ض  مما 
وجنوح  المحلية  التراثية  بالعمارة  المرتبط 
التطور  نتيجة  االغتراب  نحو  المحلية  العمارة 

والحداثة.

اأهمية الدرا�سة
االأق�سام  دار�سي  لدى  التراثي  الفكر  تنمية 
المعمارية مما ي�سهم في: اإحياء العمارة التراثية، 
منا�سبة  تراثية  �سمات  ذات  حديثة  عمارة  واإنتاج 
وحفظ  المحيطة،  المحلية  بالبيئة  ومرتبطة 

هوية االأمة.

اأ�سئلة الدرا�سة
الكافي  االهتمام  التراثية  العمارة  تلقى  هل 
في العملية التعليمية ومخرجاتها بما ي�سهم في 

حفظ الموروث الثقافي والمعماري؟

التفكير . 1 توجهات  على  توؤثر  التي  العوامل  ما 
لدى خريجي الهند�سة المعمارية والت�سميم 

الداخلي؟

في . 2 التعليمية  العملية  مرتكزات  اأهم  ما 
الخطط الدرا�سية من وجهة نظر الطلبة؟

المعمارية . 3 التعليمية  الم�ساقات  تحتاج  هل 
محليين  م�سممين  ينتج  بما  التطوير  اإلى 
في  المعماري  الثقافي  بالموروث  مهتمين 

ت�سميماتهم؟

الدرا�سات ال�سابقة
ال�سابقة  للدرا�سات  مخت�سر  عر�ض  يلي  فيما 
التي تناولت العمارة التراثية والعملية التعليمية 

في اأق�سام العمارة والت�سميم الداخلي.

مفهوم العمارة التراثية واأهميتها
التراثية  العمارة  اأهمية  في  الخو�ض  قبل 
والت�سميم  العمارة  وخريجي  لطلبة  ومفرداتها 
عن  ُكتب  لما  اأدبية  مراجعة  من  البد  الداخلي 
ت�سكل  التي  االإ�سالمية  ومنها  التراثية  العمارة 
هوية للكثير من المجتمعات العربية، وباعتبار اأن 
لالأمة،  اأ�سيلة  وجذور  هوية  االإ�سالمية  العمارة 

فال بد للهوية من تاريخ يوثقها.

بثروة  العربي  المعماري  الموروث  يتميز 
فكرية تعك�ض الفكر االإ�سالمي، حيث ا�ستطاع هذا 
الح�سارات  المعمارية من  العنا�سر  الفكر قولبة 
المفاهيم  يتناغم مع  ت�سكيل جديد  القديمة في 
�سفات  له  فاأ�سبحت  بها؛  جاء  التي  والفل�سفة 
والنا�ض  الحياة  متطلبات  مع  تتواكب  به  خا�سة 
وقد  الع�سور،  مختلف  عبر  المحيطة  والبيئة 
الت�سميم  في  النظريات  اأحدث  الفكر  هذا  ناف�ض 
وحلول  بطابع  العمارة  هذه  وتميزت  والجمال، 
ت�سميمية متفردة ومميزة في الجانبين الوظيفي 
والجمالي )كبريت، 2000(. كما اأ�سار كبريت اإلى 
�سرورة درا�سة هذا التراث بحلوله الوظيفية في 
العربية  للعمارة  الداخلية  الف�ساءات  معالجة 

التراثية الإظهار مزاياه واأهميته.

اإن الح�سارات تن�ساأ عادة من خالل مجموعة 
المنطقة  مثل:  عوامل  عدة  بين  التفاعالت  من 
والدين،  والثقافة،  والمناخ،  الجغرافية، 
المعماري  الطابع  كان  وقد  وغيرها،  واالقت�ساد، 
على مر الزمان انعكا�سا للبيئة الح�سارية ال�سائدة 
في المنطقة في كل مرحلة من مراحل التاريخ، 
ارتباطها  في  التراثية  العمارة  اأهمية  وتظهر 

وتفاعلها مع الجوانب التالية:
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الجوانب البيئية:
المالمح  من  )2009(عدداً  الحزمي  عّرف 
البيئية للعمارة في المدن التراثية العربية ومنها: 
الفتحات  وتقليل  فناء،  نحو  للداخل  التوجيه 
للخ�سو�سية،  بم�سربيات  وتغطيتها  الخارج  على 
االإ�سعاع  اأثر  لتقليل  بجدران  الفناء  وحماية 
ال�سم�سي، وقلة ن�سبة م�ساحة الفراغات الخارجية 
وهي  الداخلية  بالفراغات  مقارنة  ال�سوارع  وهي 
وال�سخ�سيخة  المالقف  وا�ستخدام  البيوت، 
اأن لي�ض كل ما كان  لالأمور المناخية. وهنا نرى 
حديثا،  واقتبا�سه  لتقليده  منا�سباً  يبقى  قديماً 
فعرو�ض ال�سوارع -على �سبيل المثال- مع اختراع 
الحديثة لم تعد منا�سبة، والتو�سع  النقل  و�سائل 
االأفقي في ظل غالء االأرا�سي ومحدوديتها اأي�سا 
م�سمون  يبقى  ولكن  اقت�سادياً،  غير  يعتبرحاًل 

التفاعل مع الجوانب البيئية هو االأهم.
الجوانب االجتماعية والثقافية

مّثلت  القديم  الزمن  في  المباني  اأن  �سك  ال 
الدينية  والقيم  االجتماعية  للحياة  انعكا�سا 
اأ�سار  وقد  االإقليمية،  والبيئة  واالجتماعية 
الحزمي )2009( اإلى اأن هناك ت�سابها في كثير من 
عن  نتج  التراثية  العربية  العمارة  في  المفردات 
الجغرافية  والبيئة  االجتماعية  القيم  في  ت�سابه 
خ�سو�سيتها  منطقة  لكل  هناك  اأن  اإال  اأحيانا، 

الثقافية التي اأدت اإلى بع�ض االختالفات.
ُتعتبر فكرة ت�سميم البيت التراثي عامة انعكا�سا 
وعنا�سره  اأ�سكاله  فكل  االجتماعية،  للمتطلبات 
متوافقة ومن�سجمة مع احتياجات ومتطلبات الحياة 
واأفكارها  ومعتقداتها  العربية  لالأ�سرة  االجتماعية 
دورا  االجتماعية  للعالقات  اإن  وتقاليدها.  وعاداتها 
كل  مع  يتوافق  خا�ض  معماري  ت�سكيل  اإعطاء  في 
مجتمع من المجتمعات، ويعطيه �سخ�سيته وي�سكل 
هويته. كما اأن تحقيق الراحة والخ�سو�سية واالأمان 
العربي  للمعماري  هام  هدف  البيوت  هذه  ل�ساكني 
االأ�سرية  بالروابط  اإلى االهتمام  باالإ�سافة  الم�سلم، 
داخل  االجتماعية  وبالروابط  الواحد  البيت  داخل 

المجتمع )اأكبر، 1992(.

الجوانب الدينية:
ت�سميم  في  كبيراً  اأثراً  الديني  للعامل  كان  لقد 
في  وباالأخ�ض  اأنواعها،  بجميع  التراثية  المباني 
ت�سميم البيوت، حيث اأثر في اإ�سفاء خ�سائ�ض اأ�سا�سية 
اإلى  باالإ�سافة  التقليدي،  العربي  للبيت  وتف�سيلية 
في  بيت  اأي  عن  تميزه  التي  االإ�سالمية  الهوية  اإبراز 
الح�سارات االأخرى. لقد كان للدين االإ�سالمي اأثر في 
تنظيم حياة المجتمع في اأدق االأمور، كما نظم �سلوك 
االإن�سان والمجتمع داخل البيت وخارجه؛ حتى اأ�سبح 
البيت العربي يو�سف بال�سفة االإ�سالمية انطالقاً من 
العنا�سرمثل:  من  مجموعة  على  وا�ستمل  االأثر،  هذا 
توفر  التي  الداخلية  واالأفنية  المنك�سر  المدخل 

الخ�سو�سية الأهل البيت)الريحاوي، 1999(.
في  التراثي  الم�سمون  على  الحفاظ  �سياق  وفي 
العمارة يظهر ال�سكل )1( حاًل من اأحد الطالبات في 
الم�ستوى الثالث لعمارة �سكنية متعددة الطوابق يت�سح 
وتوفير  للمداخل،  الخ�سو�سية  على  الحر�ض  فيه 
تم  التراثية،حيث  الداخلي  الفناء  على  االنفتاح  فكرة 
توفيرمكان ل�سرفة مت�سعة تكون بمثابة حديقة خا�سة 
فراغات  عليها  تطل  طابق  كل  في  �سقة  لكل  �سغيرة 

حيوية بال�سقة.
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�سكل 1: نموذج من �سقق �سكنية معا�سرة تحتوي 
على فكرة ت�سبه الفناء الخا�ض.

اأه���م العوام���ل الت���ي اأث���رت عل���ى نم���ط 
البن���اء التراث���ي كم���وروث ثقاف���ي ف���ي 

الق���رن الع�س���رين
عرف الحزمي )2009( النمط العمراني »باأنه 
واالجتماعية  البيئية  الخ�سائ�ض  من  مجموعة 
التي تتفاعل معا؛ فينتج  واالقت�سادية والثقافية 
يتنوع  الذي  المعماري  الطابع  اأو  النمط  عنها 
بتنوع وتعدد تلك الخ�سائ�ض«. وال �سك اأن هناك 
جمعت  قد  واقت�سادية  واجتماعية  بيئية  �سمات 
االإ�سالمية  الدول  حكم  زمن  في  العربية  البالد 
الخ�سائ�ض  بع�ض  وجود  وجعلت  المتتابعة 
الم�ستركة للعمارة العربية، وقد ا�ستفاد الم�سمم 
التي  البالد  في  الح�سارات  من  قديماً  الم�سلم 
ثقافته  مع  يتعار�ض  ال  بما  الم�سلمون  فتحها 
حديثا،  اأما  واالقت�سادية،  االجتماعية  وحياته 
فقد اأ�سبح التغيير والتطور غالباً هدفاً ال يرتبط 
وفي  االجتماعية،  الحياة  اأو  المحلية  بالثقافة 
دخل  الهائل  التكنولوجي  والتطور  العولمة  ظل 
المعلومات  فانت�سرت  البيوت؛  لمعظم  االإنترنت 
التفاعل  وازداد  الجغرافية،  الحدود  وذابت 
�سهولة.  اأكثر  للخارج  ال�سفر  واأ�سبح  والتوا�سل، 
خلدون  ابن  والتغيير  التطور  فكرة  اأكد  وقد 
)1976. �ض:46( بقوله: »اإن اأحوال العالم واالأمم 
واحدة  وتيرة  على  تدوم  ال  ونحلهم  وعوائدهم 
االأيام  على  اختالف  هو  اإنما  م�ستقر،  ومنهاج 

اإلى حال، وكما يكون  واالأزمنة، وانتقال من حال 
ذلك في االأ�سخا�ض واالأوقات واالأم�سار، فكذلك 

يقع في االآفاق واالأقطار واالأزمنة والدول«.

وعن العوامل التي اأثرت على التغيير في نمط 
البناء في القرن الع�سرين اأ�سارت ميخائيل )2004(
ومحاولة  ال�سكان،  عدد  زيادة  من:  كل  دور  اإلى 
ذات  التراثية  المنازل  واأن  الغربية،  الحياة  تقليد 
الفناء لم تعد اقت�سادية، اإ�سافة اإلى ظهور قوانين 
خارجية،  بارتدادات  تلزم  التي  الجديدة  البناء 
وظهور التكنولوجيا الحديثة. وفيما يلي تف�سيل 
التاأثير  في  االأدبيات  ذكرتها  التي  العوامل  الأهم 
العالم العربي، والتي  البناء في  على تطور نمط 
توؤثر بدورها على اختيارات واأ�ساليب الم�سممين 

والمعماريين اأثناء ت�سميمهم.

التكنولوجي���ا واأثره���ا عل���ى العم���اره 
المعا�س���رة

لقد ارتبط البناء قديماً بمواد البناء المحلية، 
واعتمد على القدرات المحلية في البناء واالإن�ساء، 
ذلك  في  المتاح  هو  كان  الخيار  هذا  اأن  �سك  وال 
اليوم  المتاحة  االإمكانات  تكن هناك  فلم  الوقت؛ 
من ت�سنيع وا�ستيراد لمواد البناء، باالإ�سافة اإلى 
والتي  البناء  في  الم�ستخدمة  الخامات  تطور 
�ساعدت على ت�سهيل عملية البناء والت�سكيل فيه. 
وفي اإ�سارة اإلى اأثر التكنولوجيا على تطور المدن، 
فقد اأو�سح )Al Olofi ,2007( اأن البيئة المعمارية 
والتكامل،  االن�سجام  عنها  غاب  قد  الحديثة 
لكل  الذاتية  الفردية  نحو  النزعة  عليها  وغلب 
مبنى، كما بعدت ال�سوارع عن المقيا�ض االإن�ساني، 
لل�سيارات،  طرق  تقاطعات  ال�ساحات  واأ�سبحت 
البناء  نمط  في  الوحدة  بخالف  لالإن�سان  ولي�ض 
قديماً واحترام المقيا�ض االإن�ساني. ورغم اأن هذا 
الراأي �سحيحاً في كثير من االأماكن فاإنه ال يعني 
اإغفال و�سائل النقل الحديثة، واإنما محاولة الحد 
من ا�ستخدامها حيثما اأمكن، كذلك فهو ال يعني 
عدم التوجه نحو الراأ�سية في البناء، فهذا التوجه 
اأ�سبح من ال�سروريات في بع�ض الدول اأو المدن 
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ال�سغيرة ذات الكثافة ال�سكانية العالية، باالإ�سافة 
اإلى اأنه يقلل من تكاليف البنية التحتية.

كما اأ�سار )Eldemery ,2009( اأن التطور في 
االأ�ساليب المعمارية نجم عن التقدم التكنولوجي 
واالنت�سار،  للتطور  م�ستمرة  عملية  بات  الذي 
واأن  ال�سريع،  العمراني  النمو  في  الف�سل  وله 
التكنولوجيا واالتجاهات الحديثة في العمارة ال 
غنى عنها، ولكن ال بد من ح�سن ا�ستخدامها كاأداة 
المكان  هوية  على  والحفاظ  المحلية  لتحقيق 
بطرق جديدة تنا�سب الزمن الحالي وتتناغم مع 
عن  وبعيدة  منف�سلة  تبدو  وال  العمرانية  البيئة 

الما�سي.

وهناك اأمثلة على ذلك منها: القباب المتحركة 
والمظالت   ،)2 )�سكل  النبوي  الم�سجد  في 
الم�ستقاة من خيام البيئة ال�سعودية ال�سحراوية 
في �ساحته)�سكل 3(، حيث ا�ستخدام التكنولوجيا 
الحديثة كمعالجات بيئية ال يتعار�ض مع المبني 
القباب  ا�ستخدام  تم  فقد  التقليدي،  االأ�سلي 
هند�سية،  بزخارف  مزخرف  بخ�سب  المك�سوة 
اللون  ذي  وغطائها  باأعمدتها  المظالت  وكذلك 
الرملي المزخرف باللون االأزرق بزخارف هند�سية 
تتناغم لوناً و�سكاًل مع الم�سجد القديم. لقد كان 
هناك عدد من الحلول الممكنة وفق التكنولوجيا 
الحديثة، ولكن هذا الحل ذا ال�سلة بتاريخ المكان 

وبيئته وثقافته وح�سارته يعتبر االأن�سب.

�سكل2: القباب المتحركة في الم�سجد النبوي.

�سكل3: مظالت الم�سجد النبوي.

المحلية  البناء  والقوانين  البلديات 
المعا�سرة

العمراني  الن�سيج  اأن   )2009( الحزمي  اأكد 
ينا�سب  ال  تخطيطي  نمط  هو  القديم  المت�سل 
هذا  وفي  الحديثة،  العربية  المدن  متطلبات 
ال  حيث  الحديثة،  البناء  قوانين  اأثر  اإلى  اإ�سارة 
المحلية  والقوانين  البلديات  اأثر  اإغفال  يمكن 
من  هم  القرار  �سناع  وباعتبار  البناء،  نمط  على 
من  القوانين  تنبع  اأن  بد  فال  المجتمع؛  اأبناء 
الثقافة المحلية واأن تنا�سب الحياة االجتماعية، 
وقد كان المحت�سب يقوم بهذا الدور في العمارة 
قوانين  الأثر  ر�سد  وفي  قديماً.  االإ�سالمية 
اأن  اإلى   )2001( ويو�سف  اأ�سارعيد  الحالية  البناء 
قوانين االرتدادات االأمامية والخلفية والجانبية 
اإمكانية ا�ستخدام فناء داخل  للمباني تمنع غالباً 
ترك  بعد  المتبقية  الم�ساحة  كفاية  لعدم  ينظراً 
من   % اإلى60  اأحيانا  ت�سل  قد  التي  االرتدادات 

م�ساحة قطعة االأر�ض.

العامل االقت�سادي واأثره على العمارة 
المعا�سرة

في  �سواء  حديثاً  الراأ�سية  نحو  التوجه  اإن 
التعليم المعماري اأو في الواقع العملي قد ارتبط 
بعدة اأمور ربما اأهمها العامل االقت�سادي المرتبط 
بغالء اأ�سعار االأرا�سي نتيجة محدوديتها في مكان 
كقطاع غزة وعّمان، وهذا من ناحية اأخرى يرتبط 
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بمفاهيم اال�ستدامة التي تعاظم الحديث عنها في 
التعليم  بها في  وازداد االهتمام  الحديث،  الع�سر 
متعددة  المباني  ا�ستخدمت  وقد  المعماري، 
االإ�سالمية  العمارة  في  محدود  ب�سكل  الطوابق 
فيها  الوظيفي  اال�ستخدام  وتعدد  بل  كالوكاالت 
في  اليوم  نراه  ما  وهذا  والتجارة،  ال�سكن  بين 

المباني متعددة الطوابق.

العولمة
التكنولوجيا  جعل  في  كبير  دور  للعولمة 
وتطبيقاً،  معرفة  الجميع  متناول  في  الحديثة 
العولمة  اأن   )Eldemery ,2009( اأو�سح  وقد 
تعم  للتوحيد  طريقة  المعماريين  لبع�ض  تعني 
الزبائن،  وثقافات  االإعالم  و�سائل  عبر  العالم 
مكان  كل  في  مت�سابهة  عمارة  النهائي  والمخرج 
الدمري  واأ�ساف  االأ�سلية،  اأي مكان هويته  تفقد 
حالة  في  تعي�ض  الحالية  العربية  المدينة  اأن 
الم�ستوردة،  واالأفكار  التراثية  القيم  بين  �سراع 
على  وقدرتها  المحلية  �سورتها  تفقد  بداأت  وقد 
ا�ستيراد  نتيجة  الخا�سة  باحتياجاتها  تفي  اأن 
الثقافة  عن  البعيدة  الغربية  المعمارية  االأ�سكال 
با�ستثناء  للعرب،  االجتماعية  والحياة  العربية 
بع�ض الحاالت الناجحة التي ربطت بين المحلية 
تنا�سب  محلية  عمارة  طورت  حيث  والعالمية 
اإلى  المحاوالت  هذه  و�سنف  ومكانها.  زمانها 
االإقليمية  البحث عن  االأول يحاول  اأنواع:  ثالثة 
في االإطار الدولي، والثاني يحاول اإحياء العمارة 
التراثية، والثالث يبتدع اأنواع تقليدية في اأ�سكال 

حديثة.

هناك  اأن  اإلى   )Eldemery,2009(واأ�سار
في  غربية  نمطية  لمفردات  اليوم  ا�ستيرادا 
المباني، وهذا يعود العتبارها تمنح المبنى �سكاًل 
وتوجها  التقدم،  مظاهر  من  ومظهراً  مميزاً، 
ال�سرق  معماريو  يعي�ض  حيث  الم�ستقبل،  نحو 
والدين  الثقافة  بين  ال�سراع  من  حالة  االأو�سط 
في ال�سرق وطريقة الغرب، وهذا بدوره اأثر على 
ال�سائدة، وكل هذا  المحلية  العمارة  التعاطي مع 

يدعو اإلى اإعادة التفكير في النظريات وال�سيا�سات 
العولمة  تاأثير  اأن  �سك  وال  الحالية.  االجتماعية 
امتد لطالب العمارة كما المعماريين، وهنا ال بد 

من مراجعة للعملية التعليمية. 

الجامعية  التعليمية  العملية  مكونات 
ودورهافي تكوين اتجاهات الطلبة 

عالية  كفاءة  ذوي  معماريين  اإعداد  اإن 
تعي�ض  مهنة  ممار�سة  في  بنجاح  لال�ستمرار 
تطوراً م�ستمراً و�سريعاً يعد هدفاً رئي�ساً للتعليم 
المهنية  المناف�سة  من  جو  �سمن  المعماري 
المحلي  الم�ستويين  من  انتقلت  التي  العالية 
هذا  والإعداد  العالمي.  المـ�ستوى  إلـى  ا قليمي  واالإ
تخرجه  الذي  الداخلي  والم�سمم  المعماري 
يفتخر  نموذجاً  لي�سبح  التعليمية؛  الموؤ�س�سات 
به؛ ينبغي العمل على التطوير الم�ستمر لتحقيق 
وتت�سمن  الجامعي.  التعليم  م�ستويات  اأعلى 
عملية التعليم ب�سورة عامة العديد من االأن�سطة 
مثل: تنمية العقل، وتحفيز التفكير، و�سقل وبناء 

ال�سخـ�سية، واكت�ساب المهارات العملية. 

الجامعات  كل  في  المعماري  التعليم  ويتبع 
اأنظمتها من حيث تنوع م�ساقاته بين: متطلبات 
الجامعة، والكلية، والتخ�س�ض، باالإ�سافة الحتواء 
الكثير من الم�ساقات على �سقين: نظري وعملي، 
االأخيرة  ال�سنوات  خالل  تدريب  فترة  ووجود 
 )2015( للمن�سي  ووفقاً  المعماري.  التعليم  من 
طريقة  على  الموؤثرة  التعليمية  العملية  فاإن 
الدرا�سية،  الم�ساقات  من:  تتكون  الطلبة  تفكير 
واأ�ساليب التدري�ض واتجاهات المدر�سين، والبيئة 
الدرا�سة  هذه  وتهتم  التعليمية  والفراغات 

بالمكونين االأول والثاني.

الم�ساقات الدرا�سية
بند  في  الذكر-  ال�سابقة  العوامل  قوة  رغم 
البناء  �سمات  تراجع  على  اأثرت  التي  العوامل 
الع�سرين-  القرن  في  ثقافي  كموروث  التقليدي 
في التاأثير على المعماريين، فاإن الن�ساأة تبداأ من 
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اأن المبادئ التي تغر�ض  مرحلة التعليم، وال �سك 
اأ�سا�ض لما بعدها،  المرحلة ت�سكل حجر  في هذه 
بثقافة  التعليمي  المحتوى  ارتباط  ي�سكل  حيث 
واإمكاناتها  وم�ساكلها  االجتماعية  وقيمه  البلد 
المعماري  للتعليم  وبالن�سبة  اأ�سا�سية،  قيمة 
فهناك بع�ض الم�ساقات التي ت�سكل قاعدة لعر�ض 
العمارة المحلية والتراثية كم�ساق تاريخ العمارة 
كافـــــة  اأن   اإال  المعماري،  الحفاظ  م�ســـــــــاق  اأو 
تعتــــبر  االأكــــثر  ب�ساعاتها  الت�سميـــــــــــــم  م�ساقات 
موجهاً هاماً للطلبـــــــة في م�ساريعهــــم. وقد اأ�ســـــار 
قيمة  اإلى   )Sagdic and Kosova ,2013(
والت�سميم،  العمارة  لطلبة  العمارة  تاريخ  درا�سة 
واأو�سح اأن المباني التاريخية ذات قدرة كبيرة على 
معا�سرة  لمباٍن  اأمثلة  فهناك  والتاأثير،  الجذب 
ال�سكل  ومنها:  المعماري  التاريخ  في  اأ�سول  لها 
الهرمي الزجاجي في متحف اللوفر الذي يرتبط 
يكاد  اأنه  اأكد  كما  بم�سر،  الجيزة  اأهرامات  ب�سكل 
جديد  معماري  ت�سكيل  ت�سميم  م�ستحيل  يكون 
اإن  وهذا  قديم،  بت�سكيل  عالقة  له  تكون  اأن  دون 
دل على �سيء فاإنما يدل على قوة العمارة القديمة 
المعماريين  من  لكثير  مرجعاً  زالت  ال  بحيث 
العرب المعا�سرين كح�سن فتحي ، ورا�سم بدران 

وجعفر طوقان وغيرهم.  

)Ulusoy and Kuyrukcu ،2012( وقد اأكد
على اأهمية العمارة التراثية في التعليم المعماري 
من خالل ر�سد تجربة تعليم غير ر�سمي لطلبة 
اأجل  من  التركية  الجامعات  اأحد  في  العمارة 
وتحليل  للبلدة،  التراثية  المالمح  م�ساهدة 
الوعي  ولزيادة  للبلدة  وثقافية  تراثية  معلومات 

بالتراث العمراني.

من  المعماري  الحفاظ  م�ساق  ويعتبر 
وقيمتها  التراثية  للعمارة  الداعمة  الم�ساقات 
معمارية  قيم  وا�ستلهام  عليها  الحفاظ  واأهمية 
القتراح  تعر�ض  ما  الدرا�سات  من  وهناك  منها، 
منهجية تعليمية تربط م�ساقا من م�ساقات ق�سم 
وهو  المعماري  التراث  على  بالحفاظ  العمارة 

اأو�سحت  حيث   ،  )Embaby ,2013( ن�سرته  ما 
المباني  على  الحفاظ  لتعليم  جديدة  طريقة 
بالممار�سة  النظرية  االأفكار  تربط  االأثرية 
وبمعرفة  بالفعل،  موجودة  مباني  على  العملية 
المباني  على  الحفاظ  في  الدولية  للنظريات 
واالحتياجات  المتطلبات  مع  وتفاعل  التراثية، 
النتيجة  وكانت  المبنى.  لم�ستخدمي  الع�سرية 
التغلب على الفجوة الموجودة عادة في م�ساقات 
النظرية  الجوانب  بين  المعماري  الحفاظ 
والممار�سة العملية في �سوء التحديات المحلية 

والعالمية.

اأ�ساليب التدري�ص واتجاهات المدر�سين
بالم�ساق  يرتبط  التدريــــــ�ض  اأ�سلـــــــوب 
كل  درا�ستــــي  فـــــي  طرحه  تـــم  فيمــــــــــا  ورد  كما 
 ،)Ulusoy and Kuyrukcu ,2012( مـــــــــــن 
ال�ســــابـــــــــــق.  البنــــد  فــــــــي   )Embaby ,2013(و
التي  بالجامعات  ترتبط  المدر�سين  واتجاهات 
لها  اأن  كما  وتنقالتهم،  وباطالعاتهم  بها  در�سوا 
من  الطلبة  اأفكار  وتكوين  توجيه  في  كبيراً  دوراً 
من  العظمى  والغالبية  الت�سميمية،  النواحي 
الدكتوراه  درجة  حاملي  من  المعماريين  اأوائل 
غربية  جامعات  خريجو  هم  العليا  وال�سهادات 
وهذا  واتجاهاتها  الغربية  بالح�سارة  تاأثروا 
لطالبهم  التعليمية  اتجاهاتهم  على  بدوره  اأثر 
واأعمالهم الت�سميمية نحو ت�سكيل عمارة معا�سرة 

وحديثة. 

ومناهجه  التعليم  تطوير  عمليات  وتواجه 
مجرد  من  �سعوبة  اأكثر  تعد  كبيرة؛  تحديات 
ا�سـتيراد اأو ا�ستعارة لوائح ومناهج جاهزة خارجية، 
بهدف االبتعاد عن التقليد، لمجرد التغيير الذي 
اإبراهيم  ويو�سح  التعليم.  اأ�س�ض  عن  بعيداً  يعتبر 
فكري  انق�سام  وجود  اإلى  له  درا�سة  في   )1989(
العربي  الوطن  المعماري في  التعليم  بين مناهج 
اأهمية خ�سو�سية المناهج التعليمية للعمارة  مع 
يو�سح  كما  العربية،  الجامعات  في  االإ�سالمية 
اأثناء  للطالب  الفكري  االإنتاج  تقويم  اأ�س�ض  اأن 
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ركائز  تحتاج  التح�سيلية  لقدراته  تبعاً  درا�سته 
في  المعماري  التعليم  مناهج  معظم  واأن  علمية، 
التقويم والنقد  اأ�س�ض  العربية ال توفر  الجامعات 
العلمي المو�سوعي. وي�سيف اأن المناهج العلمية 
تحتاج عر�ض تاريخ العمارة االإ�سالمية من وجهة 
حتى  فقط  ال�سكلية  الناحية  من  ولي�ض  عقائدية 
يمكن ا�ستخال�ض القيم الثابتة التي من الممكن 
تغير  مهما  البعيد  المدى  على  منها  ي�ستفاد  اأن 
الزمان اأو المكان وحتى يمكن تحديد الخ�سائ�ض 

المتغيرة بتغير المكان والزمان.

درا�ســــــة  نتائــــــج   )1( جـــــــدول  ويظهـــــــر 
اهتمام  حول   )Brisibe & Daminabo,2015(
طلبة التخرج في مرحلة البكالوريو�ض في جامعة 
عالقة  ذات  م�ساريع  باختيار  بنيجيريا،  جو�ض 
الجدول  من  يتبين  حيث  التراثية،  بالعمارة 
ت�ساوؤل اهتمام الطلبة في ال�سنوات االأخيرة بهذه 
بتقنيات  ذلك  بارتباط  الباحث  ويبرره  الم�ساريع 

وطرق التدري�ض.

-العاملين  المعماريين  بع�ض  ويحر�ض 
لم�ساقات  تدري�سهم  في  التعليمي-  الحقل  في 
االإبداع  نحو  طالبهم  توجيه  على  الت�سميم 
وقد  �سكاًل،  مميز  عمل  اإنتاج  على  يعتمد  الذي 
في  الرغبة  اأن  اإلى   )Eldemery ,2009( اأ�سار 
المعماريين  تدفع  ومميز  مبدع  عمل  اإنجاز 
وقد  المحلية.  العمارة  عن  البعد  اإلى  اأحياناً 
ماألوفة  عمارة  المحلية  العمارة  باأن  ذلك  يف�سر 
جديداً  ينتج  لن  فلكها  في  والت�سميم  للمجتمع، 
يجدون  المقابل  وفي  نظرهم،  وجهة  من  مبدعاً 
الجديد والغريب في العمارة الغربية عبر العالم، 
والمتاحة للجميع في زماننا، وقد ين�سى البع�ض 
والبيئية  والمجتمعية  الثقافية  القيم  يتنا�سى  اأو 

المحليه اأثناء ذلك.

 )1994( الراوي  درا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد 
المعماري  التعليم  ومقررات  المناهج  حول 
التعليم  مناهج  اأن  العراقية  الجامعات  في 
المعماري تتبع توجهاً مهنياً يوفق بين منهجي 
تعتمد  با�ستراتيجية  واال�ستقراء  اال�ستدالل 

جدول )1( 

المعلومات المتوفرة من ق�سم العمارة في جامعة جو�ض بنيجيريا
حول اهتمام الطالب بالعمارة التراثية.

ن�سبة املهتمني بالعمارة الرتاثية % عدد الطلبة املهتمني بالعمارة الرتاثية عدد الطلبة ال�سنة

45 14 31 1985/86

44.4 12 27 1986/87

35 20 57 1995/96

6 3 50 2002/03

18 19 104 2005/06

(Brisibe and Daminabo, 2015( :المرجع
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اأ�ساليب التحليل، والتركيب، والحد�ض، والتنفيذ، 
في  اختالف  وجود  عدم  الدرا�سة  واأو�سحت 
حيث  من  الجامعات  بين  الدرا�سية  المقررات 
تدري�سها  باأ�سلوب  تختلف  اإنها  بل  اأهدافها، 
للطلبة وفي طريقة عر�سها لمقرر الت�سميم من 
خالل توزيعها على المراحل الدرا�سية والتتابع 
خالل  المقررات  تدري�ض  لم�ستويات  المنطقي 
اأ�سلوب  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  الدرا�سة.  �سنوات 
التدري�ض هو االأهم؛ حيث اأن المدر�ض من خالل 
مختلفة  واإ�ستراتيجيات  اأ�ساليب  ا�ستخدامه 
االأكبر  االأثر  له  يكون  التدري�ض  في  واإبداعية 
المقررات؛  من  المرجوة  االأهداف  تحقيق  في 
في  واالبتكار  االإبداع  على  الطلبة  يحفز  مما 

ت�ساميمهم.

وبعيداً عن مكونات العملية التعليمية االأول 
بالطلبة  يخت�ض  اإ�سافي  عامل  فهناك  والثاني، 
مع  والتوا�سل  الخارجي  االطالع  وهو  اأنف�سهم 
اأعادوا  معا�سريين  ومحليين  عرب  معماريين 
ومن  م�ساريعهم،  في  الثقافي  الموروث  اإحياء 
من  المعا�سرين  المعماريين  بع�ض  هوؤالء 
الموروث  لمفهوم  االعتبار  ردوا  الذين  االأردن 
مختلفة،  زوايا  من  اإليه  النظر  عبر  الثقافي 
مثل: جعفر طوقان، ورا�سم بدران، وبالل حماد، 
الم�سري،  ووائل  زعيتر،  واأيمن  ونمرالبيطار، 
في  الثقافي  للموروث  ا�ستخداماً  االأكثر  وهم 
ويعر�ض  والعامة،  ال�سكنية  المباني  العديد من 
الم�سري  وائل  م.  الأعمال  نماذج   )4( �سكل 
ويجب   .)2012 وال�سبول،  حداد،  )اأبوغنيمة، 
�سيا�سات  المعماري لتوجيه  الحراك  اإظهار هذا 
من  االأردن،  في  المعمارية  الهوية  م�ستقبل 
المقبلين  الطلبة  مع  المبا�سر  التوا�سل  خالل 
على التخرج لتوجيههم نحو بناء اأفكار وم�ساريع 
في  ع�سرية  ب�سيغة  ثقافية  هوية  ذات  اإبداعية 

الم�ستقبل. 

�سكل 4. بع�ض من اأعمال م. وائل الم�سري التي 
اأعادت اإحياء الموروث الثقافي

الم�سدر:
https://www.facebook.com/Wael-Al-Masri-
/Planners Architects-128600357349126

منهجية الدرا�سة
تتعدد اأق�سام العمارة في بلدان الوطن العربي، 
بل وتتعدد في البلد الواحد، وقد اقت�سرت الدرا�سة 
العملية التحليلية على بلدي الباحثتين: المملكة 
�سملت  بينما  وفل�سطين،  الها�سمية،  االأردنية 
االأخرى.  البلدان  تجارب  على  النظرية  الدرا�سة 
ن�ساأة  يعر�ض  نظري  جزء  على  الدرا�سة  وت�ستمل 
وتطور التعليم المعماري في البلدين. وت�ستخدم 
التدري�سية  الخطط  تحليل  هي:  اأدوات  ثالث 
عدة  في  الداخلي  والت�سميم  العمارة  لق�سمي 
جامعات في منطقتي الدرا�سة، وتحليل عدد من 
لل�سنوات  الجامعات  نف�ض  من  التخرج  م�ساريع 
ع�سوائية  عينة  على  وزعت  وا�ستبانة  االأخيرة، 
المعمارية  الهند�سة  وخريجات  خريجي  من 
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والت�سميم الداخلي، وفيما يلي تف�سيل ذلك:

تم تحليل الخطط التدري�سية لق�سمي العمارة 
فل�سطين  من  جامعتين  من  الداخلي  والت�سميم 
هما: الجامعة االإ�سالمية بغزة وهي اأكبر جامعات 
هند�سة  ق�سم  افتتاح  في  واأقدمها  غزة  قطاع 
اأكبر  بنابل�ض  الوطنية  النجاح  وجامعة  معمارية، 
جامعات ال�سفة الغربية من حيث عدد الطالب، 
من  الها�سمية  االأردنية  المملكة  من  وجامعتين 
وهما:  والخا�سة  الحكومية  الجامعات  اأقدم 
واأما  االأهلية.  عمان  وجامعة  االأردنية  الجامعة 
تاأثر م�ساريع  تم تحليل مدى  الثانية فقد  االأداة 
توفر  لما  العمراني  الثقافي  بالموروث  التخرج 
 ،2016-2015 للعامين:  التخرج  م�ساريع  من 

و2014-2015 من نف�ض الجامعات.

اأما اال�ستبانة فقد وزعت على عينة ع�سوائية 
اأق�سام العمارة  من مجتمع الدرا�سة وهو خريجو 
وحتى   2010 من  الأعوام  الداخلي  والت�سميم 
الجامعة  فل�سطين، هما  2016 من جامعتين من 
منها  الخريجين  عدد  ويبلغ  بغزة،  االإ�سالمية 
معماريين،  ومهند�سة  مهند�سا   447 الفترة  لهذه 
خريجيها  عدد  ويبلغ  الوطنية  النجاح  وجامعة 
معماريين،  ومهند�سة  مهند�سا   321 الفترة  لهذه 
الها�سمية هما:  االأردنية  المملكة  وجامعتين من 
منها  الخريجين  عدد  ويبلغ  االأردنية  الجامعة 
ومهند�سة  مهند�سا   720 يقارب  ما  الفترة  لهذه 
من ق�سمي العمارة والت�سميم الداخلي، وجامعة 
منها  الخريجين  عدد  ويبلغ  االأهلية  عّمان 
ومهند�سة  مهند�سا   600 يقارب  ما  الفترة  لهذه 
وقد  الداخلي.  والت�سميم  العمارة  ق�سمي  من 
التوا�سل  مواقع  عبر  اإلكترونياً  اال�ستبانة  وزعت 
االجتماعي باإعالنات على مواقع خريجي العمارة 
في الجامعات المعنية، وبر�سائل اإلكترونية خا�سة 
نقابات  بع�ض  مواقع  وعبر  منهم،  كبير  لعدد 

 236 المعباأة  اال�ستبانات  عدد  وكان  المهند�سين، 
بغزة  االإ�سالمية  الجامعة  من  كالتالي:  موزعة 
تم ا�ستالم 89 ا�ستبانة بن�سبة  19.9% من مجتمع 
الدرا�سة، ومن جامعة النجاح الوطنية تم ا�ستالم 
41 ا�ستبانة بن�سبة  12.7 % من مجتمع الدرا�سة، 
ا�ستبانة   38 ا�ستالم  تم  االأردنية  الجامعة  ومن 
جامعة  ومن  الدرا�سة،  مجتمع  من  بن�سبة%5.2 
بن�سبة   ا�ستبانة   68 ا�ستالم  تم  االأهلية   عّمان 

11.3% من مجتمع الدرا�سة.

االأول  اأجزاء:  اأربعة  اإلى  اال�ستبانة  وتنق�سم 
مدى  يقي�ض  والثاني  �سخ�سية،  معلومات  منها 
فترة  خالل  م�ساريعهم  ت�سميم  في  الطلبة  تاأثر 
الثقافي  بالموروث  تخرجهم  بعد  اأو  درا�ستهم 
المعماري بخم�ض درجات تتدرج من 1 وتمثل غير 
اأما الثالث  اإلى 5 وتمثل موافق جداً،  اأبداً  موافق 
تركزعليها  التي  العوامل  تحديد  اإلى  فيهدف 
بنف�ض  ويقا�ض  الجامعات  في  التعليمية  العملية 
درجات ال�سوؤال الثاني، ويعرف االأخير قوة تاأثير 
المعماريين  ت�سميم  على  العوامل  من  مجموعة 
ويقا�ض  لم�ساريعهم  الداخليين  والم�سممين 
اإلى 5  بخم�ض درجات تتدرج من 1 وتمثل اليوؤثر 
وتمثل يوؤثر كثيراً جداً. وقد تم تحكيم اال�ستبانة 

من قبل خم�سة مخت�سين اأكاديميين.

النتائج 
ثالث  ا�ستخدمت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
الأق�سام  الدرا�سية  الخطط  تحليل  هي:  اأدوات 
م�ساريع  وتحليل  الداخلي،  والت�سميم  العمارة 
الخريجين  ا�ستهدفت  ا�ستبانة  وتحليل  التخرج، 

من الجامعات المعنية.

تحليل  قبل  الدرا�سية:  الخطط  تحليل 
الخطط يلـــــزم تقديــــــم اأهم اأق�ســــــــــام العمـــــــارة في 
فــــــي جـــــــدول  فل�سطيــــــن واالأردن. وهــــي مف�سلة 

 .)2(
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في  فل�سطين  في  المعماري  التعليم  بداأ 
الوطنية،  النجاح  جامعة  1981في  عام1980/ 
الجامعة  ثم   1989 عام  في  بيرزيت  جامعة  تلتها 
بوليتكنك  بغزة عام 1993، ثم جامعة  االإ�سالمية 
ق�سم  تاأ�س�ض  وقد   .1995 عام  بالخليل  فل�سطين 
 1993 عام  بغزة  االإ�سالمية  بالجامعة  العمارة 
المعمارية  الهوية  على  »الحفاظ  اأهدافه  و�سمن 
المتم�سكة  الفل�سطينية  وال�سخ�سية  المحلية 
الطالب  االإ�سالمية«. ويدر�ض  والثقافة  بالمبادئ 

173 �ساعة معتمدة.

حين  االأردن  في  المعماري  التعليم  بداأ 
تاأ�سي�ض  على  بالموافقة  الملكية  االإرادة  �سدرت 
الهند�سة  كلية  �سمن  العمارة  هند�سة  ق�سم 
التدري�ض  بداأ  حيث   ،1974 عام  في  والتكنولوجيا 
في  ق�سم  اأول  وهو   ،1976-1975 عام  الكلية  في 
تاأ�س�ست  التي  االأردنية  الجامعة  �سمن  االأردن 
حكومية.  اأردنية  جامعة  كاأول   1962 العام  في 
ق�سماً   19 هناك  اأ�سبح   2016 الحالي  العام  وفي 
الجامعات  مختلف  في  المعمارية  للهند�سة 
ق�سم  يت�سمن  وال  والخا�سة.  الحكومية  االأردنية 
هند�سة العمارة في الجامعة االأردنية في اأهدافه 
الخطة  وت�ستمل  التراثية.  العمارة  اإلى  ا�سارة  اأي 
االأردنية  الجامعة  في  العمارة  لق�سم  الدرا�سية 

على 174 �ساعة معتمدة. وتاأ�س�ض م�سار الت�سميم 
وهو   ،2002 �سنة  االأردنية  الجامعة  في  الداخلي 
الفنون  كلية  في  الب�سرية  الفنون  لق�سم  تابع 
والت�سميم، وال يت�سمن في اأهدافه اأي اإ�سارة اإلى 
العمارة التراثية. وت�ستمل الخطة الدرا�سية على 

132 �ساعة معتمدة.

االأردن  في  خا�سة  جامعه  اأول  تاأ�س�ست  وقد 
وتاأ�س�ض  االأهلية،  عمان  جامعة  وهي   1990 عام 
ق�سم هند�سة العمارة فيها عام 2008، ومن اأهدافه 
تطوير قدرات الطلبة على حل الم�ساكل ومواكبة 
على  والمحافظة  الح�سرية  التنمية  متطلبات 
اأن  الدرا�سية  الخطة  اأظهرت  حيث  التراث. 
تخرجهم  متطلبات  الإتمام  يحتاجون  الطلبة 
كلية  في  االآخر  والق�سم  معتمدة.  �ساعة   166 اإلى 
هو  االأهلية  عّمان  بجامعة  والت�سميم  العمارة 
عام  في  تاأ�س�ض  والذي  الداخلي،  الت�سميم  ق�سم 
اإلى  ا�سارة  اأي  اأهدافه  في  يت�سمن  وال   2000
العمارة التراثية. وت�ستمل الخطة الدرا�سية على 
للخطط  تحليل  يلي  وفيما  معتمدة.  �ساعة   135

الدرا�سية: 

الجامعة  في  الم�ساقات  و�سف  خالل  من 
التي  االإجبارية  الم�ساقات  اأن  بغزة وجد  االإ�سالمية 

جدول )2(
تحليل الخطط الدرا�سية وعالقتها بمفردات التراث

اجلامعة
عدد 

ال�ساعات 
الكلية

عدد
�ساعات 
متطلبات
اجلامعة

عدد
�ساعات 

متطلبات 
الكلية

عدد �ساعات 
التخ�س�ض
االأ�سا�سية

عدد 
ال�ساعات 

التخ�س�ض 
االختيارية

امل�ساقات ذات العالقة 
بالرتاث

عدد
�ساعاتها

ن�سبتها 
ل�ساعات 

التخ�س�ض
%1733721103121311.3اجلامعة االإ�سالمية

% 1732621114121411جامعة النجاح الوطنية

%1742723103211411.3اجلامعة االأردنية »ق�سم العمارة«

%561211.3+95 م�ساندة1662733جامعة عّمان االأهلية »تخ�س�ض عمارة«

%1322724729911.1اجلامعة االأردنية »م�سار الت�سميم الداخلي«

%1561212.4+66 م�ساندة1352721جامعة عّمان االأهلية »تخ�س�ض ت�سميم داخلي«
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 ،2 العمارة  تاريخ  هي:  التراثية  للعمارة  تتعر�ض 
المعماري  الت�سميم  مبادئ   ،2 عمراني  تخطيط 
وبع�ض  معتمدة،  �ساعات   10 وتعادل  والبيئي، 
فل�سطينية،  عمارة  وهي:  االختيارية  الم�ساقات 
اإ�سالمية  وفنون  وزخارف  المعماري،  والحفاظ 
وتعادل 9 �ساعات معتمدة. ويتوقع اأن يدر�ض الخريج 
اأحدها، فيكون المجموع 13 �ساعة معتمدة من اأ�سل 
الجامعة  في   %11.3 بن�سبة  تخ�س�ض  �ساعة   115
)�سفحة  بالتراث  عالقة  ذات  لم�ساقات  االإ�سالمية 
ق�سم الهند�سة المعمارية بالجامعة االإ�سالمية بغزة، 
2016(. وفي جامعة النجاح الوطنية بنابل�ض وجد اأن 
الم�ساقات االإجبارية التي تتعر�ض للعمارة التراثية، 
الفل�سطينية1،  والعمارة  عمارة1،  تاريخ  م�ساق  هي: 
والعمارة في العالم االإ�سالمي 1، وت�سميم معماري 5 
الذي يركز على كيفية التعامل مع م�ساكل الت�سميم 
في بيئة تاريخية تراثية، وتعادل 12 �ساعة معتمدة، 
وثالثة متطلبات اختيارية من اأ�سل 13 متطلبا وهي: 
عمارة فل�سطينية، والحفاظ المعماري، والعمارة في 
العالم االإ�سالمي، وعمارة طبيعة، وتعادل 8 �ساعات 
اأحدها،  اأن يدر�ض الخريج الواحد  معتمدة، ويتوقع 
 132 اأ�سل  من  معتمدة  �ساعة   14 المجموع  فيكون 
المعمارية  الهند�سة  ق�سم  �سفحة  من   %11 بن�سبة 
بجامعة النجاح الوطنية )2016(. ويالحظ التقارب 

في الن�سبتين في الجامعتين.

الجامعة  في  الم�ساقات  و�سف  خالل  ومن 
االأردنية لق�سم العمارة، وجد اأن الم�ساقات االإجبارية 
التي تتعر�ض للعمارة التراثية هي: تاريخ ونظريات 
المعا�سرة،  العمارة  ونظريات  تاريخ   ،3 العمارة 
معتمدة.  �ساعات   8 وتعادل   ،2 الح�سري  التخطيط 
الت�سميم  وهي:  االختيارية  الم�ساقات  وبع�ض 
عمارة  التراثية،  البيئة  على  الحفاظ  الح�سري، 
منها  اثنتين  الخريج  يدر�ض  اأن  ويتوقع  محلية، 
وتعادل 6 �ساعات معتمدة، فيكون المجموع 14 �ساعة 
ق�سم  11.3%)�سفحة  بن�سبة   124 اأ�سل  من  معتمدة 
الهند�سة المعمارية بالجامعة االأردنية، 2016(. واأما 
اأن  فوجد  االأهلية  عّمان  بجامعة  العمارة  ق�سم  في 
الم�ساقات االإجبارية التي تتعر�ض للعمارة التراثية 

اإ�سالمية(،  )عمارة   3 والعمارة  الفن  تاريخ  هي: 
الم�ستدامة  والعمارة  والترميم،  المعماري  الحفاظ 
�سمن  معتمدة  �ساعات   9 وتعادل  والخ�سراء 
االختيارية  الم�ساقات  وبع�ض  االإجبارية.  الم�ساقات 
المدن  ن�سوء  واالإقليمية،  المحلية  العمارة  وهي: 
وتطورها، ويتوقع اأن يدر�ض الخريج اأحدها وتعادل 
3 �ساعات معتمدة؛ فيكون المجموع 12�ساعة معتمدة 
من اأ�سل 106 بن�سبة 11.3%)�سفحة ق�سم الهند�سة 

المعمارية بجامعة عّمان االأهلية، 2016(.

ومن خالل و�سف الم�ساقات في م�سار الت�سميم 
الم�ساقات  اأن  وجد  االأردنية،  الجامعة  في  الداخلي 
هي:  التراثية  للعمارة  تتعر�ض  التي  االإجبارية 
وتاريخ  االأثاث،  وت�سميم  الداخلي،  الت�سميم  تاريخ 
معتمدة.  �ساعات   9 وتعادل  االإ�سالمية  الفنون 
االختيارية؛  الم�ساقات  �سمن  منها  اأي  يوجد  وال 
 81 اأ�سل  من  معتمدة  �ساعات   9 المجموع  فيكون 
بن�سبة 11.1% )�سفحة م�سار الت�سميم الداخلي في 
الت�سميم  ق�سم  في  واأما   .)2016 االأردنية،  الجامعة 
الداخلي بجامعة عّمان االأهلية، فوجد اأن للم�ساقات 
التي تتعر�ض للعمارة التراثية وطراز اإ�سالمي هي: 
ت�سميم االأثاث، تاريخ الت�سميم الداخلي، الت�سميم 
من  معتمدة  �ساعات   9 وتعادل  ال�سكني،  الداخلي 
الم�ساقات  وبع�ض  االإجبارية.  الم�ساقات  �سمن 
االإ�سالمي  الفن  تاريخ  وهي:  االإجبارية  الم�ساندة 
اأي منها �سمن  وتعادل 3 �ساعات معتمدة. واليوجد 
12�ساعة  المجموع  فيكون  االختيارية.  الم�ساقات 
ق�سم  )�سفحة   %12.4 بن�سبة   97 اأ�سل  من  معتمدة 

الت�سميم الداخلي بجامعة عّمان االأهلية، 2016(.

التي  الم�ساقات  ن�سب  اأن  عام  ب�سكل  ويالحظ 
مجمل  من  التراثية  للعمارة  و�سفها  في  تتعر�ض 
هذه  اأن  �سك  وال   ،%11 تقارب  التخ�س�ض  م�ساقات 
الن�سبة هي موؤ�سر يدلل على احتواء بع�ض الم�ساقات 
للعمارة التراثية في محتواها، وال يعطي فكرة عن 
تاأثيره  ومدى  الم�ساق،  في  الكم  هذا  وقوة  مقدار 
بد من  ال  كان  ولذلك  م�ساريعهم؛  في  الطلبة  على 

ا�ستخدام اأدوات اأخرى.
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تحليل م�ساريع التخرج
اإلى  للو�سول  الجهات  من  العديد  مع  التوا�سل  تم 
م�ساريع التخرج ولكن كان هناك �سعوبة في الو�سول 
اإلى معلومات مت�سابهة من جميع الجامعات، وفيما 

يلي تف�سيل لذلك:

في  التخرج  م�ساريع  اإلى  ا�ستنادا  فل�سطين:  في 
 ،2014  ،2015  ،2016 لالأعوام  االإ�سالمية  الجامعة 
كانت النتيجة وجود  م�سروعين من اأ�سل 16م�سروعاً 
عالقة  ذات  وعنا�سر  اأفكار  على  تحتوي   2016 لعام 
وم�سمياتها:   %12.5 بن�سبة  التراثية  بالعمارة 
ثقافي  ومركز  االإ�سراء،  جامعة  وت�سميم  تخطيط 
عثماني فل�سطيني، وهناك ثالثة م�ساريع من اأ�سل 
وعنا�سر  اأفكار  على  تحتوي   2015 لعام  م�سروع   19
ومما   ،%15.7 بن�سبة  التراثية  بالعمارة  عالقة  ذات 
ت�ستدعي  الم�ساريع  هذه  م�سميات  اأن  االنتباه  يلفت 
التاريخ  مجمع  وهي:  التراثية  العمارة  ا�ستخدام 
فل�سطين  �سفارة  ومجمع  الفل�سطيني،  والتراث 
من  رموز  على  احتوى  وقد  ت�سيلي،  جمهورية  في 
والثالث  )�سكل5(،  والت�سيلية  الفل�سطينية  العمارة 

كان م�سماه تخطيط وت�سميم مجمع وزارات قطاع 
غزة بهوية اإ�سالمية وفكر معا�سر، حيث ا�ستوحيت 
اأن  اإال  االإ�سالمية  العمارة  من  التخطيطية  الفكرة 
وا�سعة  زجاجية  م�ساحات  على  ا�ستملت  الواجهات 
العمارة الحديثة، وفي عام 2014 كان هناك  تحاكي 
م�سمى  وكان  م�سروعاً،   19 اأ�سل  من  م�سروعان 
في  وهو  غزة،  وتاأهيل مركز مدينة  تطوير  اأحدهم 
كان  الثاني  بينما  للمدينة،  القديمة  البلدة  موقع 
وكانت  المعمارية  للعلوم  القيروان  مجمع  ا�سمه 
التراثية  العمارة  يحاكي مالمح  ذات طابع  المباني 
ذات  الم�ساريع  ن�سبة  اأن  نرى  وهكذا  تون�ض.  في 
 ،%12.9 ي�ساوي  للعامين  التراثية  بالعمارة  العالقة 
وهي ن�سبة قليلة اإذا ما قورنت بن�سب الم�ساريع التي 
اأو  والكتل  للم�ساقط  االن�سيابية  الخطوط  تعتمد 
الوطنية  النجاح  جامعة  وفي  المنك�سرة.  الخطوط 
وجد اأن هناك م�سروعين ا�ستمال على اأفكار وعنا�سر 
حرفي،  مركز  وهما:  التراثية  بالعمارة  عالقة  ذات 
 2016 للعام   %4 بن�سبة  االإ�سالمي  الفن  ومتحف 

)جدول 3(.

ا�ستنادا  الها�سمية:  االأردنية  المملكة  في 
العمارة  هند�سة  ق�سم  في  التخرج  م�ساريع  اإلى 
بجامعة عّمان االأهلية للعام الدرا�سي2014 كانت 

النتيجة وجود م�سروع واحد فقط من اأ�سل 25 
م�سروع بن�سبة 4% وم�سماه: بوابة مدينة ال�سلط 

)�سكل6(. 

�سكل 5. منظور الأحد المباني في م�سروع مجمع �سفارة فل�سطين في جمهورية ت�سيلي
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اأربعة  وجود  النتيجة  كانت   ،2015 عام  وفي 
عالقة  ذات  وعنا�سر  اأفكار  على  تحتوي  م�ساريع 
بن�سبة  م�سروعاً   46 اأ�سل  من  التراثية  بالعمارة 
والدرا�سات  البحوث  مركز  وم�سمياتها:   %8.8
م�سيحي،  اإ�سالمي  ثقافي  ومركز  االإ�سالمية، 
االأمة  ومجل�ض  االإ�سالمي،  الثقافي  والمركز 
الداخلي،  الت�سميم  لق�سم  بالن�سبة  اأما  االأردني. 

اأي  اأنه خالل عامي 2014 و2015 اليوجد  فتبين 
عام  وفي  التراثية،  بالعمارة  عالقة  له  م�سروع 
م�سروعا   32 اأ�سل  من  م�سروعان  فهناك   2016
بالعمارة  عالقة  لها  عنا�سر  على  يحتويان 
التراثية والطراز االإ�سالمي بن�سبة 6.3 % )جدول 
الملك  ق�سر  ت�سميم  الم�سروعين:  وم�سميا   ،)3

ح�سين للموؤتمرات، ومجل�ض االأمة االأردني. 

*م�ساريع التخرج تتكون من مجموعات من 3-4 طالب
_: لم نتمكن من الو�سول لمعلومات حولها

�سكل 6. بوابة م�سروع مدينة ال�سلط

جدول 3. تحليل م�ساريع التخرج

ا�سم اجلامعة
ن�سبة امل�ساريع املتاأثرة باملوروث الثقايفعدد م�ساريع التخرج

201620152014201620152014
%10.5%15.7%1912*19*16*اجلامعة االإ�سالمية بغزة

--%4-4354جامعة النجاح الوطنية
-8.8%%4-4625جامعة عّمان االأهلية: ق�سم العمارة

%0%0%3232336.3جامعة عّمان االأهلية: ق�سم الت�سميم الداخلي

العالقة  ذات  الم�ساريع  ا�ستملت  فقد  عام،  وب�سكل 
بالتراث على العنا�سر التراثية التالية: االأقوا�ض، 
القباب، والزخارف، واالأروقة، واالإيوانات، واالأفنية 
بمفردات  الطلبة  اهتمام  قلة  ويالحظ  الداخلية، 
المقابل  وفي  م�ساريعهم،  في  التراثية  العمارة 
وا�سحا  توجها  يجد  الم�ساريع  لهذه  المتابع  فاإن 
المنحنية،  االن�سيابية  بخطوطها  الحداثة  نحو 
والجدران المائلة، والم�ساحات الزجاجية الوا�سعة، 
وفي  والهوية.  المحلية  يفقدها  وهذا  وغيرها؛ 
م�ساريع الت�سميم الداخلي، فقد كان من ال�سعوبة 
اإدخال عنا�سر تراثية الأن الت�سميم الداخلي ال بد 
اأن  وحيث  الخارجية،  العمارة  ت�سميم  يحاكي  اأن 
الحداثة،  تواكب  كانت  المعمارية  الم�ساريع  اأغلب 

بالعمارة  عالقة  لها  التي  المعمارية  والم�ساريع 
التراثية قليلة؛ فهذا اأدى اإلى ندرة م�ساريع ت�سميم 
وم�ساريع  الثقافي.  بالموروث  عالقة  ذات  داخلي 
عنا�سر  ا�ستخدمت  التي  الداخلي  الت�سميم 
كاالأقوا�ض،  تراثية  عنا�سر  على  تحتوي  تراثية 
كما ركزت على الزخارف االإ�سالمية بحيث تعك�ض 
في  الطلبة  اهتمام  لقلة  ونظراً  الثقافية.  الهوية 
كانت  فقد  التراثية؛  العمارة  بمفردات  م�ساريعهم 
ع�سوائية  عينة  راأي  تو�سح  ثالثة  كاأداة  اال�ستبانة 
من الخريجين والخريجات االأكثر حداثة لمزيد 

من التو�سيح والتف�سير.

تحليل اال�ستبانة 
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 ا�ستهدفت اال�ستبانة فئة خريجي اأق�سام 
 2010 عام  من  الداخلي  والت�سميم  العمارة 
لفقرات  تحليل  يلي  وفيما   ،2016 عام  حتى 

اال�ستبانة االأربع:

تنوعت  ال�سخ�سية:  المعلومات  تحليل  اأ- 
االإجابات بين الذكور واالإناث فكان عدد االإناث 
يعك�ض  وهذا  الذكور)65(،  عدد  بينما   ،)171(
واقع اأق�سام العمارة في الجامعات. وكان عدد 
االإجابات االأكثر من الجامعة االإ�سالمية بغزة 
اأما   ،)68( بعمان  االأهلية  الجامعة  ثم   ،)89(
والجامعة   )41( العدد  فكان  النجاح  جامعة 
العمل فكانت  �سنوات  اأما عدد  االأردنية )38(. 
�سنتين،  من  اأقل  عمل  ل�سنوات  اإجابة   )139(
�سنتين  من  اأكثر  عمل  ل�سنوات  اإجابة  و)52( 
اإلى اأربع �سنوات، ثم)45( اإجابة ل�سنوات عمل 

اأكثر من اأربعة اإلى �ست �سنوات.
الثاني  االأ�سئلة  لفقرات  الثبات  تحليل  ب- 
معامل  ا�ستخدام  تم  والرابع:  والثالث 
والثالث  الثاني  االأ�سئلة  لبنود  الفا  كرونباخ 
والرابع لقيا�ض الثبات، وكانت قيمها لهم على 
من  اأكبر  وكلها   0.9  ،0.799 التوالي:0.71، 
لكل  القيا�ض  اأداة  ثبات  على  يدلل  مما  0.7؛ 

فقرات  االأ�سئلة، كما يظهر في جدول )4(.

جدول4. معامل كرون باخ األفا

معامل كرون باخ األفاعدد العنا�سررقم ال�سوؤال

111.7150
290.799
3210.908

جدول  يظهر  الثاني:  ال�سوؤال  فقرات  تحليل  ج- 
)5( مدى تاأثر الطلبة في ت�سميم م�ساريعهم 
تخرجهم-  بعد  اأو  درا�ستهم  فترة  »خالل 

ح�سلت  وقد  المعماري،  الثقافي  بالموروث 
»توؤيد  المتو�سطات:  اأعلى  التالية على  البنود 
المحلية«  التراثية  المباني  على  الحفاظ 
عمارة  التراثية  »العمارة   ،4.6 بمتو�سط 
على  االطالع  و»تحب   ،3.4 بمتو�سط  جميلة« 
و�سح  وقد   .4.1 بمتو�سط  تراثية«  م�ساريع 
اإلى  الحاجة  قللت  »الحداثة  بنود  في  التردد 
المفردات التراثية«، و»حر�ست على ا�ستخدام 
التخرج  م�سروعك  في  التراثية  المفردات 
احترامهم  وا�سحاً  ويبدو  البكالويو�ض«،  في 
للموروث الثقافي الموجود من خالل الحفاظ 
عليه، واعتبار العمارة التراثية جميلة ت�ستحق 
الم�ساهدة، لكن عندما ارتبط البند با�ستخدام 
كان  فقد  ت�سميماتهم  في  التراثية  العمارة 
ا�ستخدام  باأن  القناعة  وكانت  اأقل،  التاأييد 
العمارة التراثية يتعار�ض مع االإبداع بمتو�سط 
مرتفع ن�سبياً )3.75(، لكنهم في نف�ض الوقت 
للم�ساريع  قوة  م�سدر  ا�ستخدامها  يعتبروا 
ا�ستخدام  اأن  المتو�سط؛ مما يدل على  بنف�ض 
الموروث الثقافي يعتبر تحدياً كبيراً يتطلب 
ليواكب  الثقافي  الموروث  وقولبة  تطويع 
الحداثة، وقد يعتبر البع�ض ذلك قمة االإبداع، 
حيث اأكدت نتائج اأحد الدرا�سات ال�سابقة حول 
العمارة  في  التراثية  المعمارية  القيم  اإحياء 
مدينة   - درا�سية  »حالة  المعا�سرة  المحلية 
غزة« ا�ستهدفت عينة من 45 من االأكاديميين 
من  اأكثر  اأن   ،)2014 )�سيدم،  والمهنيين 
القيم  تطبيق  �سرورة  اأيدت  العينة  من   %80
الخ�سو�سية،  التالية:  التراثية  المعمارية 
البيئية،  المعالجات  الوظيفية،  االحتياجات 
وظيفية  درا�سة  واالجتماعية،  الدينية  القيم 
في  التطور  الم�ستقبلي،  لالمتداد  وت�سكيلية 
جمالية  قيم  ا�ستخدام  البناء،  مواد  ا�ستخدام 
كالن�سب، بينما وافق نحو 50% على ا�ستخدام 
العنا�سر التراثية كالقو�ض والقبة والم�سربية، 

والعقود. 
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متو�سطي  بين  للفرق   T وبا�ستخدام 
الإجابات  المتو�سط  اأن  وجد  مجتمعين 
جامعتي فل�سطين هو 3.9، ولجامعتي االأردن 
3.7، ووجد اأن T في اختبار ليفين = 3.176، 

Sig> 0.05، مما يدلل على عدم وجود فروق 
فل�سطين  جامعات  بين  معنوية  داللة  ذات 
كما يظهر  واالأردن عند م�ستوى معنوية %5 

في جدول )6(.

كذلك بتطبيق اختبار التباين بين مجموعات 
ليفين  اإح�ساء  قيمة  اأن  وجد   ،ANOVA
اأكبر  وهي   Sig = .055 قيمة  واأن   ،1.273=
0.05؛ مما يدلل على عدم وجود فروق في  من 
م�ساريعهم خالل  ت�سميم  الطلبة في  تاأثر  مدى 
فترة درا�ستهم اأو بعد تخرجهم بالموروث الثقافي 
المعماري يعزى لعدد �سنوات العمل بعد التخرج. 

يظهر  الثالث:  ال�سوؤال  فقرات  تحليل  د. 
عليها  تركز  التي  االأمور  اأكثر  اأن   )7( جدول 
العملية التعليمية في الجامعات هي: التركيز 
احتياجات  ينا�سب  ت�سميم  ا�ستخدام  على 
بين  متو�سط  اأعلى  اأظهرت  والتي  الم�ستخدم 

االإجابات وهي 4.2، باالإ�سافة اإلى التركيز على 
 ،4 بمتو�سط  الموقع  ظروف  ينا�سب  ت�سميم 
بمتو�سط  المحلي  للمناخ  الت�سميم  ومالءمة 
تعطي  الجامعات  اأن  يظهر  وبذلك   .3.9
اأهمية كبرى الأ�سا�سيات الت�سميم من الناحية 
الوظيفية، وظروف الموقع، والمناخ. اأما فيما 
وم�سامين  عنا�سر  ا�ستخدام  بندي  يخ�ض 
 3.4 وهو  متو�سط  اأقل  على  فح�سلت  تراثية 
وهو قليل ن�سبياً، وهو يتفق مع ت�ساوؤل ن�سب 
تحليل  في  التراثية  المفاهيم  ا�ستخدام هذه 
على  يدلل  كما  ويف�سره،  التخرج  م�ساريع 
اإدراج  على  التعليمية  العملية  تركيز  عدم 
الموروث الثقافي �سمن العملية الت�سميمية 

جدول )5(
المتو�سطات واالنحراف المعياري لبنود ال�سوؤال الثاني

االنحراف املتو�سطاجلملةالرقم
املعياري

3.101.19حر�ست على ا�ستخدام املفردات الرتاثية يف م�سروعك التخرج يف البكالويو�ض.1
3.77.94تعترب املفردات الرتاثية م�سدر قوة للم�ساريع.2
4.09.86حتب االطالع على م�ساريع تراثية.3
3.43.91 املفرداتالرتاثيةمنا�سبة مل�ساريعنااحلديثة.4
4.44.73العمارة الرتاثية عمارة جميلة.5
3.901.00تف�سل ا�ستخدام م�سمون العمارة الرتاثية اأكرث من ا�ستخدام مفرداتها.6
3.441.30لو اأُتيحت لك الفر�سة، تف�سل العي�ض يف بيت تقليدي.7
4.60.79توؤيد احلفاظ على املباين الرتاثية املحلية.8
3.791.07العمارة الرتاثية حتمينا من �سيطرة العوملة على عمراننا.9

3.751.15التفكري يف االإبداع مينعك من ا�ستخدام العمارة الرتاثية. 10
2.961.11احلداثة قللت احلاجة اإلى املفردات الرتاثية.11

جدول )6(
للفرق بين متو�سطي مجتمعين

F Sig. t df Sig. )2-tailed)

Equal variances not assumed 3.176 182.758 002.
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ج.تحليل فقرات ال�سوؤال الرابع: 
الموؤثرة  العوامل  اأكثر  اأن   )8( جدول  يظهر 
على على اختيار الطلبة الأفكار الت�سميم والطراز 
الم�ستخدم  احتياجات  تلبية  هي:  لم�ساريعهم 
والتي ح�سلت على اأعلى متو�سط )4.3(، باالإ�سافة 
من  وكالهما  الموقع،  ظروف  مع  التالوؤم  اإلى 
وتالهما  عام،  ب�سكل  المعماري  الت�سميم  اأ�س�ض 
وعربية  عالمية  م�ساريع  على  االطالع  عامال 
والتميز  االإبداع  مفاهيم  وتطبيق  االإنترنت،  على 
الحداثة  بمفهوم  يرتبطان  وهذان  واالبتكار، 
وباأثر العولمة على مخرجات العملية التعليمية، 
على  بالح�سول  الم�سممين  اهتمام  ووا�سح 
اإعجاب االآخرين والذي يتمثل في الح�سول على 
الدرا�سة،  مرحلة  في  للم�ساريع  عالية  تقيمات 
العمل.  الزبائن في مرحلة  ر�سا  والح�سول على 
العمارة  عنا�سر  بع�ض  ا�ستخدام  العامالن:  اأما 
التراثية  العمارة  م�سمون  وا�ستخدام  التراثية، 

التاأثير  في  اأقل  ن�سيبهما  فكان  العوامل  من 
الموروث  اأن  يبين  وهذا   ،3.2  ،3.1 بمتو�سطين 
الثقافي مهم�ض من الناحية التطبيقية من قبل 

المعماريين والم�سممين حديثي التخرج.

لتقليل  العاملي  التحليل  ا�ستخدام  تم  وقد 
اختبار  وفي  بينها،  العالقات  والكت�ساف  العوامل 
مدى  يقي�ض  الذي   Kaiser-Meyer-Olkin
كما   ،)0.883( عالياً  الرقم  كان  العينة  منا�سبة 
  Bartlett’s test of Sphericity قيمة  كانت 
كانت  وقد   ،)p=.000( عالية  معنوية  ذات 
اأربعة،  اأكثر  اأو  واحد  ت�ساوي  قيمة  ذات  المكونات 

وهي تو�سح 54.4% من االختالف. 

وقــــد تـــم تـــدويـــر ثــالثــة عـــوامـــل فـــي طــريــقــة 
الأن  عــامــل  اأي  ا�ــســتــثــنــاء  يــتــم  ولــــم   ،Varimax
البنود  تلخي�ض  وتــم   ،0.3 عن  تزيد  القيم  جميع 
اأو مـــحـــاور. الــمــحــور االأول  تــحــت ثـــالث عــوامــل 

على  عالية  ن�سبة  وافقت  وقد  كبير.  ب�سكل 
المعرو�سة  الخيارات  بين  تنويع  هناك  اأن 
الم�سروع،  نوع  ح�سب  ال�سابقة  البنود  في 
وهذا يتفق مع ما ظهر في تحليل ارتباط 

م�سميات م�ساريع التخرج بالعمارة التراثية 

كالمتحف االإ�سالمي ومركز حرفي ومجمع 

وزارات ومجل�ض االأمة.
جدول )7(

 المتو�سطات واالنحراف المعياري لبنود ال�سوؤال الثالث

املتو�سطاجلملةالرقم
االنحراف 

املعياري
4.03.78ا�ستخدام ت�سميم ينا�سب ظروف املوقع.1

4.23.79ا�ستخدام ت�سميم ينا�سب احتياجات امل�ستخدم.2

3.75.93ا�ستخدام ت�سميم ينا�سب قيمنا االجتماعية والثقافية.3

3.56.94ا�ستخدام ت�سميم فيه تقليد الأفكار حديثة مبدعة.4

3.71.99البعد عن املاألوف، والتوجه نحو التجديد.5

3.94.92مالءمة الت�سميم للمناخ املحلي.6

3.40.95ا�ستخدام بع�ض عنا�سر العمارة الرتاثية يف الت�سميم.7

3.43.96ا�ستخدام م�سمون العمارة الرتاثية يف الت�سميم.8

3.91.84هناك تنويع بني اخليارات املعرو�سة يف البنود ال�سابقة ح�سب نوع امل�سروع.9
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ويـــ�ـــســـمـــل: تــطــبــيــق مــفــاهــيــم االإبـــــــــداع والــتــمــيــز 
واال�ستفادة  البيئية،  الق�سايا  ومراعاة  واالبتكار، 
احتياجات  وتلبية  الــحــديــثــة،  التكنولوجيا  مــن 
الــمــ�ــســتــخــدم، وتــطــبــيــق مــفــاهــيــم اال�ــســتــدامــة في 
، والبعد  الــعــمــارة، والــتــالوؤم مــع ظــروف الموقع 
ــاألـــوف، والــتــوجــه نــحــو الــتــجــديــد، وهــي  عـــن الـــمـ
وبق�سايا  الــعــمــارة  فــي  اأ�سا�سية  بمفاهيم  تتعلق 
الثاني فهي:  البنود تحت المحور  واأما  الحداثة، 
الحفاظ على الهوية الثقافي، واالرتباط النف�سي 
بع�ض  وا�ستخدام  التراثية،  بالعمارة  والعاطفي 
عنا�سر العمارة التراثية، وا�ستخدام بع�ض عنا�سر 
العمارة التراثية، والتنويع بين الحداثة والعمارة 
الــتــراثــيــة حــ�ــســب نـــوع الــمــ�ــســروع، والـــتـــوافـــق مع 
القيم االجتماعية والثقافية المحلية، واالأن�سطة 
ــارات لــلــمــراكــز  ــ ــ ــزي ــ ــ الــجــامــعــيــة كـــالـــمـــعـــار�ـــض وال
الــثــقــافــيــة وغــيــرهــا. وهـــي تتعلق بـــاأمـــور الــتــراث 

في  العوامل  هذه  قيمة  على  يوؤكد  مما  والهوية، 
اآراء  العملية الت�سميمية وهذا ال يتفق كثيراً مع 
ا�ستخدام  تــاأيــيــد  فــي  والم�سممين  المعماريين 
اإجاباتهم  في  ت�سميماتهم  في  التراثية  العمارة 
عــلــى بــنــود الــ�ــســوؤال الــثــانــي فــي اال�ــســتــبــانــة، واأمـــا 
البنود تحت المحور الثالث فهي: اأفكار وتوجهات 
الــمــ�ــســرف عــلــى مــ�ــســروع الـــتـــخـــرج، و�ــســخــ�ــســيــات 
واإر�ساداتهم،  التخ�س�ض  م�ساقات  في  المدر�سين 
واالطـــــالع عــلــى مــ�ــســاريــع عــالــمــيــة وعــربــيــة على 
المعماريين،  الأ�سهر  ت�سميمية  واأفكار  االإنترنت، 
والــحــ�ــســول عــلــى اإعـــجـــاب االآخـــريـــن بــالــمــ�ــســروع، 
حديثة  الأفـــكـــار  تقليد  فــيــه  ت�سميم  وا�ــســتــخــدام 
التي در�ستها  التخ�س�ض  تراها مبدعة، وم�ساقات 
التعليمية  بالعملية  تتعلق  وهـــي  الــجــامــعــة،  فــي 

وتوجيهاتها اإلى حد كبير.
جدول )8(

متو�سطات االإجابات لبنود ال�سوؤال الرابع ونتائج تدوير التحليل العاملي
الرقم يف 
اال�ستبانة

االنحراف املتو�سطالبنود
العامل2 العامل 1املعياري

العامل 
3

4.01.90.726تطبيق مفاهيم االإبداع والتميز واالبتكار.7
3.84.89.717مراعاة الق�سايا البيئية.6
3.91.92.705اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة.9

4.31.77.702تلبية احتياجات امل�ستخدم.12
3.67.99.678تطبيق مفاهيم اال�ستدامة يف العمارة.8
4.01.82.609التالوؤم مع ظروف املوقع.11
3.85.91.608البعد عن املاألوف، والتوجه نحو التجديد.17
3.371.12.790احلفاظ على الهوية الثقافية.20
3.391.02.783االرتباط النف�سي والعاطفي بالعمارة الرتاثية.19
3.12.94.782ا�ستخدام بع�ض عنا�سر العمارة الرتاثية.15
3.25.97.756ا�ستخدام م�سمون العمارة الرتاثية.16
3.74.97.613التنويع بني احلداثة والعمارة الرتاثية ح�سب نوع امل�سروع.18
3.71.94.545التوافق مع القيم االجتماعية والثقافية املحلية. 13
3.101.10.534االأن�سطة اجلامعية كاملعار�ض والزيارات للمراكز الثقافية وغريها.21
3.241.17.776اأفكار وتوجهات امل�سرف على م�سروع التخرج.3
3.371.09.709�سخ�سيات املدر�سني يف م�ساقات التخ�س�ض واإر�ساداتهم.2
4.05.86.698االطالع على م�ساريع عاملية وعربية على االإنرتنت.4
3.861.00.626اأفكار ت�سميمية الأ�سهر املعماريني.5

3.80.99.601احل�سول على اإعجاب االآخرين بامل�سروع.10
3.43.93.522ا�ستخدام ت�سميم فيه تقليد الأفكار حديثة تراها مبدعة.14
3.11.98.520مساقات التخصص التي درستها في الجامعة.1
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 المناق�سة والتو�سيات
اأن متو�سط الم�ساقات  اأظهرت نتائج الدرا�سة 
التي تتعر�ض في و�سفها للعمارة التراثية حوالي 
مثل:  التخ�س�ض،  م�ساقات  مجمل  من   %11
والعمارة  المحلية،  بالعمارة  تخت�ض  م�ساقات 
المحلية؛  العمارة  في  واال�ستدامة  االإ�سالمية، 
الثقافي  بالموروث  االهتمام  على  يدلل  مما 
حيث  الدرا�سية،  الخطط  في  المبداأ  حيث  من 
بمفردات  تهتم  التي  التخرج  م�ساريع  ن�سبة  اأن 
التي  بالم�ساريع  مقارنة  قليلة  التراثية  العمارة 
اأن  ويمكن  الحداثة؛  على  تدلل  بمفردات  تهتم 
يعزى ذلك للعملية التعليمية التي اأظهرت نتائج 
الت�سميم  اأ�سا�سيات  على  تركز  اأنها  اال�ستبانة 
وظروف  الم�ستخدم،  احتياجات  تلبية  من: 
با�ستخدام  االهتمام  من  اأكثر  والمناخ  الموقع، 
م�سميات  اأن  كما  التراثية،  والم�سامين  العنا�سر 
م�ساريع التخرج -التي ت�ستخدم مفردات العمارة 
التراثية،  العمارة  ا�ستخدام  ت�ستدعي  التراثية- 
االإجابات  من  عالية  ن�سبة  تاأييد  مع  يتفق  وهذا 
على اأن التنويع ما بين ا�ستخدام كل من المفاهيم 

التراثية والحديثة يعتمد على نوع الم�سروع. 

من  العديد  اأن  اال�ستبانة  نتائج  واأظهرت 
ويعرفون  يقدرون  والم�سممين  المعماريين 
اأهمية الموروث الثقافي، واأهمية الحفاظ عليه؛ 
الحداثة  غزو  من  المنطقة  هوية  على  للحفاظ 
اأن  اعتبارهم  ومع  باأ�سره.  العالم  تواجه  التي 
االإبداع  مع  يتعار�ض  التراثية  العمارة  ا�ستخدام 
قلياًل،  مرتفعة  بن�سبة  عليه-  يحر�سون  -الذي 
اأقل حر�ساً على ا�ستخدام هذا الموروث في  فهم 
بمدى  يتعلق  وفيما  وت�سميماتهم.  م�ساريعهم 
تاأثر الطلبة في ت�سميم م�ساريعهم -خالل فترة 
الثقافي  بالموروث  تخرجهم-  بعد  اأو  درا�ستهم 
ذات داللة معنوية  المعماري، فلي�ض هناك فروق 
يدلل  مما  واالأردن،  فل�سطين  جامعات  بين 
ب�سكل  التعليمية  والعملية  المناهج  تقارب  على 
في  الم�ستهدفة  الفئة  جيل  لدى  واالأفكار  عام، 

البلدين. وكذلك لي�ض هناك فروق تعزى لمتغير 
عدد �سنوات العمل.

العوامل  اأكثر  بين  من  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
م�ساريعهم  الأفكار  العينة  اختيار  على  توؤثر  التي 
االإنترنت؛ لالطالع على  االعتماد على  وطرازها 
من  تكون  والتي  الحديثة  المعمارية  الم�ساريع 
العولمة  اأن دور  العالم، وهذا يظهر  اأنحاء  جميع 
عن  لالبتعاد  الطلبة  يوجه  الزبائن  ومتطلبات 
ا�ستخدام الموروث الثقافي -التي حازت على قيمة 
اأقل-رغم علمهم باأهميتها واأهمية الحفاظ عليها 
المنطقة.  هوية  على  والحفاظ  ثقافي  كموروث 
اإلى  العوامل  هذه  العاملي  التحليل  لخ�ض  كما 
ثالث مجموعات: العملية التعليمية وتوجيهاتها، 
والقيم التراثية، والق�سايا االأ�سا�سية في العمارة 

والتجديد.

يمكن  العر�ض  ال�سابقة  النتائج  على  وبناًء 
ا�ستخال�ض التو�سيات التالية:

- مناق�سة اأهمية الحفاظ على الموروث التراثي 
العمراني واآليات تطبيق ذلك لوا�سعي الخطط 
الدرا�سية على م�ستوى المنطقة بحثياً وعملياً 
وي�ستمل ذلك على و�سع الحفاظ على المورث 

الثقافي �سمن اأهداف كثير من الم�ساقات.

- على اأق�سام العمارة والت�سميم الداخلي االهتمام 
ولي�ض  عملياً  العمراني  التراثي  بالموروث 
عمران  ت�سميم  على  بالتاأكيد  فقط،  نظرياً 
يحترم الموروث التراثي العمراني في م�ساقات 
هذا  لتر�سيخ  االأولى  ال�سنوات  من  الت�سميم 

المفهوم لديهم خالل فترة درا�ستهم.

بالموروث  واالبتكار  االإبداع  مفهوم  يرتبط  اأن   -
ا�ستخدام  على  يقت�سر  واأال  العمراني،  التراثي 
مفردات العمارة الحديثة التي ال ينا�سب بع�سها 

بيئتنا العربية.

العمراني  التراثي  الموروث  ا�ستخدام  ت�سجيع   -
الهوية  على  للتاأكيد  التخرج  م�ساريع  في 
المرحلة  في  النهائية  التجربة  لتكون  العربية 
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التعليمية لجزء من الطالب دافعاً للجميع على 
ا�ستلهامها خالل مرحلة العمل المهني.

الموروث  على  والتاأكيد  المعماري  الوعي  ن�سر   -
المعمارية،  الهوية  على  والحفاظ  التراثي 
مع  واللقاءات  المحا�سرات  خالل  من  وذلك 
والم�سممين  المعماريين  من  المخت�سين 
مما  المعمارية؛  االأق�سام  وطلبة  الداخليين 
المنطقة من خالل  يوؤكد ويحافظ على هوية 

ما يقدموه من اأعمال معمارية.
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