
 2022 مارس  والثالثون                         الثانيالعدد  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.44467.1876                                                                                                   39 

 برامج التعليم المعماري في اطارتضمين مبادئ المرونة 

Incorporate  Resilience  Principles Into Architectural Education Programs 

 أحمد يحيي اسماعيل /. دأ. م

 أستاذ مساعد ، قسم العمارة كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان

Associ. Prof. Dr. Ahmed Yehia Esmail 

Associate Professor, Faculty of Fine Arts , Helwan University 

E-mail: ahmed-yehia@f-arts.helwan.edu.eg 

 الملخص :

تعد المرونة من أبرز التحديات التي تواجهها العمارة المعاصرة و التي يجب أن تثبت انها قادرة علي استيعاب متطلباتها ، 

تطبيقها مع التقنيات الحديثة في انتاج بيئة معمارية لذا من الضروري اعداد معماريين ملمين بمبادئ المرونة و قادرين علي 

ع ال يعكس مدي ادراك المجتمع باهمية المرونة و قدرة النظم المختلفة علي التأقلم مع المتغيرات مرنة و مستدامة، اال ان الواق

و الصمود في وجه التحديات ، هذا الي جانب ان العديد من البرامج المعمارية في الجامعات ال تحتوي القدر الكافي من 

 المعارف المتعلقة بالمرونة .

وتبرز اهمية البحث في القاء الضوء علي دور التعليم المعماري في تأهيل معماريين لديهم المهارات التي تمكنهم من تطبيق 

مبادئ المرونة في مبانيهم سواء في مرحلة التعليم الجامعي او في المجال العملي ، و من هذا المنطلق يقوم البحث باجراء 

في برامج التعليم المعماري ، مع القاء الضوء علي االساليب المختلفة المناسبة لذلك،  دراسة عن مدي تضمين مبادئ المرونة

كما يتناول البحث تحليال لبرنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة كحالة دراسية ، للوقوف علي مدي ما يتلقاه الطالب من 

المساعي التعليمية المحلية والدولية في شكل ورش عمل  معارف تتعلق بمفاهيم المرونة ، باالضافة الي استعراض العديد من

 بمدي اهمية الفرص التي توفرها استراتيجيات "إعادة تدوير الموارد" كأدوات تصميم مرنة ومستدامة.تتعلق 

ضرورة ان تعمل برامج التعليم المعماري علي تكوين ثقافة بيئية مجتمعية من كما خلص البحث الي مجموعة نتائج أهمها 

الوصول الي توصيات تخص الهيئات ، مع  الل زيادة وعي الطالب بمبادئ المرونة و التأكيد علي فكرة اعادة تدوير الموادخ

 لتحقيق مجتمع مرن و مستدام يوفر الراحة لمستخدميه.المرتبطة بتطوير منظومة التعليم المعماري في مصر 

 الكلمات المفتاحية :

 قدرة علي التأقلم ، تدوير الموارد ، تطوير التعليم .التعليم المعماري ، المرونة ، ال

Abstract : 

Resilience is one of the most important challenges facing contemporary architecture and must 

demonstrate that it is capable of accommodating its requirements, so it is necessary to develop 

architecture that is familiar with the principles of Resilience and can apply these principles with 

modern technologies in producing a Resilience and sustainable architecture. However, the 

reality does not reflect the community's awareness of the importance of Resilience and the 

ability of different systems to adapt to different variables and to cope with different challenges. 

Moreover, many architectural programs in universities do not have enough knowledge of 

Resilience. 

The importance of research in highlighting the role of architectural education in the 

rehabilitation of architects with skills that enable them to apply the principles of resilience in 

their buildings, whether in university or in practice . The research will study the extent to which 

the concepts of resilience are incorporated into the architectural education programs in Egypt, 
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highlighting the different methods that are appropriate, and will analyze the program of the 

architecture department of the Faculty of Fine Arts as a case study. To assess the knowledge 

students receive about the concepts of resilience, as well as to review research into many local 

and international educational endeavors in the form of workshops on the importance of 

opportunities offered by "resource recycling" strategies as resilience and sustainable design 

tools. 

The research also concluded a series of results, the most important of which is that architectural 

education programs should create a community environmental culture by increasing students' 

awareness of the principles of resilience and emphasizing the idea of recycling materials. With 

recommendations on bodies linked to the development of the architectural education system in 

Egypt to achieve a resilience and sustainable society that provides comfort to its users. 

Keyword : 

Architectural Education , Resilience , Adaptability , Resource Recycling , Education 

Development. 

 

 مقدمة :

في ظل أزمات نقص الموارد الطبيعية و الطاقة التي تعاني منها اغلب دول العالم حاليا ، يظهر لنا بوضوح التحدي الذي 

المعماري ، و كيفية معالجة لتلك المشكالت من خالل تفعيل مبادئ المرونة و التي يعد من اهمها يجب ان يتصدي له التعليم 

 هو اعادة استخدام المواد و تدويرها و اعادة صياغتها ، و ضرورة تضمين ذلك في اطار برامج التعليم المعماري .

زيادات كبيرة في أعداد السكان، وارتفاع غير مسبوق  كما شهدت بلدان االقتصاديات النامية على مدى العقود القليلة الماضية

و التغيرات في الكوارث البيئية من الفيضانات واالنهيارات األرضية إلى األعاصير وموجات المد العارمة )تسونامي( 

في مفهوم كل ذلك يقدم لنا سوابق كافية للنظر ، المناخية الحادة و ازمة وباء الكورونا علي المستوي العالمي والمحلي 

"المرونة" كاستجابة معمارية و عمرانية هامة و ضرورية ، سواء علي مستوي تدريس برامج التصميم المعماري و العمراني 

في شكل منتجات معمارية و عمرانية تتسم بالمرونة وتعمل علي زيادة قدرة   او علي مستوي ممارسة الهندسة المعمارية

 [1] .و التكيف معها زمات و المتغيرات و الكوارث البيئةمجتمعاتهم علي الصمود تجاه تلك اال

العمل علي ادماج و تفعيل مبادئ و مفاهيم المرونة و القدرة علي التأقلم في المقررات الدراسية المناسبة لذا من الضروري 

لعمراني و المقررات لها ، من خالل تضمينها في محتوي المنهج الدراسي لمقررات نظريات العمارة و التصميم المعماري وا

التي تشمل تكنولوجيا البناء ، بحيث تصبح مهارات التصميم المرن مكونا اساسيا في عقلية و اسلوب تفكير الطالب، مع 

التركيز علي جعل قضايا المرونة من االهداف االساسية المطلوب تحقيقها في تصميم المشروعات المعمارية و العمرانية 

 لجامعية ثم تأهيال للحياه العملية و االحتكاك بسوق العمل بعد التخرج .سواء في مرحلة الدراسة ا

 المشكلة البحثية :

يعد التعليم المعماري مجاال شديد االرتباط  بالمجتمع و قضاياه ، كما تقع عليه مسئولية كبيرة في تخريج معماريين واعين 

من مشكالت معمارية و عمرانية عديدة ، من ابرزها اإلستغالل  بقضايا البيئة ، و من منطلق معاناة العديد من المدن المصرية

   .التغير المناخي المفرط والعشوائي للموارد الطبيعية والتلوث البيئي باإلضافة إلى مشكالت

هنا تظهر الحاجه الماسة الي وجود معماريين لهم القدرة علي التعامل مع تلك المشكالت و المشاركة في ايجاد حلول مناسبة 

لها ، اال ان الواقع يعكس خالف ذلك من خالل وجود فجوة بين خريجي المؤسسات التعليمية في مجال العمارة و العمران 

التنمية العمرانية المستدامة و المرنة لمجتمعاتهم، من هنا تبرز ضرورة اإلنتقال  و ما بين قدرتهم علي المشاركة في تحقيق
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نحو مرحلة متقدمة من ادارة و تطوير برامج التعليم المعماري وضرورة تبنيها مبدأ الحفاظ علي الموارد الطبيعية و اعادة 

 [2] .تكيف اإليكولوجي المرنتدويرالمخلفات و االستفادة منها ، من أجل تعزيز قدرة المجتمعات على ال

 منهجية البحث :

تتمثل منهجية البحث في المنهج التحليلي من خالل االستقراء الهم مبادئ و قضايا المرونة التي يجب تضمينها و تفعيلها في 

، كما تم  اطار برامج التعليم المعماري ، حيث تناولت الدراسة الطرق المتعددة لدمجها بالبرامج المعمارية و مراحل ذلك

 للتعرف علي مدي تضمين مفاهيم المرونة به.  -كحالة دراسة  –تحليل و دراسة برنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 

اضافة الي استعراض و تحليل البحث لمجموعة من التجارب محليا و دوليا في اطار تضمين مفهوم المرونة في اطاربرامج 

التعليم المعماري ، و التعرف علي اهداف و مجريات و نواتج تلك التجارب و الوقوف علي ايجابياتها، مع وضع توصيات 

 ري بالجامعات المصرية. تختص بكافة الجهات المشاركة في التعليم المعما

 هدف البحث :

البحث يسعي الي ترسيخ و تأصيل فكرة المرونة و القدرة علي التأقلم في اذهان طالب اقسام العمارة من خالل التاكيد علي 

مفاهيمها و مبادئها في العمل علي عدم اهدار الموارد و اعادة استغاللها ، و ذلك عن طريق طرح فكرة إعادة  تدوير 

لفات في مجال التعليم المعماري من خالل عمل نماذج معمارية تعمل علي زيادة الخبره البصرية و الذهنية و توسيع المخ

مدارك الطالب ، باالضافة الي تطوير مهارات االتصال والعرض والتعاون لديهم ، ودراسة مدي انعكاس ذلك علي تطوير 

 .منظومة التعليم المعماري و زيادة كفاءتها في مصر 

كما يهدف البحث الي التعرف علي مدي تضمين و تفعيل مبادئ و قضايا المرونة في برامج التعليم المعماري ، و الكشف 

عن االساليب المناسبة لذلك، من اجل تحقيق الهدف االساسي للعملية التعليمية وهو انتاج معماري يتمتع بالمهارات العلمية 

ه و مواجهة المشكالت التي يتعرض لها ، و التي من اهمها مشكلة التعامل مع الكم و التطبيقية لتحقيق المرونة في مجتمع

الهائل من المخلفات التي تنتج سنويا علي مستوي العالم و باالخص في منطقة الشرق االوسط ، حيث يتجاوز اإلنتاج اإلجمالي 

، لذا كان من الضروري التفكير في دور  [3]مليون طن سنويا  150ال    األوسط لدول الشرق  من النفايات الحضرية

المعماري في كيفية التعامل معها ، و دور مبدأ اعادة  التدوير للمخلفات كاحد المفاهيم االساسية للمرونة و التي يجب تضمينها 

 وتفعيلها في برامج التعليم المعماري . 

 المرونة و االستدامة :

في " التكيف"الي ان تم دمج مفهوم  لفترات طويلة ، في مجال علوم البيئة من أبرز المصطلحات العلمية "االستدامة"ظلت 

و القدرة علي " المرونة"اطار مفهوم االستدامة، حيث بدأ في الظهور علي الساحة مفهوم اخر هام و مؤثر وهو مفهوم 

 .الصمود و المقاومة

ص الكوارث المناخية ، مما احدث رد فعل من العديد و مع ازدياد الكوارث الطبيعية و انتشارها علي مستوي العالم و باالخ

من تمويل اإلغاثة إلى الحد من مخاطر %  20حيث تم تخصيص  ، (EU)من المنظمات الدولية كاالتحاد األوروبي 

استضافت هذه المنظمة   2014، و في أبريل  2013الكوارث وشمل ثلثا مشاريعها اإلنسانية أنشطة تخدم هذا الغرض عام 

ليكون بمثابة حافز للجهود العالمية لدعم المجتمعات في المناطق التي تواجه كوارث أو "أول منتدى لمقاومة الكوارث 

 [4]".صراعات متكررة  للتحضير للضغوط والصدمات والتغلب عليها والتعافي منها

االقتصاد ، والبناء ، وأنظمة النقل ، وغيرها من األنظمة جاالت كالعديد من الميمكن أن تعمل االستدامة والمرونة مًعا في كما 

و بذلك  فالمرونة هي القدرة على التعافي من الكارثة التي كان من الممكن منعها أو تخفيفها بممارسات مستدامة ، األخرى ،
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تدام يستطيع الصمود في تساهم الممارسات المستدامة في تحقيق المرونة ، وكالهما يهدفان الي تحقيق مجتمع صحي مس

 .مواجهة الكوارث و االزمات 

وتميل االستدامة والمرونة إلى استخدام نفس التقنيات، وهذا يعني أن العديد من األشياء التي تعمل على تحسين نوعية الحياة 

الشمسية على تقليل التأثير  وتقليل التأثير البيئي تميل أيًضا إلى جعل المنطقة أكثر مرونة ، فعلى سبيل المثال  تعمل األلواح

 البيئي وتجعل المدينة أكثر مرونة تجاه صدمات الطاقة العالمية أو تعطل سلسلة توريدات الطاقة.

وفي هذا السياق تقول جينيفر دروينر نائبة رئيس مجلس اإلدارة في جامعة كولومبيا األميركية و الخبيرة في مجال االستدامة 

تعمل أيضاً على تحسين  LEED ستراتيجيات التي تعمل على تحسين االستدامة في ظل حكمإن العديد من اال: "البيئية

 [5". ]المرونة

فاالستدامة هي ممارسة الحد من اآلثار البيئية أو القضاء عليها وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات وحل القضايا البيئية ، بينما 

غوط المادية واالجتماعية واالقتصادية ، و من هذا المنطلق يمكن المرونة هي تحسين القدرة على مواجهة الصدمات والض

 .القول ان المرونة هي االستدامة لعالم غير مستقر

كما يمكن النظر إلى المرونة على أنها قدرة أي نظام على االستعداد للتهديدات ، واستيعاب التأثيرات ، والتعافي والتكيف 

بينما تنطوي االستدامة على االستمرارية ، حيث يتم اإلشارة إلى شيء ما  ث اضطراب ،وبعد اإلجهاد المستمر أو حد

 . باعتباره مستداًما إلى أن كون موارده لن تنفد أبًدا، وغالًبا ما يتم استخدام هذه الموارد مرة أخرى

ت مستدامة،حيث تساهم كما ان المرونة هي القدرة على التعافي من الكارثة التي كان من الممكن منعها أو تخفيفها بممارسا

 [4. ] الممارسات المستدامة في المرونة ، وكالهما يهدف في النهاية الي ايجاد مجتمع صحي

 

 مفهوم المرونة : .أ

يناسب  هي "سهولة التغيير في الـشيء لكـي في اللغة من مصدر الفعل َمَرَن، و : )Resilience (باإلنجليزية تأتي الُمرونة

وُتعّرف في علم الفيزياء بأّنها مقدرة األجسام على التأثير في شكلها وحجمها بعد أن يزول سبب التغيير، ،   "الظروف الجديدة

كما ُتعّرف بأّنها قابلية األجسام لالنثناء سواء كانت معدناً، أو خشباً، أو أعضاء الجسم، ويمكن تعريف المرونة بأنها مقياس 

 [6استجابة أحد العوامل للتغّيرات في عامل آخر.] استجابة قيمة لتغّير نسبي في قيمة أخرى أو

 : ووفقا ألدبيات علم البيئية يمكن تعريف مفهوم المرونة البيئية أو القدرة على الصمود بطريقتين مختلفتين هما

ه الوقت الالزم لعودة نظام بيئي معين إلى حالة توازن أو ثبات بعد حدوث اضطراب". تعريف المرونة هذا يمكن استعمال

 [7]."أيضا في مجاالت مختلفة أخرى مثل الفيزياء والهندسة، لهذا السبب أطلق عليهاهولينج اسم "المرونة الهندسية

قدرة النظام البيئي على استيعاب االضطرابات وإعادة تنظيمها، من أجل اإلبقاء على نفس الوظيفة، الهيكل، الهوية وردود " 

 [8] .لى أنه "مرونة بيئية"، حيث يفترض وجود عدة أنظمة مستقرةوهو التعريف الثاني تم وصفه ع ."الفعل

المرونة علي انها القدرة علي جعل اثر االضرار اقل ما يمكن ،   2014في عام   ASCE/SEIكما عرف لجنة االستدامة 

عية و تغيرات و امكانية اجراء الصيانة و اعادة التأهيل خالل مدة زمنية قصيرة ، حيث تشمل االضرار الكوارث الطبي

 [9] المناخ، باالضافة الي االحداث االقتصادية و السياسية و االجتماعية التي يمكن ان تلحق ضررا بالمجتمع .

وتعّرف المرونة أيضاً بأّنها قدرة نظام معين على التكّيف واالستجابة لتحديات معينة مثل قدرة المجتمع على توقع التحديات 

التكّيف معها بنجاح، ومع تزايد الضغوطات في المجتمع سواء كانت من الناحية االجتماعية  التي سوف يتعرض لها، ومن ثم

أو من الناحية المادية أو غيرها من األمور الحياتية، فقد أصبحت المرونة أمراً الزماً ال مفر منه، بالنسبة للفرد او المجتمع 

 [10على حد سواء.]
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تأمين سالمة اإلنسان في وجه المتغيرات البيئية واالجتماعية، حيث يهدف إلى وظهر"علم المرونة" مع بروز الحاجة إلى 

استيعاب التفاعالت المحتدمة بين الطبيعة والمجتمع، والتصدي لتحديات االستدامة الملحة، فلم نعد ننظر إلى االضطرابات 

طوير، لهذا تركز أبحاث المرونة على دراسة البيئية من زاويتها السلبية المعتادة ؛ بل يمكننا اعتبارها فرصة للتجديد والت

النظم البيئية االجتماعية المتداخلة، وترسيخ المبادئ التي تحول تلك النظم من نظرية إلى تطبيق، بما يحقق الرخاء لإلنسان، 

 [11] .ويكفل االستدامة البيئية واالجتماعية بعيدة المدى

 المرونة والتصميم المعماري  : .ب

المرونة منذ فترة مصطلحا دارجا بين اوساط المعماريين و العمرانيين ، و يعد ذلك انعكاسا للعديد من أصبح مصطلح 

األحداث المدمرة التي وقعت مثل موجات المد العارمة، والجفاف، وموجات الحرارة التي تصيب العالم ، و التي ال يمكن 

يان ، ولكننا نستطيع أن نتأكد من قدرة مبانينا ومدننا على تحمل السيطرة عليها بل يعد التنبؤ بها صعبا في الكثير من االح

هذه االضطرابات ، لذا يتعين علينا أن نكون قادرين على تحمل صدمات تغير المناخ، وتدمير الموارد واستنزافها، انطالقاً 

 من رغبتنا و قدرتنا على البقاء في األمد البعيد.

أن المرونة في العمارة هي " قدرة المبنى على االستجابة ألحداث (Prins.M) ويرى المعماري الهولندي ميشيل برينـز

 ،وهذه األحداث تكون متوقعة الحدوث لكن مدى حـدوثها "وأفعال معينة من خالل تغييرات وظيفية أو فراغية أو ماديـة

دين  [12] .وزمان حدوثها غير مَؤكَّ

ها " الـسماح للمستخدم بالمـشاركة فـي عمليـة صـنع القـرارات فعرف المرونة المعمارية بأن (Friedan) أما فريدمان

والمسكن  التصميمية، وإمداده بأدوات تصميمية وإدارية ليتمكن من التوفيق بين حاجاته ومتطلباتـه المتغيـرة مـن جهـة، 

 [13] ." الذي يستخدمه ويعيش فيه من جهة أخرى

تـي تتـيح إمكانية التعديل والتغيير في النظام الـوظيفي الفراغـي للمبنى، بعد وعليه، فالمرونة التصميمية إذاً هي السمة ال 

اكتمال تكون هذا النظام، بهدف االسـتجابة والتالؤم والتكيف مع متغيرات الزمان والمكان بما يلبـي االحتياجات والمتطلبات 

 بجودة عالية أطول مـدة زمنية ممكنة. الوظيفية الجديـدة للمـستخدم ، ويـضمن استمرارية استخدام هذا المبنى 

كما يحمل مفهوم التكيف و الصمود في اطار مجال الهندسة المعمارية فكرة المرونة ؛ وهو مفهوم اجتماعي وثقافي واقتصادي 

غوط وبيئي ، فالتصميم المرن هو التصميم الذى يستجيب للمشاكل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية والتقنية والض

والقيود، كما انه هو التصميم الذى يحتفظ بالقدرة علي "التكيف" مع الضغوط والقيود واإلمكانيات المختلفة للبيئة المبنية، 

 [14] .دون اإلضرار بأدائها المتوقع، ال اجتماعيا أو اقتصاديا، أو بيئيا، أو تكنولوجيا

ستشار وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ( : "إن تقييم مدى و في هذا السياق يقول آدم ريدر) خبير مخاطر الفيضانات وم

التعرض للمخاطر من الممكن أن يدفع استراتيجية التخفيف الي التصدي لما سوف نتعرض له بكفاءة و اقتدار من خالل 

يار تقييم مدى التعرض للخطر"، حيث أن فهم مدى الضعف والمخاطر يعمل على تمكين المهندسين المعماريين من اخت

استراتيجيات تخفيف المخاطر المناسبة للبناء الجديد ، كما انه عندما يتعلق األمر بالمباني الموجودة بالفعل ، فان إجراء تقييم 

لنقاط الضعف في فهم األداء المتوقع للمبنى سيساعد بشكل كبير في مواجهة المخاطر العالية التأثير، و التنبأ بماهية 

 [15ي ستجلب أقصى قيمة و فائدة للمبني . ]إستراتيجيات التعديل الت
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 ج . مبادئ المرونة :

هناك سبع مبادئ من شأنها مضاعفة المرونة و ضمان استدامتها ، و هذه المبادئ ال تركز علي الكم بل تركز علي 

 [11] (1) شكل االستمرارية في وجه المتغيرات و االضطرابات .

 Maintain diversity and redundancy المبدأ االول : التنوع و الوفرة .

يشير مصطلح التنوع الي وفرة العناصر المختلفة الموجوده في نظام ما ، و يعتبر التنوع احد مقومات المرونة لما يطرح 

من خيارات متعددة صالحة للتجاوب مع التغيير اذ تكون المنظومات المتعددة المكونات اكثر مرونة و صمودا من المكونات 

 حادية المتشابهة .اال

اما الوفرة فتشير الي تكرارية العناصر المتجانسة القائمة في نظام ما ، و تعتبر الوفرة احد اهم العناصر الداعمة لبقاء و 

فاعلية النظام ، وذلك لقيام بعض المقومات بتعويض النقص او العجز الذي يشوب بعضها االخر ، و يتحد التنوع مع الوفرة 

 لبقاء الخدمات البيئة المختلفة ، و سالحا في وجه التقلبات البيئة .ليشكال ضمانا 

 Manage connectivity المبدأ الثاني : تعميق التواصل .

يقصد بالتواصل هو االلية التي تتفاعل من خاللها االجزاء المكونة لنظم البيئة االجتماعية بعضها بعضا ، عبر تبادل 

المعلومات و االدوات و الطاقة ، و التواصل يشير الي متانة العالقات التي تربط بين اجزاء نظام ما ، و كلما زادت قوة و 

التصدي و المقاومة لالضطربات و التغيرات ، عن طريق محورين اما بتسهيل عملية  ترابط العالقات كلما زادت القدرة علي

 التعافي و استرجاع القوة ، و اما بالتنبؤ المبكر و معالجة الخلل قبل تفاقمه . 

 Manage slow variables and feedbacks المبدأ الثالث : ادارة المتغيرات و ردود االفعال .

اي يتغير  –تماعية من سلسلة متغيرات تتفاعل وفق نطاقات زمنية متنوعة و تتأثر بها ، فبعضها بطئ تتألف نظم البيئة االج

و االخر سريع ، فالمتغيرات البطيئة تحدد البنية االساسية الي نظام بيئي ، بينما تحدد طبيعة  –بشكل تدريجي و منتظم 

 لسريعة مع الظروف التي تخلقها المتغيرات البطيئة حيوية النظام.التفاعالت و ردود االفعال الناتجة عن استجابة المتغيرات ا

 Foster complex adaptive systems thinking المبدأ الرابع : تحفيز التفكير التكيفي المركب  .

الي البحث تعتبر فكرة اعتبار نظم البيئة االجتماعية نظما مركبة قابلة للتكيف من اكثر اساليب تعزيز المرونة النها تدفع 

المبكر عن المخاوف و التهديدات المحيطة بالنظام البيئي ، مما يدفع الي التعلم المستمر ، و االدارة المرنة و الفعالة 

   لالضطرابات و المفاجأت بدال من االنخراطرفي محاوالت للقضاء عليها .

 Encourage learning المبدأ الخامس : تحفيز التعليم .

تطوير و مواءمة الخدمات البيئية بالتعلم المستمر لضمان استدامتها حتي ال تظل معرفتنا سطحية مع كل يجب تتويج عملية 

تغير يطال النظام ، و يتحقق التعليم بعمليات التقييم و المراقبة الدورية و اعادة النظر في القواعد و القيم الحاكمة والمفاضلة 

 اعي للمعرفة .بين البدائل و كذلك التعاون و االنتاج الجم

 Broaden participation المبدأ السادس : توسيع نطاق المشاركة .

المشاركة هي االداء الفاعل و النشط للجهات المعنية في عمليتي االدارة و المراقبة ، وتتم عبر كل او بعض مراحل تطوير 

  الي تفعيل السياسات و تقييم النتائج.الخدمات البيئية : بداية من اكتشاف المشكالت و مرورا بتحديد االهداف ووصوال

  Decentralized administration المبدأ السابع : االدارة الالمركزية .

يقوم النظام متعددة المراكز علي العديد من السلطات المتفاعلة و المتشابكة و تتفاعل هذه السلطات مع بعضها البعض بهدف 

 ها ، دون ان تتعدي احداها علي استقاللية االخري .تحقيق التوازن و التعاون المثمر فيما بين
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 ( المبادئ االساسية للمرونة . المصدر : 1) شكل 

Principles for Building Resilience( Sustaining  Michael L. Schoon and Maja Schlüter , Reinette Biggs

.)University Press; 1 edition (May 7, 2015Cambridge  -Ecological Systems)–Ecosystem Services in Social 

 

ض يانه في كثير من األحيان ما يكون لألنشطة البشرية دور كبير في تقوو نستنتج من استعراض المبادئ االساسية للمرونة 

ل المفرط قدرة النظام اإليكولوجي على التكيف والصمود، ولعل من أبرز تلك األنشطة التدميرية للنظم البيئية هواإلستغال

[ ومن هنا تبرز حاجة ملحة نحو اإلنتقال إلى مرحلة متقدمة من إدارة الموارد البيئية، من 2والعشوائي للموارد الطبيعية ، ]

استخدام المخلفات في العديد من  [ كما يمكن اعتماد مبدأ اعادة7أجل تعزيز قدرتها على التكيف اإليكولوجي المرن ، ]

ساسية في مرحلة اعادة هيكلة نظم ادارة الموارد البيئية ومحاولة الحد من استنزاف الموارد المجاالت كأحد الركائز اال

 الطبيعية و هو ما تدعوا له مبادئ المرونة و باالخص فيما يتعلق بمبدأ التنوع و الوفرة .

 د. مفهوم اعادة تدوير المخلفات :

زلية، أو الصناعية، أو الزراعية، بهدف تقليل أثرها السلبي هي عملية استخدام وإعادة معالجة مواد المخلفات سواء المن

واستخدامها في الصناعات والمنتجات المختلفة من جديد، وعملية التدوير ال تساعد فقط في الحفاظ على مستويات معينة من 

تدوير المنتجات القديمة وتساعد أيضاً على الحفاظ على الطاقة في إنتاج منتجات جديدة، حيث ان إعادة  الخام، بل المواد

 [16] األصلية. طاقة أقل من تلك التي تتطلبها صناعة منتجات جديدة من المواد الخام لتحويلها إلى منتجات جديدة يتطلب

 أهم أنواع مخلفات إعادة التدوير  :

 الكرتون والورق من الجرائد والمجالت لصناعة كرتون وورق جديد آخر. 

 الفوالذ إلى أدوات وبعض مركبات السيارات.  

 القوارير المعدنية والزجاجية لصناعات أخرى جديدة.  

 األلبسة والمواد النسيجية.  

 مواد األلمنيوم إلى بعض قطع السيارات، وورق االلومينيوم للتغليف.  

 مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة بواسطة تنقية المياه، ومحطات التطهير.  

 ت السيارات غير القابلة لالستخدام لتحويلها إلى صناعات مطاطية أخرى. إطارا 

 [17] .المواد البالستيكية إلى بعض أنواع المالبس، ومواد تعليب، ومواد منزلية ، ولمبات، وأكياس، وألعاب 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Michael+L.+Schoon&text=Michael+L.+Schoon&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Maja+Schl%26%23252%3Bter&text=Maja+Schl%26%23252%3Bter&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Reinette+Biggs&text=Reinette+Biggs&sort=relevancerank&search-alias=books
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 المرونة و التعليم المعماري :

المدخالت التعليمية تشمل الجانب النظري التخصصي دراسة التصميم المعماري هي منظومة متكاملة ما بين مجموعة من 

و التطبيقي مع العديد من المواد النظرية المساعدة و المعاونة علي فهم العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالعملية التصميمية، 

 كدراسة  خواص و معالجات المواد بوجه عام و مواد و خامات البناء و التشطيب بوجه خاص .

الدمج ما بين التعليم المعماري و مبادئ ومفاهيم المرونة من خالل تفعيل مفهوم اعادة االستخدام للمخلفات المختلفة  كما يتم

و الذي يعد احد اهم المبادئ االساسية للمرونة و القدرة علي التاقلم و يمكن ان يتم ذلك في صورة ورش عمل و تجارب 

التدريس في اطار برامج تعليمية يتم فيها تطبيق بعض النظريات االنشائية او ميدانية يشترك فيها الطالب مع اعضاء هيئة 

نظريات العمارة ، وذلك من خالل اعادة تدوير بعض المخلفات الورقية كالصناديق الكرتونية و الورق المقوي و لوحات 

ية او تغطيات و غيرها من النصبيان من المشروعات المنتهية و العمل علي صنع مجسمات لكتل معمارية او نظم انشائ

 االنشطة في اطار عملي تفاعلي يربط بين الجانب النظري و الشق العملي التطبيقي .

كما انه من الضروري الربط بين العديد من المواد النظرية و الجانب التطبيقي في اطار التعرف علي المفاهيم العامة للمرونة 

ملية اعادة االستخدام و مدي توافق مركباتها و خصائصها مع ذلك ، عن من خالل دراسة خصائص المواد المستخدمة في ع

طريق تناولها بالدراسة في المواد النظرية التي يمكن تغطي ذلك الجانب للتعرف علي مدي توافقها في صورها الجديدة بعد 

 اعادة االستخدام و عدم تعارض بعض خصائها او تفاعلها بشكل سلبي مع ذلك .

 بادئ المرونة ببرامج التعليم المعماري :مراحل تضمين م -أ

حيث يتم دمج مبادئ التصميم المرن في مشروعات التصميم المعماري و محاضراته النظرية و  -مرحلة التحفيز : -1

تحفيز و تشجيع الطالب تجاه البحث و االستكشاف لمبادئها و نظرياتها ، و استثمارة القدرات االبداعية للطالب لدمج قضايا 

 .[18]ة ضمن المشكلة التصميمية لمشروعاتهم و السعي نحو ايجاد حلول لها المرون

حيث يبدأ الطالب في تطبيق ما توصل اليه في المرحلة السابقة في انتاج مشروعات التصميم  -مرحلة التطبيق : -2

مرحلة التحفيز، اضافة المعماري و التخطيط بناءا علي فكر و منهجية واضحة نتيجة لما توصل اليه من بحث و تحليل في 

الي وضوح الرؤية بالنسبة للطالب في تناول و ايجاد الفكر و الحلول المبتكرة للمشروعات ، و ذلك من خالل قدرة الطالب 

 علي تحليل المعارف المكتسبة للوصول الي الحلول .

ة الطالب ببرامج الهندسة المعمارية و غالبا ما تكون في المراحل المتقدمة من دراس  -مرحلة التعليم الذاتي و التطوير : -3

حيث يتم التعمق في التخصص و االطالع علي المدارس المعمارية المتعددة ، و تتم عملية الربط بين المعارف المختلفة و 

تطوير القدرات و المهارات من خالل التعليم الذاتي و العمل في اطار فرق و مجموعات عمل مختلفة التخصصات و بالتالي 

 وعي و ادراك الطالب و تنمية لقدراته االبداعية و قدرته علي المشاركة . زيادة
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 [18]( مراحل تضمين مبادئ المرونة ببرامج التعليم المعماري . المصدر : تجميع و تنسيق الباحث عن  2)شكل

 

 أساليب دمج و تضمين مبادئ المرونة ضمن برامج التعليم المعماري : -ب

 :[19]لدمج مبادئ و مفاهيم المرونة في هيكل برامج التعليم المعماري يوجد العديد من االساليب و المداخل كما يلي 

 االسلوب الخطي :

و يتم فيه التعامل مع كل من مقررات التصميم و النظريات و المقررات المتعلقة بالقضايا البيئية و المقررات االساسية بشكل 

، و يتم التغذية بالمعارف المتعلقة بالمرونة من خالل المحاضرات النظرية او من خالل استوديوهات مستقل علي التوازي 

التصميم المعماري ، وكذلك يتم التقييم بشكل مستقل ، وقد يؤدي هذا االسلوب الي قاعدة قوية و راسخة من المبادئ و 

 .ة التصميميةاو انفصال بين هذه المبادئ النظرية و بين العملي القضايا المتعلقة بالمرونة ، اال انه قد يؤدي ايضا الي تعارض

 اسلوب الدمج الجزئي :

ويتم فيه تدريس مقررات تختص بمفردات التصميم البيئي ، لتمثل عنصر ربط بين مقررات التصميم المعماري و العمراني 

منفصلة اال انه يوجد رابط قوي بينها و و المقررات االساسية االخري ، و بالرغم من ان تلك المقررات تدرس كوحدات 

بين المقررات االخري سواء من خالل االمداد بالمعارف او في مرحلة التقييم ، لذا يؤدي هذا االسلوب الي االمداد بمبادئ 

 المرونة، كما يشجع علي استكشاف الياتها و مفاهيمها .

 اسلوب الدمج الكلي :

لمعماري هي مساحة العمل االساسية حيث تتمحور حولها المجاالت المختلفة تكون في هذا االسلوب مقررات التصميم ا

للمقررات االخري ، و يكون لمشروعات التصميم المعماري الدور المركزي الذي يستدعي المعارف النظرية المطلوبه 

لكل مشروع ، لدعم و تطوير  لتدعيمه ، و منها معارف االستدامة و المرونة و القدرة علي التأقلم وفقا للتوقيتات المناسبة

المشروع ، و يتطلب هذا االسلوب ادارة جيدة و موارد كافية و جداول زمنية محكمة و تعاون و تنسيق بين كل المشاركين 

 في العملية التعليمية .

 اسلوب الهيكل التكراري :

دئ التي يتم تطبيقها كفاءة مكتسبة يتم يعتمد هذا االسلوب علي سلسلة من المراحل المترابطة ، حيث تصبح المعارف و المبا

تسليمها للمرحلة التالية ، وفي كل مرحلة يتم تعميق المعرفة و زيادة الخبرة و النمو و القدرة علي االستكشاف ، من خالل 

و مواد  سلسلة من الحلقات المعرفية ، و هذا االسلوب يؤكد علي التفكير النقدي المبني علي ارتباط واضح بين العلوم البيئة

 التصميم المعماري و العمراني و المقررات االساسية االخري .
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 اسلوب المقررات االختيارية :

و يعتمد هذا االسلوب علي اختيارات مختلفة من مواد و مقررات و اقسام مختلفة ، يستطيع الطالب ادماجها في اطار 

االسلوب الخطي ، و يوفر هذا االسلوب المرونة في اسلوب برامجهم، و يتم االمداد بالمعارف و التقييم بنفس الطرق في 

 التعليم و التعلم كما يوفر تقديم مبادئ المرونة من وجهات نظر عديدة .

 
 [19]( أساليب دمج و تضمين مبادئ المرونة ضمن برامج التعليم المعماري. المصدر : تجميع و تنسيق الباحث عن  3)شكل

 

 برامج التعليم المعماري في مصر: تضمين مبادئ المرونة في اطار

( ، وهذه المعايير تشمل معايير  NARSفي مصر يتبني ما يعرف بالمعايير القومية للجودة في التعليم ) التعليم المعماري 

ية الفنون المعرفة و الفهم و المعايير الذهنية و المعايير المهنية و المعايير العامة ، و تم تناول برنامج الهندسة المعمارية بكل

 الجميلة كحالة دراسية للتعرف علي مدي تضمين البرنامج لمبادئ و قضايا المرونة ، كالتالي :

 كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ) حالة الدراسة ( : -برنامج الهندسة المعمارية لقسم العمارة 

حلوان  كحالة دراسية للتعرف علي مدي تضمين جامعة  –تتناول الدراسة برنامج الهندسة المعمارية بكلية الفنون الجميلة 

البرنامج الي مبادئ و قضايا المرونة ، مع التعرض الي بعض التجارب و ورش العمل لمواد نظرية و عملية بهدف ترسيخ 

 مفهوم المرونة في اذهان الطالب من خالل تجارب اعادة استخدام المواد و توظيفها في العديد من المجاالت .

م ، و يعد القسم من اوائل اقسام العمارة علي مستوي 1908خ انشاء قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة الي عام ويعود تاري

جمهورية مصر العربية ، كما حصلت كلية الفنون الجميلة علي شهادة الجودة و االعتماد من لجنة االعتماد و الجودة بوزارة 

إعداد وتأهيل خريج وباحث مبدع فى مجاالت العمارة والفنون الجميلة،   (ليةم ، وكانت رسالة الك2017التعليم العالي عام 

 [.20] (ليكون قادرا على تلبية إحتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة وتطور المجتمع المصرى وإرتقاءه

للهندسة و المعايير االكاديمية ( ، NARSو يتبني برنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة المعايير االكاديمية المرجعية )

مقررا دراسيا موزعة علي خمس سنوات  50المرجعية المتخصصة للهندسة المعمارية ، وقد شملت تلك المعايير عدد 

دراسية باالضافة الي مشروع التخرج حيث ان الطالب ببرنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة يدرس خمس سنوات 

لقسم ، و تعد السنه االعدادية ببرنامج القسم سنة تخصصية في مجال العمارة و ليست عامة تخصص عمارة ضمن برنامج ا

 و تشمل دراسة البرنامج النقاط التالية :[، 22كأغلب اقسام العمارة بكليات الهندسة علي مستوي الجامعات المصرية ]

المحتوي العلمي و االهداف  –ة بالبرنامج مجموعة المقررات الدراسي –نواتج التعليم المستهدفة  –معايير البرنامج 

استقصاء رأي الطالب و أعضاء هيئة التدريس حول مدي تضمين قضايا و مبادئ  –اساليب التعليم و التعلم  -للمقررات

 المرونة بالبرنامج.

 ة لها :( محتوى السنوات الدراسية المختلفة من المقررات الدراسية و أساليب التدريس المختلف2كما يعرض )جدول
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( محتوى السنوات الدراسية من المواد الدراسية و اساليب التدريس المختلفة لبرنامج قسم العمارة بكلية الفنون 2)جدول

 الجميلة بالقاهرة

 المواد التي يتم تدريسها بشكل عملي المواد التي يتم تدريسها بشكل نظري السنة الدراسية

 الفرقة االعدادية

تاريخ  –( 1األجنبية )اللغة  –حقوق اإلنسان 

 –الكيمياء الصناعية  –الفيزياء  –الفن 

 الهندسة الوصفية. –الرياضيات 

( 1تشكيل واسس تصميم ) -( 1تصميم معماري )

 (.1انشاء معماري ) -نحت و رسم  -

 الفرقة االولي

نظريات العمارة  -مواد البناء  -حسابات انشاء 

الجمال النقد وعلم  -( 1تاريخ العمارة ) -( 1)

 (.2اللغة األجنبية ) -الحاسب االلي  -

( 2تشكيل واسس تصميم ) –( 2تصميم معماري )

 (.2انشاء معماري ) -(  1المنظور الهندسي ) -

 الفرقة الثانية

 -الخرسانة المسلحة  -( 2تاريخ العمارة )

منشآت  -ابحاث التربة وميكانيكا االساسات 

 -( 2)نظريات العمارة  -المساحة  -معدنية 

اللغة  -تاريخ الحضارة  -نظرية التخطيط 

 (.3األجنبية )

 -(  2المنظور الهندسي ) -( 3تصميم معماري )

 (.1التصميمات التنفيذية )

 الفرقة الثالثة

 –التجهيزات الفنية للمباني  -المباني النمطية 

-( 3تاريخ العمارة ) -(3نظريات العمارة )

 المعالجات البيئية للمباني .

تصميمات العمارة الداخلية  -( 4يم معماري )تصم

التصميمات التنفيذية  -( 1التخطيط الحضري ) -

(2.) 

 الفرقة الرابعة

 -دراسات بيئية  -االسكان وتنسيق المواقع

إدارة األعمال  -الكميات والمواصفات 

 والمشروعات.

 -( 2التخطيط الحضري ) -( 5تصميم معماري )

 مشروع التخرج . -( 3التصميمات التنفيذية )

 2019تحديث  -المصدر : الالئحة الداخلية لقسم العمارة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان 

 

عد دراسة الطالب للعديد من المواد النظرية ذات االرتباط بخواص المواد و مقاومتها و خصائصها المختلفة في الفرقة تو

االعدادية والفرقة االولي لها تأثير ايجابي علي مدي استيعاب الطالب لفكرة اعادة استخدام المواد في اشكال مختلفة ، كما 

نشائية و ارتباطها بالتصميم المعماري في مواد كنظريات العمارة في الفرقة الثانية كان لدراسة الطالب لبعض النظريات اال

اثر كبير في كيفية تطويع المواد بعد اعادة استخدامها في تطبيق تلك النظريات االنشائية في صورة نماذج و مجسمات 

للتعلم و تطبيق مبدأ إعادة استخدام المواد  كما أهلت تلك التجارب الطالب و جعلتهم أكثر استعدادا مصغرة تحاكي الواقع ، 

 كوسيلة لتحقيق فلسفة المرونة في نهج قائم على المشاركة.

 وقد تناولت الدراسة نواتج التعليم بالبرنامج و المقررات التي تخدم هذه النواتج و مدي تحققها ، 

 

 

 

 

 

 



 2022 مارس  والثالثون                         الثانيالعدد  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

50 

 [ :21وذلك للتأكد من مدي تضمينها لمفاهيم و مبادئ المرونة ، كالتالي ]

 معايير المعرفة و الفهم :

يمكن من خاللها تضمين مفاهيم و  6معيار ، يوجد منها  11للمعرفة و الفهم في مجال العمارة  (NARSتضم معايير )

 مبادئ المرونة في نواتج التعليم المستهدف كالتالي :

مقرر من البرنامج ) نظريات  3 معيار واحد هو الذي ذكر بشكل مباشر مبادئ المرونة ، و يغطي هذا المعيار عدد 

فقط من اجمالي المقررات الدراسية بالبرنامج ،  %6و هندسة البيئة و المناخ ( بما يعادل  3ونظريات العمارة  2العمارة 

 اال ان هذا المعيار يحتاج الي المزيد من التركيز لتغطية مبادئ المرونة بكفاءة اكبر .

غير مباشر في تضمين مفاهيم المرونة ، حيث ظهر تضمين لقضايا المرونة  ثالثة معايير اخري يمكن ان تصب بشكل 

من اجمالي  %12مقررات دراسية بالبرنامج بما يمثل  6ضمن نواتج التعليم المستهدفة لتلك المعايير ، و تغطي تلك المعايير 

 المقررات و تحقق درجة مناسبة من الكفاءة في تغطية قضايا المرونة .

ان تصب بشكل غير مباشر في تضمين مفاهيم المرونة ، اال ان هذا التضمين لم يظهر في نواتج التعليم معيارين يمكن  

من اجمالي البرنامج ، بل و تحتاج هذه المعايير  %14مقررات بما يمثل  7المستهدفة لتلك المعايير ، و يغطي المعيارين 

و ينبغي اضافة المهارات و المعارف المرتبطة باعادة تدوير المواد الي اضافة نواتج التعليم المستهدفة المتعلقة بالمرونة ، 

 و الخامات و دورها في الحفاظ علي الموارد و الطاقة الستكمال تحقيق تلك المعايير لمبادئ و قضايا المرونة .

 معايير المهارات الذهنية و الفكرية :

معايير يمكن من خاللها تضمين  7الهندسة المعمارية منها معايير في مجال  9شملت المعايير الخاصة بالمهارات الذهنية 

 مفاهيم و مبادئ المرونة في نواتج التعليم المستهدفة منها كالتالي :

معايير يمكن ان تصب بشكل غير مباشر في تضمين مفاهيم المرونة ، حيث ظهر تضمين قضايا المرونة في نواتج  4 

من اجمالي المقررات كما وجد انها تتطلب ادخال  %14ت دراسية بالبرنامج بنسبة مقررا 7التعليم لها و تغطي تلك المعايير 

 ادوات قياس االثر البيئي و ادارة المخاطر البيئية بتلك المعايير .

معاييريمكن ان تصب بشكل غير مباشر في تضمين مفاهيم المرونة اال انه لم يظهر هذا التضمين في نواتج التعليم  3 

و يحتاج اضافة نواتج التعلم الستهدف المتعلقة بقضايا  %12مقررات دراسية بنسبة  6تلك المعايير المستهدف و تغطي

 المرونة ضمن المعايير .

 معايير المهارات العملية و المهنية :

معايير يمكن ان تصب بشكل  7معايير في مجال تخصص التصميم المعماري ، منها  10شملت معايير المهارات المهنية 

باشر في تضمين مفاهيم و مبادئ المرونة ، اال انها تحتاج الي اعادة صياغة نواتج التعلم المستهدفة لتتناول قضايا غير م

من اجمالي عدد مقررات البرنامج و تحتاج تلك المعايير الي اضافة  %50مقررا بنسبة  25المرونة ، و تغطي هذ المعايير 

التجسيم و االفراد المعماري بشكل اكبر، لتهيئة الطالب للتعرف علي مدي امكانية استخدام برامج المحاكاة و برامج الطاقة و 

اعادة صياغة و تطويع المواد المعاد استخدامها في فهم بعض النظريات االنشائية و طرق عملها او في اعادة تدوير المواد 

ما سيتم استعراضه في الجزء الخاص في صناعة قطع لالثاث مثال او في المشاركة في حل بعض المشكالت الميدانية ك

 بورش العمل الحقا .
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 بمقررات برنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة . (NARS)( نسب تضمين مبادئ المرونة و قضاياها ضمن معايير 4)شكل

 المصدر : تحليل الباحث .

 

 الجميلة :بالبرنامج المعماري لكلية الفنون مراحل تضمين قضايا و مبادئ المرونة  .أ

نظرا لضرورة تحقيق تعليم معماري مرن و مستدام ببرنامج قسم العمارة من خالل خطوات مرحلية و منهجية مدروسة و 

واضحة ، وذلك من خالل خطة موضوعية يتم فيها تحديد االهداف و المعايير و وضع نواتج التعليم متضمنة فكر و مبادئ 

 المراحل بمرحلة التحفيز ، ثم مرحلة التطبيق و يليها مرحلة التعليم الذاتي و التطوير.المرونة في جميع مراحلها، و تبدأ تلك 

وفي اطار دراسة برنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة ومن خالل استقصاء اراء الطالب و اعضاء هيئة التدريس في 

 و قضايا هي :مرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا و قد شمل االستبيان عدة مواضيع 

 الوعي باهمية و ضرورة قضايا و مبادئ المرونة . 

 مصادر المعارف و المعلومات عن قضايا المرونة لدي الطالب و اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . 

 مراحل التضمين و مدي مالءمتها لبرنامج القسم سواء بمرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا . 

 لقضايا المرونة و مدي موائمتها لبرنامج القسم .طرق التضمين  

اهم قضايا المرونة المطلوب تضمينها و اولوياتها ، اضافة الي ابرز القضايا التي يتضمنها برنامج القسم بالفعل في  

 اطار مقرراته الدراسية .

ل مبدأ و مفهوم المرونة في دور البرامج الحديثة في عملية التصميم و اعادة تدوير المواد و انعكاس ذلك علي تأصي 

 الحفاظ علي الموارد الطبيعية و حمايتها من االستنزاف .

 كما وجد من خالل االستبيان فيما يخص مراحل تضمين قضايا و مبادئ المرونة بالبرنامج ان :

ن التركيز عليها مرحلة التحفيز هي اهم المراحل بالنسبة لطالب البرنامج بينما تقل اهمية مرحلة التطبيق و التي يمك  

 الحقا في مراحل الدراسات العليا لدراسة الماجستير و الدكتوراه .

يري العديد من الطالب بمرحلة البكالوريوس ان مرحلة التعليم الذاتي و التطوير تظهر اهميتها بعد التخرج في مرحلة  

 مل .الدراسات العليا و المجال التطبيقي في الحياة العملية و االحتكاك بسوق الع

تستمر مرحلة التحفيز في جميع المراحل سواء البكالوريوس او مرحلة الدراسات العليا لحث و تحفيز الطالب علي  

 تحديث معارفهم عن قضايا المرونة و تطبيقاتها .
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 طرق تضمين مبادئ المرونة في اطار البرنامج المعماري لكلية الفنون الجميلة:  .ب

تعد عملية تضمين مبادئ و قضايا المرونة ببرنامج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة من اهم التحديات التي يواجهها البرنامج، 

  و تشمل عملية التضمين العديد من الطرق منها :

 اضافة مقررات اختيارية من شأنها االمداد بالمعارف الالزمة للتصميم المرن و المستدام . 

 مبادئ المرونة في اطار مواد التصميم و التخطيط تضمينا جزئيا او كليا .تضمين  

 اضافة مقررات العلوم الخاصة بالبيئة و المرونة و االستدامة لتدرس علي التوازي مع مواد التصميم . 

 االعتماد علي هيكل الحلقات التكرارية في تضمين مبادئ المرونة في برامج التصميم المعماري المختلفة . 

اضافة انشطة مساندة للبرنامج كورش العمل او التدريب او السيمنارات العلمية التي يمكن ان تساهم بشكل فعال في  

 زيادة وعي الطالب بقضايا المرونة و مبادئها .

ضرورة التنسيق بين مجموعات التصميم و المقررات النظرية التي تتناول علوم البيئة و الطاقة لالتفاق علي اولويات  

 لقضايا المطروحة للتعليم لضمان عدم حدوث قصور او تكرار في بعضها .ا

 تجارب تفعيل و تضمين مبادئ المرونة في اطار برامج التعليم المعماري بجامعات محلية و دولية :

عات العالمية رأس قائمة األولويات في العديد من الجام -أحد أهم دعائم مبادئ المرونة  -يمثل مبدأ إعادة التدوير للمخلفات 

مخلفاتهم بوجه  من %34في المتوسط يعيد األميركيون تدوير نحو  بوجه عام و االمريكية علي وجه الخصوص ،حيث انه 

[، و فيما يلي يتم استعراض 23] كبيرة في هذا المجال، كما تقوم العديد من الكليات و الجامعات االمريكية بخطوات  عام

المرونة ضمن بعض المواد الدراسية عن طريق إعادة استخدام المخلفات المختلفة في  بعض تجارب تفعيل و تضمين مبادئ

 اطار تطوير العملية التعليمية لبعض المواد العملية و النظرية  بجامعات محلية و عالمية .

 التجارب المحلية :

 جامعة حلوان:  -تجارب االقسام الفنية بكلية الفنون الجميلة  .أ

الجميلة فكرة تضمين المرونة في العديد من برامجها التعليمية علي مستوي االقسام المختلفة ، حيث تشمل تتبني كلية الفنون 

 الكلية ستة أقسام : الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي و النحت والتصويرو تاريخ الفن .

عاون مع قسم التصوير تجربة في اعادة استخدام المواد و وفي اطارأحدي التجارب الفنية في الكلية قدم قسم النحت بالت

 ( .5المخلفات في إنتاج أعمال فنية ثالثية األبعاد كما هو موضح في ) شكل  

  

 ( نماذج من اعادة تدوير المخلفات في شكل اعمال فنية ثالثية االبعاد . المصدر : عن الباحث5)شكل  
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 ( :2016الورقية في انتاج وحدات أثاث بفناء الكلية )ورشة عمل اعادة تدوير المخلفات  .ب

في اطارورشة عمل العادة استخدام المخلفات الناتجة عن العملية التعليمية من مخلفات ورقية و كرتون و صناديق و حبال 

(، 6)شكل و غيرها ، للقيام بتنفيذ نماذج لقطع اثاث يمكن استخدامها و االستفادة منها في اطار الحرم الجامعي و فناء الكلية 

لفرق الدراسية من الفرقة االعدادية الي الفرقة الرابعة من قسم العمارة ، مما اوجد جو و قد شارك فيها طالب من مختلف ا

من روح المشاركة و التعاون بين الطالب الي جانب تحقيق الهدف المنشود من الورشة و هو ايضاح مدي اهمية االستفادة 

و عدم اهدار تلك المواد الصالحة العادة التدوير  من المخلفات و امكانية اعادة تدويرها للحصول علي منتجات نافعة و مفيدة

عوضا عن القاءها في القمامة و فقدان قيمتها و تحميل الدولة تكلفة تجميعها و نقلها و التخلص منها، وخاصة في ظل ازمة 

 .[ 24]شح الموارد و غالء اسعار المواد الخام 

  

 رقية للعملية التعليمية. المصدر :( نماذج من ورشة تصنيع االثاث من الخلفات الو6)شكل 

Elsayed , Reusing And Recycling Of Waste Paper In The Configuration Yasser M. -Esmail Ahmed Y. 

And Architectural Education , Proceedings of  EDULEARN15 ( 7th International Conference on 

Education and New Learning Technologies) (July 6th - 8th, 2015)  Barcelona ( Spain ) 

 

 ( :2017ج. ورشة عمل اعادة تدوير المخلفات وعالقته بالتصميم الحضري ) ديسمبر 

هي تجربة لترسيخ مفهوم اعادة التدور وعالقته بالتصميم الحضري المرن ودور المشاركة المجتمعية في التدخالت الحضرية 

: وهو مشروع  )مختبر مدينة حقيقية RCL ، و التجربة هي جزء من مشروع تعاون أكاديمي  لخدمة المجتمع و البيئة

 . [25] (مشترك مابين كلية الفنون الجميلة و الجامعة التقنية في برلين

 االطراف المشاركة :

 ألمانيا.  -مصر ، الجامعة التقنية في برلين  -قسم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  

  -األهداف التعلمية المستهدفة : 

 شكيلية واإلنشائية إلعادة توظيف المخلفات للوصول إلى منتجات تلبي تهدف ورشة العمل إلى تنمية مهارات الطالب الت

 .احتياجات الطالب

  .تدريب الطالب على التدخالت الحضرية لتحسين البيئة المبنية وتوفير عناصر أثاث الشوارع للحيز العام 

 .استخدام نهج المشاركة في العمل والمشاركة في تطويرالمدينة 

 وإعادة استخدام مواد مختلفة لتنفيذ سياسة المرونة و االستدامة. التدريب على إعادة تدوير 

 التدريب على إعادة استخدام المواد واألدوات كمورد وليس كمشكلة. 

 االطراف المشاركة بالتجربة:

ة و الهيئ انعقدت الورشة تحت إشراف خبير الماني في مجال اعادة استخدام المخلفات و اساتذة من قسم العمارة بالكلية

 فنيين محليين. 3، باإلضافة إلى  ، واستاذ من جامعة برلينالمعاونة

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3214768
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2979047
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من قسم العمارة و طالب من قسم العمارة الداخلية الي جانب طالب من  2،3،4من الفرقة  طالب 40كما شارك بالتجربة  

 قسم النحت و قسم التصوير .

 المواد المعاد استخدامها : 

 إطارا مستعمال للسيارة.  20 -منصة ) باليته( خشبية.  120 -

 مراحل التجربة : 

 انعقدت الورشة علي مدار اربعة ايام كانت انشطتها كالتالي :

 اليوم االول من التجربة :

ور محاضرات عامة حول الورشة وإعادة تدوير المواد واستخدامها في مجال الهندسة المعمارية ، من خالل بعض الص• 

 (7)شكلوجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية. 

معرفة المزيد عن كيفية اختيار المواد المستخدمة إلعادة التدوير، واختبار المواد التي تتكون من ألواح خشبية وإطارات • 

 سيارات قديمة.

 (8وا أبعادها . )شكلبدأ الخبير األلماني في شرح المواد التي اختارها وطلب من الطالب أن يتعرفوا عليها وأن يستشعر• 

تم تقسم الطالب إلى فرق متكاملة من مختلف التخصصات والسنوات الدراسات والخريجين الجدد إلثارة وجهات نظر • 

 .متنوعة ، كما تم مناقشة االفكار المختلفة المقدمة من الطالب والتواصل حول التصميم

 
 المواد واستخدامها في مجال الهندسة المعمارية . المصدر:( المحاضرات التفاعلية حول الورشة وإعادة تدوير 7)شكل

content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg-http://refunc.nl/wp 

 
 د التي اختارها و تعرف الطالب عليها . المصدر:( محاضرة الخبير األلماني في شرح الموا8)شكل

content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg-http://refunc.nl/wp 

 

 اليوم الثاني من التجربة :

 (9الطالبية حول كيفية قراءة المادة ومعرفة ما يمكنها القيام به وما ال يمكن ان تقوم به المادة. ) شكلتم توجيه المجموعات • 

تم التعريف بأساليب استخدام األدوات و أهمية كل قطعة ، ثم تم بعد ذلك اعطاء كل مجموعة منصة خشبية تالفة تقريباً، • 

 وتعين عليها تفكيكها إلى أجزاء عديدة .

كل مجموعة أن تأخذ منصة جديدة ومن خالل ما تعلّمته في تجربة المنصة التالفة ، طلب منهم خالل ساعتين  ُطلب من• 

 تنفيذ تصميم مبتكر وبسيط باستخدام كال المنصتين ، ثم انتهي اليوم بعرض موجز لمشروع كل فريق، مع أساتذة الكلية .

http://refunc.nl/wp-content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg
http://refunc.nl/wp-content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg
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 [25] قراءة المادة ومعرفة ما يمكنها القيام به وما ال يمكن ان تقوم به . المصدر:( توجيه الخبير االلماني للطالبية حول كيفية 9) شكل

 

  :من التجربة اليوم الثالث 

من خالل بناء تكوين يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن يستخدم من قبل طالب آخرين حيث بدأ الطالب في تطوير التجربة 

قام كما حيث بدأ كل فريق بمناقشة أفكاره و محاولة وضع المنصات الخشبية مع بعض في أوضاع مختلف،   ،في الكلية

 (  .10الطالب بانتاج العديد من التكوينات و المشاريع)شكل

 
 (  نماذج االثاث التي تم تصنيعها من الباليتات الخشبية بفناء الكلية خالل الورشة . المصدر:10)شكل

content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg-http://refunc.nl/wp 

 

 :من التجربة اليوم الرابع و االخير 

للطالب بعرض مشاريعهم في فناء الكلية حيث تفاعل معها باقي طالب الكلية و ابدوا  تم إقامة معرض لألعمال النهائية 

سعادتهم من مدي امكانية استغالل العديد من المواد التي كانت تعتبر مخلفات و تحويلها الي مشروعات تفيد و تضيف الي 

تم االحتفال كما  التي تمثل قيمة تم اعادة تدويرها ،المكان ، اضافة الي البعد االقتصادي في عدم اهدار تلك المخلفات و المواد 

 (11) شكل .بتسليم الشهادات التقديرية للطالب واألساتذة المشاركين بالورشة

 
 [26]( الحفل الختامي للورشة و معرض اعمال مجموعات العمل بفناء الكلية و تسليم الجوائز و شهادات التقدير . المصدر: 11) شكل

http://refunc.nl/wp-content/uploads/REFUNC_CAIRO_HELWAN_UNI_2218_S.jpg
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 الحالة :تقييم دراسة 

كانت التجربة مفيدة و مثمرة " من خالل تقييم المستخدمين والطالب"، وكان ذلك بمثابة تدريب عملي حقيقي على كيفية 

 التعامل مع المواد المعاد استخدامها وكيفية تصميم قطع وظيفية تستخدم كأثاث شوارع أو فراغات عامة . 

لمجتمعية والطالبية من خالل مشاركة الطالب في اتخاذ القرار و التنفيذ و كان للتجربة دور كبير في تثمين دور المشاركة ا

ممارسة السلوك المرن و المستدام ، كما اكتشف كل من الطالب ومجتمع الكلية أن المواد المستخدمة من قبل ال تزال تحمل 

 قيمة يمكن استخدامها لصنع منتجات مفيدة جديدة. 

تجربة للطالب خاصة طالب السنوات األولى دروساً كثيرة حول الطريقة التي ينبغي أن وعلى المستوى التعليمي : أعطت ال

يتعاملوا بها مع المواد بطريقة مستدامة و مرنة للغاية، وقد تم توسيع نطاق الدروس المستفادة من السنة الثالثة والرابعة 

 (12و البيئة . )شكللتشمل المزيد من التدخالت الحضرية و المساهمة في حل مشكالت المجتمع 

 
( نجاح الورشة في تحويل المخلفات من مواد مهملة و اعادة تدويرها الي منتج يمكن ان يفيد المجتمع و يشارك في حل مشكالته بل و 12)شكل

 مصدر بهجة و تفاعل من جانب الطالب في فناء الكلية . 

 

 ( :2020) يناير د. ورشة عمل اعادة تدوير المخلفات وعالقته بالنظم االنشائية 

ورشة عمل في اطار مادة نظريات العمارة )الفرقة الثانية( بهدف التعريف بالنظم االنشائية المختلفة ، من خالل مجسمات 

 ، بحيث يستشعر الطالب المقياس االنساني في التعامل م و التفاعل معها . 1: 1لتلك النظم بمقياس 

 اسابيع بما فيها فترة التحضيرات و الدراسات المبدأية . 3 مدة الورشة :

 الهدف من الورشة : 

االستفادة من اعادة استغالل المواد و الخامات في عمل مجسمات للنظم االنشائية المختلفة محل الدراسة ببرنامج مادة نظريات 

امام جماليات التشكيل المعماري ، باالضافة الي اظهار  عائقالعمارة للفرقة الثانية ، لطرح فكرة ان النظم االنشائية ال تمثل 

مدي امكانية االستفادة من مواد كانت تعد مخلفات في ايصال معلومة للطلبة و تحويلها من مادة مهملة الي مادة فعالة و نافعة 

حتكاك بالمقياس االنساني من في اطار تنمية و تطوير العملية التعليمية في مواد نظرية و ادخالها حيز التطبيق العملي و اال

خالل مجسمات يمكن للطالب التفاعل معها و الدخول في اطارها و صنعها و تجميعها بنفسه هو و زمالئه مما يؤكد علي 

 . المشاركة و روح الجماعة في انجاز العمل و مشاركة النجاح
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 مراحل العمل  بالورشة :

 طالب بحد اقصي . 8كونة من في البداية تم تقسيم الطالب الي مجموعات عمل م -

 . تم عمل اربع اجتماعات لتحديد فكرة االسلوب االنشائي و تحديد التكوين التشكيلي  -

تم عمل اجتماعين لتحديد الشكل المراد تحقيقه ، حيث ان العقبة االساسية في التجربة كانت في تحديد التكوينات و نوع  -

 .تفاصيلها و تكويناتها و وصالتها ، حيث كانت اغلب افكار المجموعات معقدة فيالمادة التي يمكن استخدامها في تنفيذ الفكرة 

 طالب ( و التي تشمل : 8اجتماع لمرحلة توزيع المهام علي طاقم العمل )  -

، وعمل االفراد السطح التصميم المختلفة ، اضافة الي رسم  3d maxتحديد التصميم ، و رسم التصميم علي برنامج 

 ، شراءالخامات ، تقطيع اللوحات علي ماكينة الليزر ، عملية التجميع . AutoCADبرنامج  االفرادات علي

 (13)شكل استغرق تنفيذ المهام الموكلة للمجموعات السابقة ثالث تجمعات عمل في استوديوهات التصميم بالكلية . -

 study model يوم تجربة -

 يومين تقطيع -

 يوم تغيير بعض المقاسات -

 (14التعشيق للقطع)شكليوم تجربة نظام  -

 (15)شكل و تجميع التكوين . يومين تركيب -

االنتهاء من العمل من خالل الوصول الي تكوين يوضح النظام االنشائي الذي تم اختياره ، اضافة الي اظهاراالسلوب  -

 .المقترح  التشكيلي

 نتائج الورشة :

واد المختلفة اال ان اداء الطالب كان يتسم بالحماس و الشغف بالرغم من ضيق الوقت بالنسبة للطالب و تعدد التكليفات من الم

الكبير تجاه  ما يقومون به في سبيل تحقيق هدفهم وهو الوصول الي التكوين الذي يعبر عن النظام االنشائي الذي تم اختياره 

المتخم بالمهام و المحاضرات.  في فترة زمنية محدودة رغم عدم التفرغ لتلك التجربة ، اي في اطار الجدول الدراسي العادي و

 (16)شكل

 
ثم عملية االفراد لالسطح علي برنامج   3Dmax( مراحل العمل المختلفة بالمجموعة بداية من النموذج التخيلي للفكرة علي برنامج 13)شكل

AutoCAD ثم مرحلة التقطيع اللواح الكرتون بالمقاسات المحددة. المصدر : تصوير مجموعة العمل 
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 ( البدأ في عملية التجميع بصاالت الرسم بالقسم . المصدر : تصوير مجموعة العمل14)شكل

 
 ( مرحلة التجميع النهائية بفناء الكلية و اشراف استاذ المادة و مشاركته للطالب . المصدر : تصوير مجموعة العمل15)شكل

 
 جسمات للنظم االنشائية المختلفة . المصدر : تصوير مجموعة العملفي اعادة استغالل الخامات في عمل مفكرة الورشة  تتمثل( 16)شكل

 

 التجارب العالمية :

 ( :2016ورشة عمل المدرسة الشتوية الدولية المنعقدة بإيطاليا ) مارس 

فراغات عامة مفتوحة و لم تكن تجربة تتعامل مع تتميز هذه التجربة عن التجارب االخري السابقة التي تم عرضها بـأنها 

في اطار حرم جامعي او فناء كلية ، كما شملت التجربة حوارا مجتمعيا عن مدي تلبية التجربة الي احتياجات افراد المجتمع 

 بتلك المناطق و ساهمة في حل بعض من مشكالتهم المعمارية و العمرانية .

عمان، اسبانيا، هولندا، استاذ من عدة جامعات من مصر، سوريا،  20طالب، وأكثر من  90وقد ضمت الورشة حوالي 

وايطاليا، وعدد من المعماريين والفنانين والكتاب المحليين وممثلين لبلدية المدينة والمجتمع المحلي إلنجاز مشروع تعليمي 
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يهدف إلى تدريب المشاركين على العمل الجماعي المتعدد الثقافات، وتخطي العقبات االجتماعية والثقافية لفتح حوار دولي 

 .[26] وع تصميم الفراغات العامة والتعامل مع المناطق المفتوحة و اعادة استخدام المواد و المخلفاتحول موض

 إيطاليا. –اينا  –جامعة كور  -كلية الهندسة والعمارة الجهة المنظمة ومكان االنعقاد :

 الجامعات المشاركة: -اقسام العمارة 

  حلوان و جامعة اإلسكندرية.جامعة  -كلية الفنون الجميلة  -قسم العمارة 

  جامعة عين شمس و جامعة المنصورة. -كلية الهندسة  -قسم العمارة 

  الجامعة البريطانية و جامعة مصر للعلوم والفنون . -كلية الهندسة  -قسم العمارة 

  إيطاليا. –اينا  –جامعة كور  -أساتذة وطالب من كلية الهندسة والعمارة 

  وهولندا و من جامعة السلطان قابوس )عمان( .أساتذة من اسباينا 

 بعض الجهات المشاركة:

 عدد من المعماريين والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين والكتاب المحليين وممثلين لبلدية المدينة والمجتمع المحلي.

 الهدف من المدرسة وورش العمل :

 األهداف الدراسية :

المنعقدة خاللها هو دراسة وممارسة تصميم وتنفيذ الفراغات المؤقتة في الحيزات  الهدف من المدرسة الشتوية وورش العمل

إيطاليا، وكيفية التعامل مع تلك الفراغات ،  وتفاعل  السكان  –مقاطعة سيسيليا  -العمرانية حول مرتفعات مدينة اينا

دة مشروعات تتسم بسرعة االنشاء واستخدام واستيعابهم لتلك الفرغات داخل الحيز العمراني المحيط بهم، من خالل اقتراح ع

 مواد معاد تدويرها و استخدامها مرة اخري ، بحيث تحقق المردود االجتماعي والعمراني بشكل إيجابي وفعال.

 األهداف التعليمية:

ديد من تهدف المدرسة الشتوية وورش العمل المنعقدة بها الي اكساب الطالب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها الع

الخبرات في مجال اعادة استغالل المواد و تدويرها في اطار فراغات عمرانية ، من خالل اندماج عشر فرق عمل يضم كل 

فريق مجموعة من الطالب من عدة جامعات ، ويشارك معهم عدة أعضاء هيئة تدريس ومعاونين من جامعات مصرية، 

 إيطالية، هولندية، اسبانية وعمانية.

 درسة الشتوية وورش العمل:فعاليات الم

 االجتماعات التحضيرية والمحاضرات :

  عقدت محاضرات تقديمية للهدف من المدرسة الشتوية وورش العمل، وتقديم للجهات المشاركة والجهات المنظمة، في

 حضور العديد من وسائل االعالم اإليطالية المحلية.

 المؤقتة في الحيزات العمرانية. عقدت محاضرات تمهيدية تناولت مفهوم تصميم الفراغات 

 .عقدت محاضرات تناولت الخلفية التاريخية والمحيط العمراني للمنطقة محل الدراسة 

 .عقدت محاضرات تناولت تنظيم وتقسيم فرق العمل وتحديد المناطق الدراسية المقترحة 

  العمل من اجل التعرف على المشكالت ومرافقة مجموعات  -مناطق 10حوالي -عمل زيارات ميدانية للمناطق المقترحة

 المتعددة في المناطق المختلفة، لوضع أفكار أولية كمقترحات سريعة ليتم دراستها فيما بعد.

  عقدت لقاءات تمهيدية بين أعضاء المجموعات، لمناقشة المقترحات المتعددة تحت اشراف اللجان العلمية، واألساتذة

 المشاركين بورش العمل.
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 ءات بالمقر المخصص للمدرسة الشتوية وورش العمل، للبدء في وضع التصميمات ومقترحات الحلول عقدت عدة لقا

 المتنوعة وامكانيات التنفيذ على الطبيعة.

 التطبيقات ومجموعات العمل :

 ( ، البعض منها تم تنفيذه بالمكان المخصص18تم االنتهاء من المشروعات العشرة المقترحة على مدار عدة أيام )شكل

( ، ثم تم نقله للمواقع التي تم اختيارها سابقا، والبعض االخر تم تنفيذها بالمواقع بشكل مباشر. 19لورش العمل )شكل

 ( 20)شكل

 
 .[26( مراحل العمل المختلفة من دراسة الفكرة ثم عرضها ثم العمل علي تقديمهاو اخراجها. المصدر: ]18)شكل

 
 .[26العمل المخصصة لهم . المصدر: ] ( أنشطة الطالب المشاركة بورش19)شكل

 
 .[26( أنشطة الطالب المشاركة و منتجاتهم بالمواقع الخارجية محل الدراسة. المصدر: ] 20)شكل

 

 عرض المشروعات والتقديم النهائي :

قر تم دعوة عدة جهات لحضور العروض التقديمية للمشروعات والتي تمثلت في عرض اللوحات الهندسية للمشروعات بم

ورش العمل، وعمل عروض تقديمية وتعريفية بالمشروعات،  ومن خالل التجول خالل المواقع التي تم التنفيذ بها، قد اثني 

الحاضرين علي التنوع الذي اتسمت به المشروعات المقترحة، ومدي التجانس مع البيئة المحيطة واحداث اثر إيجابي بها 
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التكوين، والسهولة في التنفيذ، وفي نفس الوقت االبتكار والتميز في التصميم ، من خالل تقديم حلول اتسمت بالبساطة في 

 اضافة الي تبني فكرة اعادة تدوير المخلفات و الخامات و االستفادة منها في المساهمة في حل المشكالت المطروحة. 

 منح الجوائز للمشروعات الفائزة :

التي قامت بها جوائز تقديرية وشهادات، كما تم منح شهادات تشجيعية لبقية تم بالفعل منح المشروعات الفائز وفرق العمل 

 المشروعات لما قامت به الفرق المشاركة من مجهودات وتصميمات وأفكار متميزة ومبتكرة.

 نتائج التجربة :

من خالل ايجاد ساهمت التجربة بشكل كبير و فعال في حل العديد من المشكالت لقاطني المناطق المطروحة للعمل بها 

مناطق للعب االطفال و مناطق للتنزه لكبار السن و االطالع علي اهم المعالم السياحة بتلك المناطق الي جانب التركيز علي 

فكرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات و تنفيذ الحلول مع اطقم العمل بالمجموعات المختلفة ، فضال عن تعظيم فكرة 

خدام المخلفات و المواد المعاد صياغتها و استخدامها بتلك المشروعات مما حولها من خامات و مواد اعادة استغالل و است

مهملة الي مشروعات ساهمة بشكل كبيرفي تنمية المجتمع و ايجاد حلول له ، وقد ظهر ذلك واضحا في ردود افعال السكان 

 . ذها بتلك المواد المعد استغاللهالتفاعل التي تم تصميمها و تنفيو الزائرين لتلك المناطق و استمتاع االطفال بمناطق اللعب و ا

 

 النتائـــــــــج:

يستهلك العالم ماليين األطنان من النفايات سنويا بمختلف أنواعها، وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه النفايات على أنها  -

يمكن إعادة استخدامها بطرق مختلفة ، حيث ان الحد مصدر للتلوث البيئي، يرى البعض االخر أن هذه النفايات هي موارد 

قدر االمكان من االستهالك هو احد اهم طرق تقليل الخسائر في موارد األرض ، ومن خالل الفهم الراسخ لما تعنيه المرونة 

ير الطاقة والموارد وإعادة التدويرفي مجتمعاتنا ، بات من الممكن استكشاف تأثير إعادة التدوير، وما يمكن ان يقوم به من توف

 .فضالً عن توفير فرص العمل للمواطنين

أصبح مبدأ " إعادة االستخدام وإعادة التدوير" اتجاًها معاصًرا في التعليم، مما يساعد في زيادة الوعي لدى األشخاص  -

 بأهمية هذه القضايا إلى جانب ابتكار تقنيات جديدة وتطويرها بطريقة علمية وإبداعية أكثر. 

اجة ماسة حاليا إلى العمل على تحقيق المزيد من التكامل بين ثقافة إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها في هناك ح -

 كافة مستويات التعليم وبرامجه ، وخاصة بالمراحل التعليمية العليا. 

أيضا في بناء أجيال  ال يقف مبدأ اعادة الدويرعند فكرة استخدام النفايات أو المواد القديمة كموارد فحسب، بل يساعد -

جديدة تدمج المرونة كأسلوب حياة ال كاتجاه أو أسلوب مؤقت ، كما ان دمج مبدأ و فكرة إعادة استخدام المواد في برامج 

التعليم المعمارية يمكن أن يضيف العديد من القيم، ومن بينها كيف يمكن أن تساعد إعادة استخدام المواد في إنشاء العديد من 

لحضرية و المعمارية بموارد قليلة وتأثير سريع، وفي الوقت نفسه، فإن تقليل النفايات له تأثير إيجابي على التدخالت ا

المجتمع والبيئة، باإلضافة إلى إشراك المجتمعات التعليمية الطالبية في إعادة استخدام المواد كسبيل مستدام و مرن ال يمكن 

 االستغناء عنه .

من اهم القضايا التي تشغل مواد التصميم المعماري و التخطيط  هي نقص الموارد و  من خالل االستبيان وجد ان -

تعرضها الي االستهالك المفرط و االستنزاف ، و ضرورة الحفاظ علي تلك الموارد من خالل اعادة االستخدام و التدوير و 

 الحفاظ عليها من النضوب. الذي يعد من اهم مبادئ المرونة في صورة مبدأ التنوع و الوفرة في الموارد و

من خالل تجربة محاكاة النظم االنشائية في صورة مجسمات من مواد معاد استخدامها في اطار تجربة مادة نظريات  -

العمارة التي تم استعراضها في اطار البحث برز الدور الفعال و الضروري لبرامج المحاكاة في مساعدة الطالب علي بناء 
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و تحليلها و الوصول الي نتائج ملموسة قابلة للتطبيق ، ومدي مساعدة تلك البرامج في عمليات  نماذج باستخدام الحاسب

 .الفراد السطح المجسمات و تجميعهااعادة صياغة و استخدام المخلفات و المواد المهملة في بعض تلك التجارب و عمليات ا

يا المرونة و مبادئها من حيث التضمين و امكانيات كانت مقررات التصميم و التخطيط من اكثر المواد تفاعال مع قضا -

التطبيق ، تليها مقررات نظريات العمارة و الدراسات البيئية و الطاقة ، حيث كان مجال التطبيق فيها متاحا من خالل ورش 

المهملة الي العمل التي تمت كما استعرضنا في متن البحث و استفاد الطالب فيها بشكل كبير من خالل تحويل بعض المواد 

نماذج و مجسمات كان لها دور كبير في ايصال المعلومة للطالب بشكل عملي محسوس و ملموس و كان لها دور في تطوير 

 العملية التعليمية .

ال يزال مفهوم المرونة غير واضح و غير ملموس في العديد من المواد النظرية و المواد المتعلقة بتكلولوجيا البناء مما  -

جود قصور في دراسة التقنيات و المفاهيم الخاصة بالمرونة في تلك المواد التي تحتاج الي التطوير و التحديث يدل علي و

 لتشمل القضايا الحديثة المطروحة في مجال عالم البناء و التصميم .

المجتمعات اظهرت التجربة العالمية مدي الدور الذي يمكن ان يلعبه اعادة استخدام الخامات و تدويرها في خدمة  -

 المختلفة و المساهمة في حل بعض مشكالتهم .

اهمية دور المشاركة الشعبية في حل بعض المشاكل الميدانية في تجارب اعادة تدوير المواد في بعض التجارب و هو  -

 ما يمثل احد مبادئ المرونة االساسية وهو مبدأ توسيع نطاق المشاركة و ايضا تدعيم مبدأ االدارة الالمركزية. 

ترتكز عملية تضمين مبادئ المرونة ببرنامج قسم العمارة علي مبادرات فردية من جانب اعضاء هيئة التدريس و  -

الطالب ، وذلك في صورة ورش عمل ببعض المواد النظرية كمقرر نظريات العمارة و المواد المتعلقة بالتصميم المعماري 

 لي تضمين قضايا المرونة في اهدافها التعليمية .و التخطيط ، بينما تفتقر العديد من المواد االخري ا

يمكن من خالل معايير البرنامج الحالية تضمين مبادئ المرونة من خالل زيادة المقررات التي تتناول قضايا و مبادئ  -

 المرونة ضمن نواتج التعليم المستهدفه لتلك المقررات .

اعادة استخدام المواد و اعادة تدويرها، و ذلك من خالل العديد  احد اهم قضايا المرونة تناوال في برنامج القسم هو قضية -

من المفاهيم التي يتم تناولها في محتوي العديد من المقررات الدراسية و ورش العمل التطبيقية التي تتم في اطار تلك 

 د .المقررات لدعم مفهوم اعادة التدوير و التأكيد علي اهميته و مدي تأثيره في الحفاظ علي الموا

أوضحت الدراسة طرق و مراحل تضمين مفاهيم المرونة في اطار برنامج قسم العمارة ، و التي تضمن وصول هذه  -

المفاهيم للطالب في العملية التعليمية ، و التي تبدأ بمرحلة التحفيز و تهدف الي دمج مبادئ المرونة ضمن مشروعات و 

بحث و االستكشاف لمبادئ و نظريات المرونة ، و غالبا ما تشغل محاضرات التصميم المعماري و تشجيع الطالب علي ال

هذه المرحلة السنين الدراسية االولي من البرنامج ، ثم تاتي مرحلة التطبيق حيث يتم تطبيق ما اكتسبه الطالب من مبادئ في 

رته علي تحليل المعارف انتاج مشروعات التصميم و التخطيط و ايجاد افكار وحلول مبتكرة لتلك المشروعات من خالل قد

المكتسبه سابقا ، و غالبا ما تكون هذه المرحلة في السنوات النهائية من البرنامج و تمتد الي مرحلة ما بعد التخرج و مرحلة 

الدراسات العليا ، ثم مرحلة التعليم الذاتي و التطوير حيث يربط الطالب او المعماري بين المعارف و التطبيق و يستطيع 

دراته من خالل التعليم الذاتي و تطوير التخصص ، و غالبا ما تكون المرحلة فيما بعد التخرج سواء في مرحلة تطوير ق

 (22الدراسات العليا او في المجال العملي للخريج و االحتكاك بسوق العمل . )شكل
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 بالسنوات الدراسية .( مراحل تضمين مفاهيم المرونة في اطار برنامج قسم العمارة و عالقتها 22)شكل

 

كشفت الدراسة من خالل االستقصاء ان هيكل الحلقات التكرارية يعتبر من افضل اساليب التضمين لقضايا المرونة  -

بالبرنامج ، حيث يعتمد هذا االسلوب علي سلسلة من المراحل المترابطة ، وفي كل مرحلة يتم تعميق المعرفة و زيادة الخبرة 

االستكشاف ، من خالل سلسلة من الحلقات المعرفية ، و هذا االسلوب يؤكد علي التفكير النقدي المبني و النمو و القدرة علي 

علي ارتباط واضح بين العلوم البيئة و مواد التصميم المعماري و العمراني و المقررات االساسية االخري ، باالضافة الي 

 ة و المرونة و االستدامة لتدرس علي التوازي مع مواد التصميم.امكانية اللجوء الي اضافة مقررات العلوم الخاصة بالبيئ

 التوصيات :

ضرورة تضمين مبادئ و قضايا المرونة ضمن برامج اقسام العمارة بالجامعات و المعاهد المصرية عن طريق االساليب  -

المبادئ العامة للمرونة في اطار التي تم تناولها في متن الدراسة ، كما توصي الدراسة بطرح بعض القضايا المنبثقة من تلك 

 ( . 4المقررات الدراسية المختلفة و مشروعات التصميم و التخطيط ) جدول

 ( القضايا المنبثقة من مبادئ المرونة والمقترح تضمينها و مناقشتها خالل برامج التعليم المعماري4) جدول

 مناقشتها خالل برامج التعليم المعماريالقضايا المقترح تضمينها و طرحها و  مبادئ المرونة االساسية

 التنوع و الوفرة

Maintain diversity and 

redundancy 

 الحفاظ علي الموارد من االهدار و االستنزاف و العمل علي ضمان توافرها. -

االهتمام بفكرة اعادة تدوير المخلفات و اعادة استخدام الخامات كأحد اهم دعائم  -

 الطبيعية و الحفاظ عليها من النضوب او الشح .وفرة و بقاء الموارد 

عدم االعتماد علي نوع واحد من مصادر الطاقة و االتجاه الي التنوع بين  -

المصادر المختلفة ، حيث ان المنظومات المتعددة تكون اكثر مرونة و صمود من 

 المنظومات االحادية .

ويض النقص او ضمان الوفرة في مقومات النظم حيث تقوم بعض المقومات بتع -

 العجز الذي يمكن ان تشوب او يصيب البعض االخر .

 تعميق التواصل

Manage connectivity 

 

ضرورة تحقيق اعلي مستوي من التواصل بين االجزاء المكونة للنظم البيئية  -

باستخدام التقنيات و الوسائل الحديثة و االستفادة من ثورة االتصاالت و المعلومات 

 لتحقيق ذلك .قدر االمكان 

تدعيم القدرة علي التصدي و المقاومة لالضطرابات و التغيرات من خالل زيادة  -

 قوة الترابط بين عناصر و مكونات النظم .

 يعد التنبوء المبكر بالمشكالت من اهم عوامل نجاح المرونة و تحقيقها . -
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 ادارة المتغيرات و ردود االفعال

Manage slow 

variables and 

feedbacks 

ضرورة الحفاظ علي حيوية االنظمة من خالل تحقيق التوافق بين النطاقات  -

الزمنية لمتغيرات كل نظام سواء المتغيرات البطيئة و التي تمثل البنية االساسية 

للنظام او المتغيرات السريغة ة التي غالبا ما تكون نتائجها مترتبة علي المتغيرات 

 االساسية البطيئة .

 التفكير التكيفي المركبتحفيز 

Foster complex 

adaptive systems 

thinking 

ضرورة التأكيد علي فكرة ان نظم البيئة االجتماعية هي نظم مركبة قابلة للتكيف  -

 و التأقلم و ليست نظما او قوالب جامدة و ثابته .

 يعد تحديد التهديدات و البحث عن المخاوف المحيطة بالنظام البيئي امرا هاما -

في عملية التنبا المبكر و االستباقي باالضطربات و المشكالت و عامال اساسيا في 

االدارة المرنة الفعالة للنظم من خالل محاولت تجنب وقوع تلك االضطرابات في 

 االساس او الحد قدر االمكان من اثارها .

 تحفيز التعليم

Encourage learning 

 .التحديث المستر لضمان استدامتها بالتعليم وترتبط مواءمة الخدمات البيئية  -

ان المراقبة و التقييم المستمر لكافة المتغيرات التي تطرأ علي النظم ضرورة  -

ملحة لضمان احكام السيطرة علي تلك النظم و الحد من وقوع اي اضطرابات مفاجأه 

مرة غير متوقعة نتيجة المعرفة السطحية بالنظام و االهمال في المراقبة المست

 لمتغيراته .

ان القواعد و القيم الحاكمة للنظم ليست ثابته ، بل هي قابلة للتغير و التقييم و  -

 المفاضلة بين البدائل المطروحة لمواكبة المتغيرات التي تطال النظم .

من اهم عوامل نجاح منظومة االدارة المرنة للنظم هو التعليم القائم علي التعاون  -

 عرفة .و االنتاج الجماعي للم

 توسيع نطاق المشاركة 

Broaden participation 

 

 مشاركة كافة االطراف الفاعلة في النظام هي أساس نجاح ادارة النظام . -

االستفادة من خبرات و مهارات جميع المشاركين في تشغيل النظام في كافة  -

مراحله بداية من اكتشاف المشكالت ثم تحديد االهداف الي تفعيل السياسات و 

 القرارات و من ثم تقييم النتائج .

 االدارة الالمركزية 

Decentralized 

administration 

 

طبيعة النظم متعددة المراكز تحتم الالمركزية في ادارتها لتحقيق التوازن ، و  -

 ان محاولة ادارتها مركزيا يسبب فشل في تلك النظم .

الي مجموعة من المراكز يتم ادارة النظم الضخمة و المتشعبة من خالل تقسيمها  -

االدارية المستقلة ، و التي تتفاعل بدورها مع بعضها البعض بشكل منظم و متشابك 

 دون ان تتعدي احداها في تخصص و استقاللية االخري .

 المصدر : عن الباحث .

ضرورة تشجع الحكومة المؤسسات التجارية التي تعمل على إعادة استخدام المواد وإعادة التدوير، عن طريق تيسير  -

اإلجراءات الحكومية وتمويل مثل هذه المشاريع، وقد يؤدي ذلك إلى خلق وظائف كثيرة باإلضافة إلى ابتكار تقنيات جديدة 

 .نفايات و المخلفات و التخلص منها وفي الوقت نفسه حل المشكلة المتمثلة في جمع ال

العمل علي نشر ثقافة اعادة تدور المواد واعادة استخدامها في المجتمع حتي تتحول الي سلوك عام و منهج متبع في  -

 الحفاظ علي الموارد من النضوب و عدم احداث خلل في المجتمع نتيجة تأثر تلك الموارد .
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