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Improving the quality of architectural learning outcomes in Iraq 

 

 

 

 

 
 

Abstract:  

The research is concerned with the development of the quality of the learning outcomes through the 

development of a general system and a road map in order to make a qualitative leap in these outputs. 

This requires knowledge of the nature of the contemporary global intellectual climate (the climate of 

globalization) In the developed world. If specialized architectural knowledge is one of this economic 

knowledge, the graduates of this specialization are a feature of that knowledge that characterizes the 

country and carry cultural characteristics in addition to the qualities of their architectural specialization 

in order to practice their profession and provide the local labor market and then the world with their 

skills and expertise of the quality of excellence Scientifically and practically. This requires the 

knowledge of the nature of educational thought with its different philosophies and theories, which 

contribute effectively to the creation of an environment of architectural learning and the formation of 

those skills and specialized architectural expertise, and then to identify the quality features in 

architectural education, which is an integral part of the quality of higher education. The problem of 

research was to determine the quality requirements of the architectural learning outcomes in Iraq 

within a temporal space compatible with the contemporary intellectual climate, assuming a 

comprehensive strategic system for the different intellectual contexts affecting the architectural 

education under one intellectual umbrella to achieve the objective of research in building the ground 

for the development of architectural education. Which outlines the requirements for the quality of 

these outputs, and this is what the research done specifically through the development of a general 

framework for it. To come up with a set of conclusions and recommendations that emphasize the 

importance of taking into account the impact of global thought and educational thought and the 

conditions and standards of quality of architectural education by placing them within one system of 

development that takes into account the conditions of specialization and local culture and market 

needs. 
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 المستخلص :
من اجل احداث نقلة نوعية في  ،طة طريقار وضع نظام عام وخ من خاللتطوير جودة مخرجات التعلم ب البحثأهتم      

يتطلب دراية ومعرفة بطبيعة المناخ الفكري العالمي المعاصر )مناخ العولمة( الذي تعد فيه  ، االمر الذيتلك المخرجات
جودة وتميز مخرجات التعليم العالي رصيدا اقتصاديا وطنيا للمعارف التخصصية في بلدان العالم المتقدم. فاذا ما كانت 

جوا هذا التخصص يمثلون سمة من سمات تلك فان خريالمعرفة التخصصية المعمارية احدى هذه المعارف االقتصادية 
المعرفة التي يتميز بها البلد ويحملون صفاته الثقافية اضافة الى صفات تخصصهم المعماري من اجل ممارسة مهنتهم ورفد 

. وهذا االمر يتطلب  علمًيا وعملًياسوق العمل المحلي ومن ثم العالمي بما يمتلكون من مهارات وخبرات بنوعية متميزة 
احاطة بطبيعة الفكر التربوي بفلسفاته ونظرياته المختلفة الذي يساهم مساهمة فعالة في خلق بيئة التعلم المعماري وتكوين 

عد جزءا الجودة في التعليم المعماري التي ت سمات، ليمكن بعد ذلك من تحديد رات والخبرات التخصصية المعماريةتلك المها
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في العراق  متطلبات جودة مخرجات التعلم المعماري  في تحديد مشكلة البحث تمثلتف .ال يتجزء من جودة التعليم العالي
 لسياقات الفكرية المختلفةلبناء نظام استراتيجي جامع  امفترض   ضمن حيز زماني متوافق مع واقع المناخ الفكري المعاصر،

بناء ارضية لتطوير التعليم المعماري يمكن  البحث في هدف لتحقيق ،واحدةتحت مظلة فكرية  المؤثرة على التعليم المعماري 
، وهذا ما قام به البحث تحديدا من خالل وضع اطار تلك المخرجاتمتطلبات جودة ل ةمن خاللها وضع الخطوط العام

 تؤكد على اهمية مراعاة تاثير الفكر العالمي والفكر التربوي وشروط استنتاجات وتوصياتليخرج بمجموعة  عمل عام لذلك.
راعي ظروف التخصص والثقافة المحلية للتطوير يضمن نظام واحد  هاوضعير جودة التعليم المعماري من خالل ومعاي

  واحتياجات السوق.
 : المقدمة -1

في  ، لذلك تعد دراسة جودة التعليم المعماري 1يعد هدفا استراتيجيا لوزارة التعليم العالي العراقية جودة العملية التعليمية  ان   
. تعزيزا ودعما لسياسة الدولة التعليمية في ضوء التقدم الفكري المعرفي الذي يشهده العالم المعاصر صوصاخو العراق 

، لذلك حاولت الدول المتقدمة كبير في التقدم التقني لإلنسانيةالثر اال ولها، التي تسوقها االممقتصادية اال سلعاهم ال المعرفةف
ها، اهم أدوات يمثل التخطيط االستراتيجيالتي و ، برامج الجودةاستعانة ب، الماديةاتها ثرو  بجانبالحفاظ على ثرواتها المعرفية 

بالكفاءات  ه، ورفدسوق العمل المعرفيدراسة من خالل  التعليمية المؤسساتاالهداف التي تروم تحقيقها من اجل وضع 
 .الالزمة
نظريات التعليم التربوي لتتالئم مع ذلك االنفجار  ، تطورتالتقدم المعرفي والتقني العالمي ومن جهة ثانية وبفضل    

، وتعددت مصادر لطالب واقصى نقاط العالم الخارجيالتقني، بعد ان سهلت التقنيات الحديثة لغة التواصل بين ا –المعرفي 
خصوص على ، والتي بدورها اثرت بالعلومات والثورة الرقمية المعاصرةالمعلومات بشكل مذهل بفضل ثورة االتصاالت والم
  .مناهج التصميم في شتى مجاالت الحياة ومنها العمارة

، ليتم صياغة اهدافه ، وفق تلك الرؤية مشكلته ، وتحدداهمية موضوع البحث تتضحيمكن ان من خالل ذلك      
تمع العراقي يطمح لها المج االهداف التي لتحقيق آليةاالستراتيجية لمستقبل التعليم المعماري في العراق من خالل وضع 

 :يأتيوكما  .اليوم
، من خالل تفعيل دور السياقات المحيطةمقترح عام لمعالجة الفجوة بين سوق العمل والتعليم  تقديم :أهمية البحث 1-1

 . والعالميالى سوق العمل المحلي مدخالت ك (بفعل تميزهاتتالئم ) معمارية تعلم مخرجاتل السمات العامة في تحديد
عمل واضح مشكلة غياب اطار  يمكنه من تحديدع على واقع حال التعليم المعماري في العراق المطل: مشكلة البحث 1-2

في اطار الخصوصية خريجي اقسام هندسة العمارة في ممارسة المهنة ) او جودة ( ومعايير تحدد مدى كفاءة 
المناخ الفكري لعصر  واءضمن أجفي ظل التغييرات العالمية الهائلة الثقافية الوطنية وخصوصية تعليم العمارة  

 2 . التقانة وثورة االتصاالت والمعلومات المعاصرةالمعرفة و 
بيئة متطلبات لتحقيق المحاور الرئيسة المؤثرة على التعليم المعماري  يجمع او نظاموضع اطار   :اهداف البحث 1-3

 .وبالتالي تطوير مخرجات التعلم المعماري في العراقالجودة في تعليم العمارة 
جودة التعليم المعماري بما يحقق اهداف االستراتيجية الوطنية للتربية بيان اهم المحاور المؤثرة على  ود البحث :حد 1-4

                                                           
1  http://mohesr.gov.iq/2017/04/12/  
مية او مستقلة مثل اذا ما قورن ذلك بواقع حال التعليم المعماري بدول العالم ووجود معايير تقييم واعتماد جودة التعليم المعماري من خالل مؤسسات شبه رس  2

RIBA   في المملكة المتحدة ، وNAAB  المتحدة االمريكية ، و  في الوالياتAACA  في استراليا .. وهكذا . وحتى الدول التي ينعدم فيها هكذا مؤسسات فانها
لمعماري يعد من ابرز تلجأ الى هذه المؤسسات لتقييم برامجها التعليمية . ولكن ان تمتلك الدول معايير محلية تالئم خصوصياتها الثقافية وخصوصية االختصاص ا

 قوة في ابراز نتاجها المعرفي إقليميا وعالميا ، خصوصا مع توافقها مع برامج االعتماد العالمي .نقاط التفوق وال

http://mohesr.gov.iq/2017/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
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 كسياسة تعليمية تتبناها الدولة العراقية. 2020.3-1120 العالي والتعليم
االطار االستراتيجي  فهوماالستعارة من العلوم االدارية لم يتم فيه تحديد نظام التطوير من خاللاالطار النظري :  1-5

أداة تخطيط إستراتيجي مصمم بهدف تعزيز ودعم جمع المعلومات وتحسين التخطيط ليشكل نظاما للتطوير المقترح و 
 -الفرص  -الضعف  -( في القوة SWOT. حيث يقدم اإلطار اإلستراتيجي بدياًل أصيال وجذرًيا لنموذج تحليل )

على  التهديدات. ويتغلب بتصميمه التكاملي
بعض نقاط الضعف لكثير من تقنيات 

حيث يهدف  التخطيط االستراتيجي األخرى .
هذا اإلطار إلى تقديم حلول أكثر توجيها 
لمتطلبات التحليل البيئي المعقدة ، واتخاذ 

دامه القرارات وجمع المعلومات ، وتم استخ
.  1999منذ مختلفة تنظيمية في أوضاع 

 اميكيبرنامج دين ويمكن وصفه على انه
والتعلم التنظيمي للرصد الوضعي المستمر 

ورصد األداء من اجل وجمع المعلومات 
مجموعة يستند البرنامج على و  عملية إعادة الصياغة.ايضا توجيه الصياغة اإلستراتيجية و لإبالغ صانع القرار 

 :(Panagiotou , &others,2005)  ( 0) كما موضح في الشكل    خطوات
  تحديد الوضع الحاليو ل تحلي - 1الخطوة 
  تقييم النتائج - 2الخطوة 
  االستراتيجية.صياغة  - 3الخطوة 
  القياس والضبط - 4الخطوة.  

ألجل مبني على اساس مفهوم االطار االستراتيجي  تحليليا يتخذ البحث منهجا وصفيا : منهجية البحث واهم محاوره 1-6
ية في العمارة ، مع بيان اهم المفردات المؤثرة على البيئة التعليمية بيان اهم العوامل المؤثرة على جودة العملية التعليم

حيث تم تقسيم هذه الورقة البحثية الى   .لمعمارية بما يضمن جودة مخرجاتهاالداخلية والخارجية للمؤسسة التعليمية ا
 : ةتركز على تطبيق خطوات االطار االستراتيجي االربع مجموعة محاور

 الثقافية مع ضمان الخصوصية بجودة التعليم  الدراسات المرتبطةنبذة من تركز على  : واقع الحالتحليل وتحديد  1-6-1
ناقش موضوع البيئة الفكرية او المناخ الفكري العالمي المحاور  فأول.  4  اختصاص العمارة خصوصيةو ، الوطنية

لتربوية في التعليم والتعلم  وعالقة كل ذلك بمنظومة المعاصر ، وناقش المحور الثاني الفكر التربوي والفلسفات والنظريات ا
  .رضا الزبون )الغاية النهائية للجودة( وكاداة لتحقيقادارة شاملة كالجودة التعليم المعماري . اما المحور الثالث فناقش مفهوم 

ق مستوى معرفي عالي تحقيفي  ر الكبير إلدارة الجودةثم تم التطرق نزوال الى الجودة في التعليم العالي ليالحظ مدى االث
الجودة  مفهوموبعدها تطرقت هذه الورقة الى   .ات العالمية واالقليمية والمحليةلخريجين في عالم اليوم وعلى كافة المستويل

احتفاظ مؤسسات  يقابله، في هذا المحور ضعف االهتمام البحثي عربيا ومحليا وحتى عالميا، ليالحظ في التعليم المعماري 
، مع التركيز يير وتقييم برامج التعليم العاليفي وضع المعاوحيازة حقوق الملكية الفكرية الجودة العالمية بخصوصياتها  تقييم

                                                           
المستمد من المعنون " تعليم ذو جودة عالية " من فقرة التوجهات االستراتيجية في االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي : " هو التعليم   2-2يشير البند  3

مع العراقي مساهما مع العراقي والمنتفع من افضل الممارسات العالمية المتقدمة في التعليم وبما يحقق تنمية مفاهيم التفكير العلمي واالبداع ويجعل المجتطبيعة المجت
 فاعال في انتاج المعرفة ونشرها .

كونه يجمع بين مجموعة تخصصات ضمن وعاء  وعهن من الفريد الفني بمظهره المميز العلمي ) المعماري ( هناك خصوصية تعليمية للتخصص  4

مي اختصاصي واحد ، فهو يجمع اختصاصات علمية وفنية ، لتحقيق مهارات نظرية وتطبيقية للطالب كما يشير الى ذلك كتيب معايير االتحاد العال

 . 2011للمعماريين الصادر عن اليونسكو 

 النتائج تقييم

 والضبط القياس

تحليل وتحديد 

 الوضع الحالي

 صياغة

 االستراتيجية

 

االطار 

 االستراتيجي

( توضيح مبسط لخطوات االطار االستراتيجي المراد استعارته كاطار  0شكل ) 

يم جودة التعلخالله جمع وتنظيم محاور سياق ومنظومة يمكن من  نظري للبحث،

 ..   المصدر : الباحث المعماري وصياغة استراتيجيتها ضمن اطار...

1 2 

3 4 
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وتلمس وجود ثغرات بين تعليم العمارة وممارسة المهنة محليا  .على اهمية التقييم الذاتي الذي تقوم به المؤسسة لذاتها
 وعربيا.

تقييم تاثير المحاور السابقة على صياغة منظومة جودة التعليم المعماري في العراق من  فيهاو تقييم النتائج:  1-6-2
، وبعض معماري التي اقدمت عليها الوزارةخالل دراسة البرز محاوالت تطوير التعليم العالي ومنها تطوير التعليم ال

 هذا المجال.في الشحيحة الدراسات 
اغة لالهداف االستراتيجية التي من المفترض ان تكون بمثابة خارطة طريق وفيها تم صيصياغة االستراتيجية:  1-6-3

لجودة التعليم المعماري في العراق ، ثم وضع اطار استراتيجي يجمع جميع محاور سياق وبيئة جودة التعليم المعماري في 
 على متخذي القرار. تؤثرالعراق. يتم من خالله بيان اهم المحاور التي من المفترض ان 

لم يستطع الباحث اجراء هذه الخطوة وذلك لحاجته الى تبني وتطبيق االطار الموضوع في القياس والضبط :  1-6-4
لذلك سيتم بيان  الخطوة السابقة ضمن السياسة التعليمية للدولة ليتسنى قياس وضبط نتائج التطبيق من اجل تطويره. 

 اسة فكرية شاملة.تفصيلي لخطوات صياغة االطار االستراتيجي من خالل در 
 تحليل وتحديد واقع الحال : الخطوة االولى:  -2

للمحاور المؤثرة في صياغة الفهم المنظومي المتكامل لجودة التعليم المعماري ، اذ سيتم التطرق  ةوفيه يتم دراسة موسع    
عموما وخصوصية جودة للمناخ الفكري العالمي ، والفكر التربوي وخصوصية التعليم المعماري ضمنه ، وفكر الجودة 

 التعليم العالي وجودة التعليم المعماري خصوصا.
 المحور األول : المناخ الفكري العالمي المعاصر  2-1

ثالثة موجات ب( 1990توفلر ) يحددهامرت بالبشرية ثالثة موجات جوهرية من التطور الحضاري هناك     
[Saeed,2013] : 

 الى حياة االستقرار والزراعة. صيد  البدائيةل فيها المجتمع من حياة التحو التي ة ، الزراعالموجة االولى : ثورة 
 .الصناعة الكمية التكنلوجيةعلى  اعتمادا سنة 300 حوالي الموجة الثانية : الثورة الصناعية قبل

مستقبل الحضارات  بحيث يكون القوة العضلية في االقتصاد ،  بدال منالقوة الذهنية  لتحلالمعلومات ،  ثورةالموجة الثالثة : 
 .المابعد صناعية والتقنية النوعية على اشكال من التنوعات الثقافية

التي تعكس واقع الحال المعاصر والمستقبلي للحضارة اإلنسانية ، التي تتميز بان هي الموجة الحضارية الثالثة ف     
عاصر وتكامل العلوم وثورة الحاسوب واالتصاالت والمواد والذكاء الصناعي والفكر الالحتمي العلمي الم المعرفة والتقنية

   [Kaku,2001] ،[Addington & others,2005]ماتها ــــمن ابرز س والتخطيط للجودة ورسم سيناريوهات المستقبل
،[Al-Jabri,2014]، [Saeed,2013] ،[Wan Zakaria,2012] ،[Fukuyama,2004]  ، اقتصاديات العالم لذلك تحولت

المعاصر ،  للمجتمع اإلنساني همالمعرفة القيمة االفتصادية األ ضحتالى اقتصاديات معرفية ، فا ماليةمن اقتصاديات 
ومن هذه الرؤية العالمية برزت األهمية القصوى للتعليم كونه الممول الرئيس للمعرفة من خالل استغالل وتنمية البشر عن 

 لتخطيط التربوي ا أهميةمنه برزت و ، [Ella,2010] ،[Faleh,2012] ملوق العـــــــطريق تعلم المعارف والمهارات الالزمة لس
رأس ناظرة الى دور ، فاصبح هناك شراكة حقيقية ونظرة شمولية بين كافة القطاعات كجزء من التخطيط التنموي الشامل

 [Ella,2013]2013يمة،غن[ بناء الحضارة اإلنسانية المعاصرةيمثل خالصة لمخرجات العملية التعليمية في مال البشري لال
[.  

 : المحور الثاني : الفكر التربوي  2-2
 .ة بالتعليم المعماري واستنتاجيةيمكن تقسيمه لمجموعة مطالب عامة بالتعليم وخاص    

 ونظريات التعلمالفكر التربوي والفلسفة التعليمية  2-2-1
، تعبير عن واقع اجتماعيك، ظاهر سلوك اإلنسانالكامنة خلف مالمفاهيم والمعاني و مجموع األسس النظرية  هوالفكر     

. بوضع اخر معين يستبدل وضعكي ، لبهاوم االنسان ، يقعملية إنسانية كونه، لتغيير االجتماعياحد ادوات ا ايضاوهو 
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فيه  تطبقمجاال الفكر التربوي اشمل واعم من فلسفة التربية التي تعد ف  .[Ali,1993].وهذا الفكر يتكون من فلسفات واراء
 .[Hassan,2008]بعض المقوالت الفلسفية في مجال التربية 

تمثل الرؤية التي تتبناها المؤسسة التربوية لالتربوية التي غالبا ما تتبع اتجاها فلسفيا معينا وبعدها يأتي دور الفلسفة      
في ظل المناخ ت العلمية فيها لتعكس خصوصية التعليم فيها ارتباطا بثقافة البلد من جهة وخصوصية المجال او المجاال

من اكثر الفلسفات  البراغماتيةالفلسفة التربوية  وعليه فان .الذي سبق بيانه في المحور األول [Qambar,2013]  العالمي
، فهي تركز على )الطالب( محور لعملية التعلم ، وعلى على مؤسسات التعليم بمختلف مستوياته في العالم المعاصر  تأثيرا
ة لذلك فهي فلسفة مدرسية مغلقة فة( كغاية نفعية من عملية التعلم ، وتحصر نشاطها داخل اسوار المؤسسة التعليمي)المعر 

على النقيض من الفلسفة النقدية في التعليم التي انفتحت على المجتمع ككل لكنها لم تستطع ان تحوي كل المتغيرات )
مجموعات الصغيرة من الطلبة، والبراغماتية أيضا على النقيض من االجتماعية في تأثيرها على الطالب فاتجهت نحو ال

الفلسفة الالمدرسية الحديثة التي تدعو الى التعليم المفتوح خارج اسوار التنظيم المؤسسي وان كانت ال تملك أسس فلسفية 
الحديثة مثل نظرية الذكاءات ، وتبعا لذلك فان معظم النظريات التربوية  [Ali, 1995]( لكها البراغماتيةعميقة كالتي تمت

 ألهداف التربوية فهي أمريكية وبنفس الوقت عالمية .بلوم لوتصنيف  لكارد نرالمتعددة 
اختزاال لطروحات فكرية وتصورات عامة في التي تمثل مجموعة من النظريات التعليمية  تضمكل فلسفة تعليمية ان و      

مباشر ) ولهذا قان النظرية هي خالصة الفلسفة في صورتها اإلجرائية او رؤية مركزة وشاملة تقدم معانيها بشكل وظيفي 
المنبثقة من الفلسفات اخر المنجزات التي خرج بها علماء التربية والتعليم في العالم العملية ( وتقدم النظريات التربوية 

اهداف  طويع تلك النظريات لخدمةمن خالل معطيات تجاربهم التعليمية في مختلف دول العالم ، والتي يمكن تالتربوية 
 .[Qambar,2013]فلسفة المؤسسة التعليمية 

يتم تبني استراتيجيات تدريس ووضع مناهج وأساليب  ) نظريات التعليم والتعلم ( ومن خالل تلك النظريات التربوية     
بوي وامكانيات الطلبة ومتطلبات سوق رؤية واهداف البرنامج التر المناخين الفكريين العالمي والتربوي و  تدريس تتناسب مع 

 العمل .
البد من وضع معايير لكسب معارف ومهارات للطلبة  (المعماري مثال) لبرنامج التعليميلولتحقيق مخرجات تعليمية     

بصورة متدرجة عبر مراحل دراسية زمنية مختلفة للحصول على نوعية من الطلبة كمخرجات يمكنهم ان يكونوا مدخالت 
. فهناك مؤسسات غير حكومية تقوم بقياس المحلي بالدرجة األولى والعالمي بالدرجة الثانية  دة عالية لسوق العملذات جو 

 طلبة هندسة العمارة ضمن معايير او،   NAABاو   RIBAمثل منظومة معايير  لك المعايير لنوعية طلبة العمارةت

ABET  رر دراسي سعى خبراء التعليم لوضعها يقيسون من خاللها . وهناك معايير تصنيف لألهداف التعليمية لكل مق
 [Al-Haddad,2014]طبيعة المعارف والمهارات والقيم التي يكتسبها الطالب خالل كل مقرر دراسي في البرنامج التعليمي 

. 
دات تلك على منظومة التعليم كان كفيال بتغيير الكثير من األفكار حول كل مفردة من مفر  ذلكان تأثير كل       

المنظومة على مستوى الطالب وطبيعة رؤيته ولألستاذ وطبيعة تعامله مع الطالب وطبيعة المنهج ومدى مالئمته ضمن 
هذا السياق المتغير ، وكذلك تكنلوجيا التعليم واستراتيجيات التدريس ووسائط التدريس اليصال المعلومة وتعليم المهارة ، 

م ومدى مالئمته الداء كل تلك السلوكيات من قبل الطالب والمعلم واإلدارة . فاصبح وأخيرا طبيعة مكان التعليم والتعل
الطالب هو محورا لتلك المنظومة ، واصبح تعلم المهارة التي يكتسبها الطالب ويستفاد منها في سوق العمل هي هدفا 

وأساليب تدريس وتقنيات هي األداة تسعى لتحقيقه تلك المنظومة ، وأصبحت تكنلوجيا التعليم من استراتيجيات ومناهج 
المساعدة للمدرس لتحقيق هدف المقرر الدراسي وبالتالي تحقيق اهداف البرنامج التعليمي التي تضطلع إدارة الكلية او 
القسم العلمي والجامعة على وضع رؤيتها من خالله لتصميم نوعية المخرجات التعليمية التي تريد من خاللها رفد سوق 

نظريات التعليم من خالل ماري فسيتضح . اما تطبيقه في مجال التعليم المعفق مع خطط التنمية الشاملة للبلدواالعمل بالت
احد المداخل المهمة في صياغة العملية التعليمية في العمارة وغيرها من المجاالت المعرفية التي تعد والتعلم 
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 االختصاصية.
 نظريات التعلم المعاصرة والعمارة 2-2-2
م وتطورها ضمن السياق يتم من خالل دراسة نظريات التعل ان البحث عن االسس المولدة للجودة في التعليم المعماري     

الفكري والتقني العالمي ، وماله من مردودات كبيرة في تغيير التصورات التقليدية لعملية التعليم في العالم ، من خالل 
نظرية البنائية احدث ( على سبيل المثال ، وكما تطرحه Laurillard,2002هارة )االنتقال من تعليم المعلومة الى تعليم الم

 . [Obaid,2011]م التعــــل نظريات
حيث تعد المشكالت واسلوب حلها من المفاهيم االساسية التي يتعلم من خاللها الطلبة مهارة المهنة      

[Nabih,2010]من سياقها الواقعي  الحقيقي ، خصوصا اذا ما تم التدريب على هذه المهارة ض] Salingaros et le 

الذي جعله المعهد البريطاني لممارسة المهنة المعمارية  Live Studioوهذا ما عززه ما يسمى باألستوديو الحي   ] 2010,
RIBA  راضي الذي .  او االستوديو االفتمعات في المملكة المتحدة والعالماعتماده لبرامج العمارة في الجا ضمن متطلبات

 . [Al-Haddad,2014]وفرته التقنية الحديثة مؤخرا 
ويعد تخصص العمارة من التخصصات شديدة التعقيد مقارنة بالتخصصات االخرى ، فهي تجمع من جهة بين جانبين     

ها نظري وتطبيقي بصورة متوازنة ، ومن جهة اخرى فهي تضم عدد كبير من المتعلقات التخصصية بمجاالت مختلفة من
علوم الطبيعة واخرى تقنية هندسية باإلضافة الى مجاالت العلوم االنسانية كاالجتماع والفلسفة وعلم الجمال وغيرها 

(Oakley & othes,2013)  حتى انها بدأت في اآلونة االخيرة تدخل ضمن مجاالت العلوم الطبية كعلم االعصاب ،
 .(Bime,2011)لذكية والبايلوجيا الجزيئية ، والتكيف الذاتي لألنظمة ا

يستنتج من ذلك اهمية تعلم الطالب كل تلك التشكيلة المعقدة من الجوانب العلمية والفنية يعد احد التحديات التي     
تتطلب وضع معايير اللية التعلم وخطواته للحصول على المنتج النهائي الذي يمثله خريج معماري ذو مهارة تمكنه من 

لعالمية لولوج سوق العمل و وما تستوجبه متطلبات مؤسسات جودة التعليم المعماري ا ولوج سوق العمل المحلي ،
 .العالمي

 : الجــــــودة الثالثالمحور  2-3
السابقين شكال البيئة او  المحورينالمحور األهم من محاور االطار االستراتيجي لجودة التعليم المعماري ، كون  وهو       

ومة التعليم المعماري ، اما هذا المحور فسيشكل السلوكيات او االليات التي ستمنح الصفة المحيط العام المؤثر على منظ
الدينامية لالطار وتبين أهمية تفعيل فكر الجودة في إدارة منظومة التعليم المعماري ، وذلك من خالل مجموعة مجاالت هي 

تعرف الجودة  حيث بد من احاطة شاملة بمفهوم الجودة .جودة التعليم العالي ، وجودة التعليم المعماري . ولكن قبل ذلك ال
بانها الدرجة التي تلبي فيها ضمنيا الحاجة او التوقع من الخدمة او المنتج ، ويوضحها من خالل شكل بياني للعالقة بين 

واالهداف مع عدم المعيار والزمن يوضح فيه الحيز الذي تشغله الجودة بين الحاجات ومستوى االداء ، فان كثرة المتطلبات 
 (Hoyle-2007) التخطيط المسبق لها يعني التأثر السلبي على مستوى االداء في تقديم الخدمة او المنتج.

من االسس الجوهرية االولى لتحديد مفردات الجودة الشاملة في  (1)شكل  تعد عجلة ديمنج لتحقيق الجودة الشاملةو      
ج الجودة العالمية ، التي وضعت من التجربة اليابانية التي اسس لها ديمنج  حجر العالم ومنها انبثقت واستندت جميع نماذ

الضرورة هو التخطيط االستراتيجي ان و  .[Habashi,2007]دة في تقديم المنتجات او الخدماتاالساس لكل مشاريع الجو 
ت التي تريد تقديمها لعمالئها االولى لنجاح مخططات الجودة في أي مؤسسة او منظمة تريد تحسين المنتجات او الخدما

[George – 1998]. وجودة العمل ، وجودة المنتج  المؤسسة ،الجودة ثالثة هي جودة ف[Hoyle-2007].  اعتبار رضاو 
 . [Al-Haddad,2009]  العميل هو قمة اهداف الجودة

دارة في تنظيم العملية الت       عليمية في التعليم العالي عموما ، وسياتي البحث على بيان أهمية ودور الجودة كفكر وا 
 والتعليم المعماري خصوصا من خالل المجالين التاليين .
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 التعليم العاليفي جودة ال 2-3-1
ان من متطلبات جودة التعليم العالي هو مراعاة المناخ الفكري العالمي في مجال التقدم العلمي والتقني وانعكاس ذلك       

الطالب واالستاذ ، االمر الذي يدعو الى مراجعة كاملة وتحول في استراتيجيات التعليم التقليدية على المجتمع وبالتالي على 
معزل عن تلك التغييرات الفكرية العالمية الكبرى في زمن العولمة وثورة االتصاالت والمعلومات بالن الجامعة ليست 

 International Conference on Higher]لبلدالتي تؤكد على اهمية االستاذ والطالب كثروة معرفية لوالرقميات 

Education,2015] . لبقاء على واقع الحال . وليس ل الية لالتجاه الى التميز في التعليم العالي هي الجودة دور ان
من يمية الداخلية للمؤسسات التعلبالمقام االول للفعاليات التعليمية والمؤسساتية  للجودة تأثير تنظيميباإلضافة الى ذلك فان 

بالصراع بين سياق السوق ، وسياق الحكومة ومقدار سيطرتهما وتفاعلهما مع بالبيئة الخارجية الممثلة جهة ، ولعالقتها 
لترصين ربط  بعبارة أخرى فان الجودة هي مدخل .((Westerheijden,2007الراس المال البشري المعرفي من جهة ثانية 

الجانب االقتصادي ب ممثلةالتي تتفاعل معها الجامعة  الخارجيةها( بالسياق او البيئة كليات والجامعة  المؤسسة التعليمية )
، وعالقته بالجانب السياسي من الخريجينالطلب على الكفاءات المعرفية العرض و سوق العمل ب ينعكس في متطلباتالذي 

التي ات على البيئة الداخلية للمؤسسة التعليمية السياسية للحكومة ، وهما من ابرز المؤثر  واالستراتيجياتالممثل بالتشريعات 
تين الداخلية في ظل المناخ الفكري المعاصر والبيئ)الجودة في التعليم العالي  تهدف اليهفاهم ما   .منها تنبثق المعرفة
يمية للتخصص الخصوصية التعلبناء هيكل متكامل للتقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية، يعتمد على  هو( والخارجية للجامعات

لذلك برزت  .(االعتماد الدولية) لمؤسسات  ، اكثر من اعتمادها على التقييم الخارجي5 (او الثقافية) والخصوصية الوطنية
باإلضافة الى وجود  .( (Westerheijden,2007الخصوصيتين تلك في ضوء لتعليم العاليجودة اوضع معايير  اهمية

 .يمثل تصور مفاهيمي لذلك( (2)والشكل طة استراتيجية )لك العملية وفق خإدارة وتنظيم لكل ت

                                                           
ة الثقافية ، وذلك الن مصطلح الثقافة جاء بمفهومين احدهما عام لمطلق الثقافة اإلنسانية التي يقصد به هناك التقاء بين مصطلح الخصوصية الوطنية والخصوصي  5

تبناه البحث الرتباطه مجموعة العلوم والفنون والمعارف النظرية التي تشكل الفكر الشامل لإلنسان فتكسبه أسباب الرقي والتقدم . اما مفهومها الخاص ) الذي ي

بجوانبها المادية ( فهي طريقة الحياة التي طورها الناس في المجتمع وفقا للفكر الذي يدينون به ، بجوانبها المعنوية كاللغة واالدب والفن والدين ، او  بخصوصية البلد

الجانب الفكري والمعنوي من الثقافة ، كاالالت واالنشاءات واالزياء والصناعات وغيرها . فالثقافة بهذا المفهوم هي اشمل من الحضارة والمدنية ، فالحضارة تشمل 

( . لذلك فان نوعية الثقافة التي يهدف البحث في توظيفها وادخالها كعامل مؤثر في العملية التعليمية Hindi,1982 في حين تمثل المدنية الجانب المادي من الثقافة )

 ى افراد المجتمع في صياغة حاضرهم ومسقبلهم .هي ثقافة العراق الوطنية المرتبطة بجذوره الحضارية وما لها من تاثير عل

( عجلة ديمنج ، اشهر نماذج الجودة والتي تعد مفرداتها األسس التي ولدت معظم نماذج الجودة العالمية الى اليوم ،  1شكل ) 

 [Habashi,2007] :جمع بين التخطيط والتنفيذ ثم تقييم العمل ليصار الى تحسينه وهكذا . المصدر وهي كما هو واضح ت

 ..   ] 2007 ، حبشي
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تراتيجية للتعليم ، من خالل وضع الرؤية واالهداف االسحد األدوات المهمة لتحقيق الجودةفالتخطيط االستراتيجي يعد ا      
مية ، ، والتعليم المعماري خصوصا في كل مؤسسة تعلي [Mahmoud,2015 ]، [Al- Shamma,2012]العالي عموما 

موضوعية قابلة للتنفيذ وسقف بحيث تكون تلك الرؤية هي وليدة دراسة جدية لواقع الحال وتطلع نحو المستقبل ضمن حدود 
 . [Al-Haddad,2014]  ليست مجرد كلمات وتعبيرات لغوية، و زمني

 
 
 
 لجودة في التعليم المعماري  2-3-2

دهما ثقافية ( النظرة المعاصرة لجودة التعليم العالي في سياق المعرفة واقتصادياتها وتاثير السياسة والتشريعات عليها ، وتميزها ضمن خصوصيتين اح 2شكل ) 

 تبطة باإلنتاج الحضاري للبلد وأخرى تخص خصوصية التعليم لالختصاص العلمي )الذي يهم البحث هو اختصاص  العمارة(..  المصدر : الباحثمر
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اهمية وجود . وان الحتفاظ بخصوصية التخصص المعماري مع ا هي وليدة اطارها العام في محور جودة التعليم العالي     
منظومة التعليم المعماري  عمل موائمة او توافق بين ثالثة مفردات هيمعايير لتقييم جودة التعليم المعماري مشتقة من 

 .[Badawi, 2009] ،[RIBA ,2014], [David,2000]،  [Fadan,1999]: ومنظومة الجودة ، ومنظومة سوق العمل
متطلبات الجودة العالمية في التعليم المعماري كما هو الحال بمتطلبات مؤسسات اعتماد جودة  باإلضافة الى توافقها مع
 & Heikal] و ABET , RIBA , NAAB , UIA [Fadan & others,1999] التعليم العالمية المختلفة

others,1998]. ( يمثل تصور اللية التوافق بين هذه الم3والشكل )وسوق العمل، ، والجودةردات الثالثة التعليم المعماري ف ،

فمدخالت منظومة التعليم المعماري كما يظهر في الشكل تتالقى مع مدخالت منظومة الجودة مضافا اليها سوق العمل ، 
لتخرج لكن االختالف في االليات المنتجة للمخرجات التي ستتاثر بعجلة ديمنج للجودة من جهة وبالية مثلث التناسق 

مخرجات تعلم معماري ضمن اليات محددة الستراتيجيات التدريس واجراءات لتخطيط وتصميم المخرجات من قبل المؤسسة 
التعليمية، وتصميم تشغيل تلك المخرجات في سوق العمل ضمن اطر الجودة ولها القدرة على المنافسة في سوق 

قتصاديات ، ظهر ما يسمى بمثلث التناسق الذي يحقق اهداف اال كتل ففي المرحلة المعاصرة من تطوراقتصاديات التعليم. 
التعليم ضمن ثالثة مفردات هي ) اليات السوق ، وسلطة الدول ، والسلطة االكاديمية ( من ذلل يظهر بجالء أهمية دخول 

 .[Faleh,2012]المؤسسة التعليمية كعامل مهم في احداث التغيير في العالقة مع سوق العمل وتشريعات الدولة 
ان تطبيق الهيئة التكاملية بين هذه المنظومة يعد من االمور الصبعة اذا ما انعدم التناسق والتواصل بين فهم الجذور       

المؤسسة للتعليم المعماري واليات التدريس فيه واجراءات تهيئة مخرجاته لدخول سوق العمل الذي من المفترض ان تكون 
ي جزءا فاعال منه ، وكذلك اذا انعدم التوجه الصحيح نحو تبني فكر ونظام ادارة الجودة كارضية فيه مؤسسة التعليم المعمار 

وجود  واقع الحال يؤشرفاجرائية لتفاعل طرفي المعادلة منظومة التعليم المعماري ومنظومة اقتصاديات التعليم والسوق.  

ان االنتقال من التعليم الى سوق العمل البد يتضح فيها  منظومة جودة التعليم المعماري( 3شكل ) 

الرتباط بين التعليم المعماري وسوق العمل هو ارتباط ان يتخلله المرور في منظومة الجودة ، وان ا

 عضوي..   المصدر : الباحث
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، فلم تدخل الى 6 ( والعراق ليس بمعزل عن ذلك) ةقة العربيــالمنطفي  تعليم العمارة وممارستهاثغرة كبيرة بين 
، متناسين دور التطور  فقطوالتي يستخدمها الطالب ألغراض الرسم   CADاستوديوهات التصميم المعماري سوى برامج 

لورق او التنفيذ واإلدارة باستخدام تلك البرامج ، كما ان الطالب بقي حبيس جدران االستوديو واالتصميم و الهائل في عمليات 
، وبقي درس التصميم المعماري هو الدرس المهيمن  شاشة الكمبيوتر دون اطالعه على حقيقية ما يجري من واقع عملي

، باإلضافة الى دون تنسيق وترابط بينهما  على السياق التعليمي في األقسام المعمارية على حساب الدروس الساندة األخرى 
خريج ممارسة المهنة ضمن اختصاصات غير التصميم المعماري يحتاجها فعال عدم وجود تخصصات في العمارة تسمح لل

 [Haddad,2014]،  [Al Youssef & others,2014]،  [Mustafa,2000]روق العمل المحلي على اقل تقديـس
ي وما رؤية حول االطار الذي يؤطر منظومة التعليم المعمار التكامل  ناتجة من ضبابيةكل ذلك يؤشر وجود مشكلة     

وعليه  . ، وافتقاره لمعايير تضبط وتحدد تلك المتطلبات مثل معايير اعتماد الجودة مثاليتصل بها من سوق عمل وغيره
المنظومة التعليمية مراجعة جودة تتضح االهمية في الحاجة الى اطار استراتيجي يحدد محاور العمل وبيئته اضافة الى 

 ،وذلك للصلة الوثيقة بين سوق العمل وجودة التعليم خريج لممارسة المهنة أهمية اكبر في تجهيز ال ىللعمارة لتول
لجودة تعليم المشاركة في وضع معايير  خالل كبير تلعبه نقابة المهندسين العراقية منويمكن ان يكون هناك دور 

 , ABETمؤسسات  به تقوم، كما  في العراقالمعمارية ممارسة المهنة  في الجامعات وبما يضمن دعم وترصين العمارة
RIBA , NAAB اعتماد هدفها الرئيس  حكومية(ال)غير فكل هذه المؤسسات البارزة  ،في كال من بريطانيا وامريكا

مؤسسة مهنية العتماد الممارسة ، او تمثل  ABETممارسة المهنة الهندسية عموما والمعمارية خصوصا كما في 
ة في تلك الدول . فمعظم البرامج التعليمية لمهنة العمار  RIBA, NAAB كما في المهنة المعمارية ومواصفات المعماري 

 /http://www.abet.orgمن قبل هذه المؤسسات فضال عن اعتمادها لبرامج تعليمية على نطاق العالم  ُتعتمد
،http://www.naab.org/  ، www.architecture.com  . وذلك الجل ضمان جودة المخرجات التعليمية ومالئمتها

 لسوق العمل.
  تقييم نتائج دراسة واقع الحال الخطوة الثانية:  -3

السابقة لغرض تحديد  لمحاورا ائجلنت تحليلية تقييميةدراسة ولمناقشة الحلول الممكنة للمشكلة البحثية البد من وضع       
 المعماري.اهم المعوقات والمتطلبات لوجود استراتيجية للجودة في التعليم 

تلك  المعماري،فيها منظومة التعليم ألرضية التي يمكن ان تنمو وتتطور ل االسس ساهمة في وضعالسابقة المحاور ف    
 المعماري.ة او المحيط الذي ستتاثر به منظومة التعليم ل البيئيلتشك اإلطاراألرضية التي يمكن ان تعمل عمل 

الذي شكل مناخا عاما لرؤى اقتصادية واجتماعية وتقنية وعلمية وفلسفية  فالمحيط العام يمثله الفكر العالمي المعاصر    
بتربية االنسان وتعليمه المتمثل  األسمىبهدفه  اما المحيط شبه العام مثله الفكر التربوي   العولمة.وحتى سياسية وهو مناخ 

ومنحه القدر الممكن من المعارف والخبرات والمهارات والقيم التي يستطيع من خاللها بناء المجتمع اإلنساني والبيئة المادية 
 اووالمحيط الثالث   استدامتها.ومنها العمارة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية والعمل على  والتكنولوجياتالمتمثلة بالتقنيات 

كسلوك اداري تنظيمي يعمل عمل السيطرة السلوكية على مدخالت ومخرجات  مثله فكر ومنظومة الجودةص فقد شبه الخا
توفير معايير لقياس أداء المجال المعماري وما يتعلق ذلك من  مدخالت لسوق العمل المهني فيكالعملية التعليمية واعدادها 

وما يرتبط من توفير  الدراسية،البرامج التعليمية ومكوناتها من المقررات  التعليمية من خالل لألهدافالطالب ومعايير 
سيم هذا المحيط الى مجالين تق جاءلذلك التدريسي لتحقيق رؤية البرنامج التعليمي ومتطلباته.  يستعين بهاتكنلوجيا تعليمية 

وهو مي االوسع الذي ينتمي له التعليم المعماري بدراسة مفهوم جودة التعليم العالي كونه النمط التعلييعنى  أحدهما رابطينمت
، او الشكل المعماري  بيان مقومات الجودة من خالل تكامل عمليتي التصميم واإلنتاج للمكان فيه تم المجال الثاني الذي

الصفتين  وضرورة ان يملك خريج البرنامج التعليمي المعماري هاتينوالممارسة المهنية للعمارة  والتعلم وعمليتي التعليم
                                                           

، وما تدعمه بعض الدراسات النقدية القليلة لواقع حال  وليبيا األردن في العربية الجامعات من وعدد التكنلوجية الجامعة في كتدريسي الباحثايضا  عايشه امم وهذا 6

 .  التعليم المعماري في المنطقة العربية والعراق

http://www.abet.org/
http://www.naab.org/
http://www.architecture.com/
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وفي كل هذه المحاور البد من توفر شرطي الخصوصية الثقافية للبلد وخصوصية   المجتمع.لتمكنه من أداء دوره في خدمة 
 المجال المعماري كمجال علمي اختصاصي تتصل حافاته بمجاالت علمية عديدة منها العلمي والتطبيقي والفني الجمالي

 . (4 )شكل
 اطروحة سوى ات السابقة حول دراسة جودة التعليم المعماري في العراق لم يكن هناك وعند تقصي ابرز الدراس     

 متأنيةتبحث الموضوع بحثا عاما لم يرتقي الى دراسة ،  7 ة العمارة في الجامعة التكنولوجيةــــــمقدمة لقسم هندسدكتوراه 
مقارنا بين الخطة الدراسية لقسم هندسة العمارة في  لمنظومة التعليم المعماري وال الى المحاور المؤثرة فيها بل كان بحثا

ابرز المحاوالت في لكن  الجامعة التكنلوجية والخطط الدراسية لعدد من اقسام هندسة العمارة المحلية والعربية والعالمية . 
ماد جودة البرنامج التعليمي اعت فيهو ما قامت به وزارة التعليم العالي العراقية  االرتقاء بجودة التعليم المعماري في العراق

هذا ابية والسلبية في االمريكية الذي يمكن مناقشة ابعاده اإليج  ABETهندسة العمارة في العراق من خالل مؤسسة ألقسام
 .البحث
التعليمي ان يكون  IREXتحاول وزارة التعليم العالي من خالل شراكتها مع الواليات المتحدة االمريكية ببرنامج حيث      

اعتماد البرامج التعليمية للهندسة المعمارية في العراق واقعة ضمن حزمة اعتماد برامج االختصاصات الهندسية من قبل 
االمريكية ، وهو موضوع فيه نواحي إيجابية من ناحية االعتماد الدولي لشهادة الخريج العراقي وفيه نوع   ABETمؤسسة 

المهني للعمارة من قبل مؤسسة عالمية ، ولكن تطبيقه في العراق ضمن معطيات واقع الحال من الترصين لجودة العمل 
يشكل تحديا كبيرا لفلسفة التعليم  الجهات المشرفة على ممارسة المهنةالتعليمي القسام هندسة العمارة الحالي وتهميش دور 

 ج التدريس الموضوعة للتعليم المعماري في العراق.توضح فلسفة التعليم ، وطبيعة مناهمعطيات في العراق حسب  المعماري 
 :فلسفة التعليم المعماري في العراق  3-1-1  

القرن العشرين األثر الكبير على طبيعة ممارسة المهنة  العمارة منذ عشرينات تعليم يعد تأثير المدرسة البريطانية في     
جعفر عالوي ومدحت مظلوم المؤسسين المحليين للمهنة المعمارية في العراق . ويعد كال من محمد صالح مكية مع 

المعمارية ، وهم من خريجي مدرسة ليفربول للعمارة ومن أوائل المهندسين المعماريين في العراق نهاية الثالثينيات وبداية 
 AL- sultani] ،1959االربعينيات . وان الدكتور محمد مكية هو مؤسس قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة جامعة بغداد 

ومنه نشأت األقسام األخرى في الجامعة التكنلوجية وجامعة الموصل ، وانتشرت األقسام المعمارية في معظم  .[2012,
بين  2015، وفتحت األقسام والكلية االهلية . وعند مقارنة أولية في الخطط الدراسية حتى  2003جامعات العراق بعد 

مبينة في المواقع االلكترونية لتلك الجامعات( ال ن خالل دراسة احصائية للمناهج الدراسيةم)جميع اقسام العمارة في العراق 
تقريبا مع البرنامج التعليمي لقسم هندسة العمارة في جامعة بغداد مع مالحظة بعض  %75نجد مقاربات بنسب تزيد عن 

فعل التفاوتات في خبرات وخلفيات الكوادر الفروقات الواضحة في منهجية واساليب التدريس في العشر سنوات األخيرة ب
التدريسية في البلد ، مع اإلشارة الى ان معظم التدريسيين هم من خريجي قسمي هندسة العمارة في جامعتي بغداد 

( ذات ثقافة او فلسفة تعليمية من خارج العراق  ضمن هذا  2003بعد عام ) والتكنلوجية ، واالنعدام شبه التام لتدريسيين
 8ار اال ما ندر.االط

 :والخطط الدراسية مناهج التدريس  3-1-2
ندسة العمارة جامعة بغداد قسم همنهج بصورة مقاربة إلى ان اقسام العمارة في العراق صممت مناهجها الدراسية      

وعليه فان . ، مع تغيرات طفيفة عبر األعوام  RIBA التوجه العام لمعايير، وفق )كما اشير له في الفقرة أعاله( 1959
يتطلب تغيير فلسفة تعليم   ABETتغيير الخطط الدراسية لجميع اقسام هندسة العمارة في العراق لتتوافق مع متطلبات 

                                                           
 . التكنولوجية الجامعة – العمارة هندسة قسم – دكتوراه اطروحة ، المعماري التعليم مناهج في الجودة،  2014،   سامو. د،  وليم  7
 اميركا وخصوصا العالم بدول مقارنة العراق في المعماري التعليم مناخ على العراقية المهندسين نقابة لتأثير التام شبه االنعدام الى اإلشارة مع   8

 وفق الجامعات في العمارة تعليم برامج العتماد التعليمية المعايير وضع الرسمية وشبه الخاصة والمؤسسات النقابات فيها تولت التي وبريطانيا

 مثل الدولي االعتماد جهات به تقوم كما)  البلدان تلك في الثقافية والخصوصية والناخبين العمل سوق بمتطلبات ارتباطا المهنة ممارسة متطلبات

ABET  حكومية غير مؤسسة فهي مثال .) 
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تميل  ABETالعمارة في العراق بشكل جذري ، االمر الذي يتطلب استقدام أساتذة من خارج البلد لتدريسها ، الن مؤسسة 
وجية الهندسية من العمارة ، وتقلل من أهمية الجوانب الفكرية الفلسفية واالجتماعية والفنية ، الى التركيز على الطبيعة التكنول

التي يشكل فيها االستوديو العمود الفقري  NAAB، وحتى االمريكية في  RIBAعكس المدرسة المعمارية البريطانية في 
في التعليم وفق الحسابات الرياضية الدقيقة وذلك التي تنحو نحو الطابع الرياضي الهندسي  ABETلتعلم المهنة مقارنة 

  9الهندسي العلمي البحت. ABETبحكم اختصاص مؤسسة 
امكانية تحديد متطلبات خصوصية كل محور من المحاور يمكن صياغة استراتيجية مقترحة توضح  مما سبق    

سالم دين رسمي مع مراعاة التعددية الرسمي يقر باالالمدروسة في ضوء الخصوصية الثقافية الوطنية لبلد دستوره 
 . ايالء خصائص التخصص المعماري الجانب االكبر في ذلك فضال عن ,لثقافية والعرقية والدينية االخرا
  بناء االطار االستراتيجي لجودة التعليم المعماري صياغة االستراتيجية و الخطوة الثالثة:  -4

عمارة في العراق ، والثانية يتم فيها صياغة تعليم الالرؤية االستراتيجية ل يها تحديدوذلك من خالل مرحلتين االولى يتم ف    
  . االطار االستراتيجي المقترح

 اوال: وضع رؤية استراتيجية لتعليم العمارة.   4-1
  في ضوء المحاور التي تم مناقشتها . رؤية واهداف مؤسسة التعليم المعماري في العراق صياغةيمكن     

 منظومة ترابطية لمجاالت اختصاصية كونه المعماري  االختصاصخصوصية  اهمية مراعاة ري العالمي:المناخ الفك
لمية في الموجة الحضارية الثالثة التي تؤثر بدورها على متطلبات المجتمع مختلفة فانه سيتاثر بالتطورات التقنية والع

والبنى التحتية استراتيجيات التدريس و  هج الدراسيالمن ، لذلك فان تحديث معارف وخبرات الطلبة من خاللوسوق العمل
 .والطالب والمجتمع وسوق العمل المؤسسة والتدريسيادارة الذي يحتاج الهتمام  ان يرتبط بتاثير هذا المناخ البد

  اري من واقع الثقافة الوطنية وامتدادها الحضالمؤثر على التعليم المعماري هذا الفكر البد ان يشتق   :الفكر التربوي
 والرصيد الفكري للفكر العراقي الوطني العربي اإلسالمي .

 كانت هي الممول األول  ،الفلسفة اإلسالميةالفكر االسالمي و ان فلسفة وادي الرافدين ومن ثم  :الفلسفة التربوية
عمارية المللحضارات اإلنسانية، وهي اجدى ان تكون صاحبة السبق في وضع الرؤية الفلسفية للمؤسسات التعليمية 

وتتجلى اهم مباديء  .، كبديل عن التمسك بالفلسفة البراغماتية المحرك المهم للفكر التربوي الغربي المعاصرالعراقية
 الفلسفة االسالمية في التوحيد والتقوى ومراعاة قيم الفطرة والسليقة االنسانية السوية .

 سفية المتكاملة على المدى القريب ، يمكن ان تكون لعدم تلمس وضوح في الرؤيا الفكرية والفل :النظريات التربوية 
نظرية الذكاءات المتعددة لكاردنر هي ابرز النظريات التي تمكن من بناء رؤية استراتيجية للتعليم و  النظرية البنائية

. ووفق ذلك البد ان توظف ريج يمكن ان يوظفها في سوق العملالمعماري وما يمكن ان يتوفر من ذكاءات للخ
ذات  outputو outcomeتدريس للحصول على مخرجات  جيا التعليم من استراتيجيات ومناهج وأساليب وتقنياتتكنلو 

البد من بناء مركز بحثي لوضع نظريات تعلم تتناسب مع خصوصية الفكر االسالمي بموازاة ذلك ولكن  جودة وتميز.
 والثقافة المجتمعية.

 من الفقرات أعاله يمكن وضع اهداف استراتيجية شاملة لبرنامج تعليم  في ضوء توفر رؤية عامة  :البرنامج التعليمي
التصميم المعماري ) الذي يعد البرنامج التعليمي الوحيد في كل العراق ( واهمية بناء برامج تعليمية أخرى معززة تراعي 

 .تقدير خلية في اقلخصوصيات ممارسة المهنة وسوق العمل كبرنامج للتصميم الحضري واخر لتصميم الفضاءات الدا
 البد من االستفادة من تجارب العالم في هذا المجال كما عند مؤسستي  :معايير أداء الطالبRIBA   اوNAAB  

في بناء معايير وطنية تراعي خصوصية  UIA مع  االخذ بنظر االعتبار معايير منظمة اليونسكو للتعليم المعماري 

                                                           
 المبتعثين قبل من الغرض لهذا كوادر تهيئة بعد  ABET ايبت مع المتوافقة للعمارة الهندسية للدراسة األقسام بعض تخصص ان للوزارة ويمكن   9

 في المواد بعض لتدريس البيولوجية والهندسة والمواد ةوالميكانيكي الكهربائية والهندسة ، المدنية الهندسة مثل الهندسية باألقسام وباالستعانة ، للخارج

 . ايبت مع المتوافقة الجديدة المناهج
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لمعماري شديد التشعب واالرتباط بمجاالت أخرى متعددة كما تصفه العراق الثقافية وخصوصية مجال التصميم ا
 الدراسات العالمية وعالقة كل ذلك في توفير الكفاءة النوعية العالية للخريج كمدخالت لسوق العمل.

 كما ان هناك معايير لالداء فان هناك معايير لتصنيف األهداف التعليمية لكل مقرر دراسي  :األهداف التعليمية
ارية ، اهداف قيمية ، رنامج التعليمي ككل والمشهور منها هو تصنيف بلوم المعدل ) اهداف معرفية ، اهداف مهوللب

( ومنها ، القدرةفي )الوعي NAABفي )المعرفة،الفهم،القدرة( او تصنيف  RIBA( ومشتق منها تصنيف اهداف عامة
وخصوصا تلك القريبة الصلة  ء تصنيف محلييمكن االطالع على اهم الطروحات المحلية الحديثة في سبيل بنا

 .بالثقافة المجتمعية المنبثقة من الفكر االسالمي
 ثانيا: صياغة االطار االستراتيجي  4-2
ة ) العام وشبه العام ان توضع األطر الثالثيمكن بعد بيان الرؤية المقترحة الستراتيجية التعليم المعماري في العراق     

تراعى فيه ر الخاص المتمثل بمنظومة التعليم المعماري ضمن اطار استراتيجي واحد ( مع االطاوشبه الخاص
الخصوصيات الثقافية والحضارية القدم مدنية إنسانية في العالم ) مدنية وحضارة وادي الرافدين ، وامتدادها اإلسالمي 

يم المعماري كتخصص متشعب ( ، مع مراعاة خصوصية التعلإضافة للتعدديات الثقافية األخرى الماضي والحاضر 
نسانية متعددة بسبب مهم هو ان العمارة هي االنعكاس المادي للحضارة  أداة للتواصل الثقافي و االرتباطات بمجاالت علمية وا 

اهمية ان يكون هناك شراكة حقيقية بين اقسام العمارة العراقية مع لمستوى المحلي والعالمي. بين االفراد والجماعات على ا
في تفعيل تطبيق هذا االطار االستراتيجي تحت غطاء من التسهيالت الحكومية  سات المشرفة على ممارسة المهنة والمؤس

 لممارسة المهنة العراقية ضمن واقع علمي فعال عمللخروج باطار ضمان اعلى مستوى الدعم المادي والفني والتشريعي ل
 . موضوعي

، ليحاول من عراق ان تلبي كل تلك المتغيراتة التعليم المعماري في الووفق كل تلك المعطيات كان البد لمنظوم     
. وذلك بفضل مخرجات تلك 10خاللها البلد التطلع نحو تقديم خصوصيته الثقافية الحضارية الى العالم من خالل العمارة 
الحضارية وفق صورة متجددة  المنظومة التعليمية ممثلة بالخريج المعماري العراقي الذي يختزن بشخصيته عمق واصالة بلده

لمناخ ) ا معاصرة. وبهذه الرؤية يمكن تشكيل السياق التأسيسي العام لالطار االستراتيجي الذي يتبناه البحث من خالل:
تعليم صوصية الثقافية وخصوصية مع حفظ الخ الفكر التربوي المعاصر(،  -نظام ادارة الجودة  -المعاصر الفكري العالمي

 .العمارة
ان تأطير هذه المحاور ضمن اطار استراتيجي كان الهدف منه هو رؤية منظومة التعليم بكافة جذورها وديناميكيتها      

الحركية المستمدة من الواقع الفكري المتغير والمتشعب ضمن رؤية استراتيجية تنظر الى وضع اهداف وتبني اليات عليا 
لى نوع من التشتت في الرؤى واالهداف ، لذلك سيكون هناك ارتباط للعمل الموحد ، بعيد عن التجزئة التي قد تقود ا

وتواصل بين محاور هذا االطار االستراتيجي و منظومة التعليم المعماري التي من المفترض ان نخرج منها بنموذج لجودة 
ومحيطها الفكري والمادي ( 4الجامعة التكنولوجية تحديدا( شكل ) –التعليم المعماري في العراق )وفي قسم هندسة العمارة 

بكافة تشعباتهما. ليصار بعد وضع هذا االطار إمكانية الدراسة المتأنية لكل محاوره ومفردات منظومة التعليم المعماري 
ضمن بحوث منفصلة او ضمن مركز بحوث متخصص ينبثق من فعل الشراكة بين الجهات التعليمية للمهنة والجهات 

 . تخرج مخرجات تعلم معماري مالئمة كمدخالت صالحة الى سوق العمل المحلي والعالميل المشرفة على ممارسة المهنة
استنتاجات  -5

 البحث 

                                                           
 بين الجدلية العالقة مفصل تعد كونها حضاراته بين العالمي التواصل ومفصل ، االرض وجه على البشرية للحضارة المادية الصورة العمارة تعد  10

 . (hale,2000) الغربية الفلسفية االدبيات عنها تعبر كما والموضوع الذات
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  التعليم المعماري يرتبط بمحيط واسع من المؤثرات التي يمكن تاطيرها ضمن اطار استراتيجي واحد ليتم معرفة
ذلك ، ليصار بعد ذلك الدخول الى تفاصيل  ع فكر الجودة ومنظومته ضمنموقارتباطات المنظومة التعليمية ومعرفة 

 منظومة التعليم المعماري .
  للخصوصية الثقافية الوطنية وخصوصية المجال العلمي المعماري في ترابطاته مع مجاالت علمية وتطبيقية وفنية

وهذا وحضارته ، خصوصية منظومة التعليم المعماري في العراق ارتباطا بثقافته  دجمالية أخرى األثر الكبير في تحدي
 .ما تحث عليه منظمة اليونسكو

  ان تحديد طبيعة الفكر التربوي وكذلك الفلسفة التربوية للتعليم المعماري اثرا بارزا على تبني رؤية استراتيجية للبرنامج
هار التعليمي المعماري مرتبطة بخصوصية العراق الثقافية وامتداده الحضاري من وادي الرافدين مرورا بعصر االزد

 اإلسالمي وحتى اليوم .
 تطلبات سوق العمل تكامل عمليتي التصميم واإلنتاج للشكل المعماري مع تكامل المتطلبات االدائية للطالب مع م

المحلية معايير الالعالمية ويمكن ان تعززه  اعتماد جودة التعليم المعماري  مما تؤكد عليه معاييرمهنة العمارة وممارسة 
 .(ان وجدت)
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 التميز في تقديم الخدمة اهم اهدافه  بناء نموذج خاص لكل برنامج تعليمي معماري  ما تؤكد عليه الجودة هو خالصة
من خالل رضا ارباب تدريسي والطالب وخارجيا بادل على األداء بين اإلدارة والداخليا من خالل عالقة الرضا المت

 .المعارف والمهارات للطالبصفوفات العمل على مخرجات العملية التعليمية التي تمثلها م

توصيات  -6
 :البحث 

  تحديد الفلسفة التعليمية للعمارة في العراق في ضوء معطيات خصوصيته الثقافية وتعدد تعلقات االختصاص المعماري
 .او الفنون  الهندسة مجال العلوم التطبيقية فيو مع بقية التخصصات العلمية على مستوى العلوم الطبيعية واإلنسانية 

 

 

الثروة المعرفية 
 الختصاص العمارة

منظومة 

جودة 

التعليم 

 المعماري
)تعليم 

 –معماري 

إدارة جودة 

سوق  –

 عمل(

المناخ الفكري 

 العالمي المعاصر
 والخصوصية الثقافية

 

 نظام إدارة الجودة

 تحسين -تقييم  –تنفيذ  –تخطيط 

 الفكر التربوي 
نظريات تعلم  -فلسفات  تربوية 

 استراتيجيات -أهداف  –
التخطيط واإلدارة 

 االستراتيجية

مخرجات 

تعلم 

التخصص 

 المعماري

البيئة 

الداخلية 

للمؤسسة 

 التعليمية
)برامج 

 –اكاديمية 

 نظام اداري(

مخرجات 

تعلم 

التخصص 

 المعماري

 جية للمؤسسة التعليميةالخار البيئة
 مجتمع( -سياسة  –)اقتصاد 

مدخالت التخصص 

 المعماري الى السوق

 

الفكر التربوي  –نظام إدارة الجودة  –( يمثل المجاالت العامة لالطار االستراتيجي، وهي )المناخ الفكري العالمي المعاصر  4شكل ) 

 نظومة التعليم المعماري لتكون مخرجاتها مدخالت لسوق العمل  المصدر : الباحثالمعاصر( التي تمثل األرضية التي تتفاعل فيها ومعها م
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 ة ان يكون في العراق اكثر من فلسفة تعليمية لتدريس العمارة ، ووفق خصوصية البلد ورؤية الخطط االستراتيجية أهمي
 في ضوء احتياجات سوق العمل ومراعاة الخصوصية الثقافية للبلد.و ، ــــام العمـــــــارة في العراقلجامعات والكليات واقســل

 من خالل بناء شراكة حقيقية بين نقابة المهندسين ممثلة بالقسم المعماري  دعم وتطوير االطار االستراتيجي المقترح
ورؤساء اقسام العمارة في العراق بدعم من الجهات الحكومية التنفيذية والتشريعية . للخروج بمعايير واطار عمل عام 

 . ربي والدولي الحقاأوال والعللعالقة بين تعليم العمارة ونوعية المخرجات مع احتياجات سوق العمل المحلي 
 وطبيعة  مراعاة متطلبات مؤسسات االعتمادية العالمية للتخصص المعماري بما يالئم فلسفة التعليم المعماري العراقية

 العالمية. االعتماد معايير مع، ومحاولة موائمة االطار االستراتيجي المقترح احتياج سوق العمل المحلي
 صص المعماري بمختلف فروعه وطبيعة الممارسات المهنية التي يحتاجها متابعة احتياجات سوق العمل من التخ

 .العام في الدولة لمحاولة تلبيتهاالقطاع الخاص و 
  وضع سياسات لنوعية الطلبة المقبولين في اقسام العمارة للخصوصية التي ينفرد فيها هذا التخصص عن بقية

تعزيزا لما جاء في الملخص التنفيذي لالستراتيجية ، ليه أعالهخرى كما تمت اإلشارة االتخصصات الهندسية والفنية األ
 .تربية والتعليم العالي في العراقالوطنية لل
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