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PROPOSED FRAMEWORK FOR TEACHING THE ETHICS OF
PROFESSIONAL PRACTICE FOR ARCHITECTURE COLLEGES
IN SAUDI ARABIA
Abstract
The problem of this paper lies in the weakness of teaching ethical professional practices in the academic programs of
architecture colleges. Students have some shortcomings in the knowledge of professional ethical deviations that occur
in building construction projects, and how they are handled, because of the lack of inclusion and coverage of
professional ethics in the curricula of the current architecture taught to students. This could result in falling in the lapses
that disturb work, whether intentionally or unintentionally. The paper reviewed an analysis of the programs and plans
of architecture colleges in the Kingdom of Saudi Arabia.The search included the application of the (Delphi Method) in
interviews with experts from the faculty members at King Saud University, King Abdul Aziz University and Abdul
Rahman Al Faisal University.
The research resulted in the proposed final framework for the programs and plans of the architecture colleges, and the
need to integrate the teaching of professional ethical practices in the curricula of architecture colleges. The results
include the following: Professional science for project management, contracts and documents by (33%), while the
environmental control by (31%), and reached the lowest percentage of documents design and architectural details by
(4%), while construction and construction percentage was close by (16%).
Key words: Ethical Issues - Building Construction - Programs and plans of architecture colleges - Architectural
education - Ethics education- Ethics of Professional Practice.
الملخص
تكمن مشك كككلة البي فف تك ككعا تعليم الممارسك ككات الم نية ااخجقية فف برام وخطط كليات العمارة ،يي يوجد لدى طجب تلك الكليات بعض القصك ككور
فف معرفة اانيرافات ااخجقية الم نية التف تيد فف مشك ك ككاريء البناي والتشك ك ككييد ،وكيتيت ا ،وطر ،التعامس مع ا ،وضلك بسك ك ككبب تك ك ككعا تتك ك ككمين وتغطية
ااخجقيات الم نية فف مناه علوم العمارة اليالية التف تدرس للطجب ،مما قد ينت عنه وقوع م فف ال توات التف تخس بالعمس س ك ك ك ك ك ك كواي بقصك ك ك ك ك ك ككد و بغير
قصككدأ عتمدت من جية البي علا الد ارسككات السككابقة فف اابيا المتعلقة بتطوير برام وخطط كليات العمارة فف المملكة العربية السككعودية ،والجامعات
العالمية ،وتتبء القت ككايا ااخجقية الم نية التف يدثت فف البناي والتش ككييد فف المملكة العربية الس ككعوديةأ كما اس ككتعرض البي تيليجو لبرام وخطط كليات
العمارة فف المملكة العربية السككعوديةأ وتتككمن البي تطبي ،من جية دلتف ( )Delphi Methodفف المقابجت مء الخبراي من عتككاي هياة التدريس فف
جامعة الملك سعود بالرياض ،وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،وجامعة اامام عبدالريمن التيصسأ
توص ك ككس البي إللا ااطار الن ااف المقترا لبرام وخطط كليات العمارة ،ومدي إليتيا دم تعليم الممارس ك ككات ااخجقية الم نية فف مناه كليات العمارة،
وخلصت النتاا إللا تتمين تلك الممارسات كمايلف:ك ك العلوم الم نية ادارة المشاريء والعقود والوثاا ،بنسبة ( ،)33%بينما التيكم البياف بنسبة (،)31%
كما وصلت قس نسبة لوثاا ،التصميم والتتاصيس المعمارية بنسبة ( ،)%4ما التشييد واانشايات فكانت النسبة متقاربة بنسبة ()%16أ
الكلمات اافتتايية :القتك ككايا ااخجقية  -البناي والتشك ككييد  -برام وخطط كليات العمارة – التعليم المعماري – تعليم ااخجقيات – الممارسك ككات ااخجقية
الم نيةأ

المقدمة

دور م وما فف تقدم الن تة
تلعب صناعة البناي والتشييد فف القطاع العام وا
العمرانية فف المملكة العربية السعودية ،غير ن هضه الصناعة تواجه بعت وا

من قتايا االنيرافات االخجقية الم نية ،والتف تيتا إللا عناية خاصة؛

1

لما ل ا من تأثير علا الجودة ،والتكلتة ،والوقت فف مشاريء البناي
والتشييدأ تشمس هضه االنيرافات ااخجقية كس مايرمه الشرع فف مجاس
العمس والم نة كالرشوة والتزوير وتثبيت ااسعار وتتارب المصالح
وااليتياس والتواطؤ وغيرها من القتايا التف تكتسب همية خاصة بالنسبة
للقطاع العامأ

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 24 [2019], Iss. 1, Art. 3

تشتم صنالة البنال والتشييد لل العديد من مص اب المصل ة مث :
المالك ،واالستشارا ،والمقاو  ،والذا يجب من يتعام ك طرل منألا

المصل ة العامة ،وكذلك يعد فسادتا ك طسالة الستخدام الوظي ة العامة

لت قيا مكاسب خاصة ،ومذا فض القانون الوفعضى مما فض الشريعة

بالمبادى ا خيقية المألنيةى تعتبر صنالة البنال
با نصال والتقيد
ْ
والتشييد من الصنالات ا كثر تعرفات للممارسات غير ا خيقية ؛ وذلك

االسيمية فال ساد مو فد الصيم ،قا تعال ( :والت سدوا فض ا رض
بعد طصي ألا) سورة ا لرال 56 :ى
وللعيقة الوثيقة بين الممارسات ا خيقية المألنية التض ت دف فض البنال

من خي كثرة ملداد التعاميت بين المألنيينى

والتشييد وم اربة ال ساد ،مصب ت مناك فرورة لدراسة وتعريل مس

تقدر قيمة سوا البنال فض العالم بأكثر من 2ى 3تريليون دوالر سنويات،

ان رافات القفايا ا خيقية المألنية لطيب كليات العمارة فض المملكة

وتمث ما بين  ٪3 - ٪ 2من النات الم لض الجمالض للبلدان النامية،

العربية السعودية ،والتركيز لل

كما تمث مابين  ٪ 7- ٪5من النات الم لض الجمالض للبلدان المتقدمةى

خيقيات المألنة ،وتوفيح مممية دور مذه ا خيقيات المألنية لطيب

وتتراوم قيمة الخسائر من خي ال ساد بين  10و  30فض المائة ،والتض

كليات العمارة فض جميب التعاميت مب المألنيين ،ومثر تلك االن رافات

تشك طل جانب سول الدارة ،ولدم الك الة ،خسائر تقارب  6تريليونات
دوالرى تسلط مذه ا رقام الفول لل

دراسة دور التعليم فض رفب المعرفة

ا خيقية المألنية لل م ار

جم المشكلة ،وخطر ما يترتب

المشروع وتقديم نموذت يمكن تطبيقه فض

لليألا من خسائر بامظةى طن القفال لل ال ساد وردم موته ،سي دف

كليات العمارة ،ومن المتوقب من يسالد تعليم ا خيقيات المألنية فض تشكي

بيشك فارقا كبي ار للصنالة وليقتصاد لموما] .[1ومن المتوقب من تزداد

القيم ا خيقية للطيب ،والت كير ا خيقض ،واستعدادمم لقبو المسؤولية

قيمة النات العالمض من البنال بمقدار  8تريليون دوالر ،لتص طل 5ى17

الشخصية ،والجتمالية ،والدادمم لت م المسؤولية ن و وطنألم ودينألمى

تريليون دوالر سنويات ب لو لام .[2] 2030

 -1مشكلة البحث

مكدت الأليئة الوطنية لمكاف ة ال ساد "نزامة" فض آخر تقرير لألا ،منألا
وق ت لل

يوجد لدى طيب كليات العمارة قصور فض معرفة االن رافات ا خيقية

العديد من المشرولات التض يتم تن يذما من قب ا جألزة

المألنية التض يمكن من ت دف فض مشاريب البنال والتشييد ،وكي يتألا ،وطرا

ال كومية ،ورصدت الكثير من المشاريب المتأخرة والمتعثرة ،منألا مامو

التعام معألا وذلك بسبب فعل تألطية ا خيقيات المألنة فض برام

بسبب وجود شبألة لل ساد والم سوبية ،ومنألا لعدم المتابعة لما يتم تن يذه،

وخطط كليات العمارةى

يف بلغ لدد المشرولات التض تم تشخيصألا منذ طنشال الأليئة ()1526

 -2هدف البحث

مشرولات ،بواقب  400مشروع لام  ،2012و 789مشرولات فض ،2013

الألدل من مذا الب ف ،مو معرفة ،وجمب معالم ،وسمات قفايا

و 337فض 2014ى بلغ لدد المشاريب المتعثرة والمتأخرة ( )672مشرول تا،

ا خيقيات المألنية ،التض ت دف فض مجا البنال والتشييد ؛ ومن ثم تعليم

ومض تمث نسبة  44فض المئة من ال جم الجمالض للمشرولات ] .[3وقد

مذه السمات ا خيقية المألنية لطيب كليات العمارة والتخطيط ،وتوفيح

ددت الأليئة  19سببات لل ساد فض المشرولات ال كومية ،من مبرزما:

الطرا وا ساليب والممارسات التض يمكن من تقب بين المألنيين فض صنالة

الواسطة والم سوبية ،وغياب التخطيط ،ولدم وفوم الرؤية مثنال مر لة

البنال والتشييد؛ لتجنب الأل وات ا خيقية فض مشاريب البنال؛ وذلك لن

الدراسات والتصميمى وبينت دراسة قامت بألا ميئة مكاف ة ال ساد من مكثر

طريا جمب ،وتص نيل المعلومات المتعلقة بأخيقيات المألنة ،وتكوين

منماط ال ساد انتشا اتر فض القطاع ال كومض ،مض الواسطة ،تليألا اليمباالة

قالدة معرفية لطار معرفض تعليمض لكليات العمارة والتخطيط ،فض المملكة

فض العم  ،ثم الرشوة ،وجال الختي  ،والتزوير ،كأق منواع ال ساد ].[3
ولليه فقد توجألت كومة المملكة العربية السعودية ال

ال ساد ،بجميب منواله ،والم افظة لل مصالح النا

العربية السعوديةى ومذا الطار يدم بين مخيقيات المألنة ،وللوم العمارة؛

م اربة وقمب

كما يقوم مذا الطار بوفب طستراتيجيات مأليكلة للنظام المعرفض التعليمض

والمجتمبى

فض كليات العمارة والتخطيط ،ب يف تكون لدى الطيب معرفة كافية بألذه

ويعد ال ساد ذا م ألوم مركب له مبعاد متعددة ،وتختلل تعري اته باختيل

ا خيقيات المألنية ،قب التخرت ،والقدرة لل تجنب الخي بألا مثنال

الزاوية التض ينظر من خيلألا طليه ،فيعد فسادات ك سلوك انتألك ميات من

التعام مب المألنيين ولدم الوقوع فيألا بعد التخرتى ويوفح الشك ()1

القوالد والفوابط التض ي رفألا النظام ،كما يعد فسادات ك سلوك يألدد

العيقة بين العمارة ومخيقيات الممارسة المألنية والتعليم للوصو طل
الطار المقترمى

• القضايا األخالقية التي

تحدث في البناء والتشييد

أخالقيات
الممارسة المهنية
• كيفية تعليم أخالقيات
العمارة

• معارف علوم العمارة

التعليم

الممارسة المهنية،

ودمجها مع علوم
• اإلطار المقترح
لكليات العمارة.

شكل ( :)1العالقة بين أخالقيات المهنة ،والتعليم ،والعمارة( .الباحث)

2
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 -3تساؤالت البحث

• كيل يتم تدري
•
•

 -4منهجية البحث

مراجعة الدراسات السابقة فض ا ب اف المتعلقة بتطوير برام

مخيقيات البنال والتشييد فض برام كليات العمارة ؟

وخطط

ما مدى ا توال المنام ال الية لكليات العمارة لل القفايا

كليات العمارة فض المملكة العربية السعودية ،والجامعات العالميةى تتبب

ا خيقية المألنية فض صنالة البنال والتشييد؟

القفايا ا خيقية المألنية التض دثت فض البنال والتشييد فض المملكةى كما

م سيألير دم للوم العمارة مب مخيقيات المألنة ،فض مخرجات

يستعرض الب ف ت لييت لبرام وخطط كليات العمارة فض المملكةى يوفح

كليات العمارة فض المملكة؟

للوصو لإلطار النألائض المقترمى وتفمن الب ف

الشك ( )2الم ار

تطبيا منألجية دل ض ( )Delphi Methodفض المقابيت مب الخبرال من
ملفال ميئة التدري

فض جامعة الملك سعود وجامعة الملك لبدالعزيز

وج امعة ا مام لبدالر من ال يص  ،للوصو طل الطار المقترم لكليات
جمع المعلومات

العمارةى

1

4

1

1

الدراسات السابقة
المقابالت مع الخبراء

كليات العمارة

الجامعات العالمية

تكوين

تصنيف وتحليل المعلومات

اإلطار

دراسة المناهج الحالية

تكوين اإلطار النهائي

األبتدائي

الحاالت الدراسية

1
1
الشكل ( :)2وصف منهجية خطة البحث

1

تم تطبيا طريقة دل ض ( )Delphi Methodومض اسلوب مو طريقة
طتصا منظمة  ،تم تطويرما فض ا ص كطريقة منألجية وت اللية للتنبؤ،
وتعتمد لل لجنة من الخبرالى تعتبر طريقة دل ض ،التض طورما Dalkey
و  Helmerلام  1963وبشك

3

2

المقابالت

مساسض فض شركة

Rand

 Corporationفض الخمسينيات  ،مض طريقة مستخدمة ومقبولة لل
نطاا وا سب لت قيا تقارب فض الرما بشأن المعرفة فض العالم ال قيقض،
التض يتم ال صو لليألا من الخبرال فض مجاالت موفولية معينةى
والألدل مو تطور مستمر لإلت اا بالجماع ،ويتم لرض اآلرال مو وجألات
النظر و موفوع لثبات وجألات النظر ومعارفة وجألات النظرى

5

ا سئلة و الطار المقترم لبرام وخطط كليات العمارة ،ب يف يتم
تطويره بشك مفف ومتكام ى
تعريف البنود – تنظيم

تقديرات الخبراء (أعضاء

التفاعل – عرض اإلطار

هيئة التدريس)

المقترح اإلبتدائي -طرح

الجولة األولى

األسئلة

المراقبة واإلفادة عن
اإلطار المقترح

ومن خي مراقبة البا ف يتم تدوين المي ظات واستقرار النتائ لكتابة
التقرير بما تم ا ت اا لليهى يوفح الشك ( )3الخطوات التض تمت مثنال
المقابلة مب الخبرال من ملفال ميئة التدري

فض كليات العمارةى

تم اختيار ثيف جامعات فض المملكة العربية السعودية ومض :جامعة الملك
سعود بالرياض ،وجامعة المام لبدالر من ال يص بالدمام ،وجامعة الملك
لبدالعزيز بجدة؛ وذلك قدمية تأسيسألمى وتم مختيار لدد خم

مساتذة

من ك كلية من كليات العمارة ،ي ملون رتبة مستاذ ومستاذ مشارك ومستاذ
مسالدى
وتم لرض الطار البتدائض لل الخبرال من ا ساتذة ،مب مجمولة من

3

تقديرات الخبراء (أعضاء

التقرير

هيئة التدريس)

( اإلطار المقترح

الجولة األخيرة

النهائي)

شكل ( :)3هيكل األتصال لطريقة دلفي

( مشاركة الخبرال من ملفال ميئة التدري

لل صو لل طت اا جمالض و

الطار النألائض المقترم) تم تطبيا وتطوير طريقة دل ض من قب البا ف سب

مختيار لينة الدراسة وموفوع الب فى
http://orcp.hustoj.com/2016/01/22/charter-for-sustainable-tourism-1995/
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 -5الدراسات السابقة

دراسة ( )Hakkyبعنوان " منام التعليم المعمارا وت ديات المألنية"
لام 1948مى مبادئ

وفب االت اد الدولض للمعماريين الذا تأس

توجيألية متعلقة بالتعليم المعمارا ،وممارسة المألنة ،كما طور مب منظمة
اليونسكو التابعة لألمم المت دة ميثاا العمارة لإلسترشاد به لند تصميم
المنام الدراسية المعمارية فض جميب من ال العالمى وقد نص مذا الميثاا
لل فرورة اشتما المنام المعمارية لل ك ما يكسب الطالب المعرفة
فض مجاالت الممارسة المألنية ،و البنال والتشييد ،مب مرالاة خصوصية
المملكة ].[4
دراسة (السليمان) بعنوان " ممدال التعليم المعمارا فض المملكة العربية

ناقشت الدراسة وزن الممارسة المألنية فض المنام المعماريةى وخلصت
طل منه ينبألض القيام بالمزيد من الجألد فض طلداد الطيب المعماريين فض
مجاالت الممارسة المألنية وا لما  ،ومنه يمكن ت سين المنام الدراسية
من خي ثيثة اتجامات واف ة :ت سين م توى الدورات المألنية ،مب
التركيز لل

الجانب المألنض ،وميكلة واطالة برنام التدريب المألنضى

ومشار طل من وظي ة المألند المعمارا تتجاوز طلداد الرسومات،
ٍ
كمألنة ،طل تطلب المعرفة ،والمألارات
والألندسة المعمارية فض كام نطاقألا
فض العديد من المجاالت ،مث التصميم ،والبنال ،والمواد ،والثقافة وال نون،
واالتصاالت ،والدارة وا لما  ،والتكنولوجياى كما مشار طل من المألند

السعودية" ،وخلصت طل من :الكلية تستمد ممدافألا من ممدال الجامعة ،

المعمارا المتخرت ديثا لن يكون قاد اتر لل التعام مب جميب مسؤوليات

فض طلداد معماريين مؤملين فض التعليم المعمارا وادارة لمليات التصميم

من الخريجين ليسوا مجألزين بالمعرفة ،مو الخبرة

ويمكن تجان

ممدال الكلية مب واقب ا مدال الت صيلة قسامألا والمتمثلة

والشرال والممارسة المألنية لقسم العمارةى يسألم مدل برام

التعليم

المعمارا فض تقوية ،وتقويم ا مدال ال الية للتعليم المعمارا فض المملكة
العربية السعودية ،وقد ينظر طل تلك البرام لل منألا مكثر ت سسات وتلمس تا
ل اجات ومشكيت البيئة االجتمالية ،والمادية ،بما ينعك

طيجابيات لل

خريجيألا ،مقارنة بخريجض موربا ،والواليات المت دة ا مريكيةى ويعد مستقب
وممدال التعليم المعمارا فض المملكة لل مسا

تكاملض مب الممارسات

المألنيةى ومشار ايفاَ من النظرة الشمولية للمجتمب المسلم تتعدى النطاا
القليمض الفيا ،وتعك

التاثير القوا لألمدال العامة للتعليم فض

المملكةى كما مكد لل مممية طلادة النظر فض خطط ومنام مدار العمارة

المألنة ،لذا لليه من يتعلم ال ألم ا ساسض لمختلل القفايا فض الممارسات
المألنية ،طفافة طل
الكافية للتعام

مب متطلبات وظي تألم ا ول ى ويتسال

البا ف لن

ي "طل ما درجة تؤكد المنام المعمارية لل الجانب
مستوى المنام قائ ت
العملض للمألنة"ى ومشار ( قض) يمكن من يعزى التركيز الم صور لل

الممارسة المألنية ،ومعرفة البنال ،سباب لديدة ،وان م د مذه ا سباب
يرتبط ب كرة من التعليم الجامعض ،ينبألض من يوفر للطالب مستوى مساسض
من المعرفة؛ يك يه ليفب قدميه لل

المسار المألنض الص يح ،ومن

المتوقب من تكون مذه المعارل لامة ،ومن تشم مجمولة متنولة من
المجاالتى كما مشار طل من من مسباب لدم التركيز لل الجانب المألنض،
تركيز المدار

لل

الجوانب النظريةى كما مكد ( قض) من المق اررات

فض المملكة ].[5

الدراسية ا ساسية فض البنال والتشييد والممارسة المألنية تعتبر من المق اررات

دراسة (السليمان) بعنوان "مواص ات وك الة خريجض كليات العمارة

المألمة فض للوم العمارة ].[7

والتخطيط فض المملكة وليقة ذلك ببرام تلك الكليات" ومدفت طل قيا

فعالية وتأمي كليات العمارة والتخطيط فض المملكة العربية السعودية فض
تخري مألنيين مك ال بالمقارنة مب خريجض الجامعات غير السعودية ،من
وجألة نظر المشاركين فض العملية التعليمية ،وممارسض المألنةى كما مدفت
ميف تا طل

التعرل لل

مدى استجابة منام تلك الكليات للمواص ات

المطلوبة فض الخري  ،لكض يمار لملة بك الةى ومشار (السليمان) طل من
الظرول التض مرت بألا تجربة التعليم المعمارا ،والبيئض فض المملكة؛ قد
تعاملت مب الكثير من ظرول التألير االجتمالض ،واالقتصادا ،طفافة
ال تلك الظرول المميزة ،والخاصة بطبيعة التعليم المعمارا ،وممارسة

المألنةى ومن تلك الظرول المميزة تتلخص فض :منام وفلس ات البرام
المختل ة؛ وذلك من خي تنوع تركيبة ملفال التدري

العاملين فض الكليةى

ومكد (السليمان) من تطبيا منألجية الجامعات العالمية المعروفة فض تطوير
المنام  ،وتوافقألا سول تجعلنا ن ص لل مألندسين مك ال فض العملية
التعليمية ،والممارسة المألنية ،ويستلزم الكثير من المراجعة والتبصر فض
موجة القصور فض ك الة الخريجين].[6

دراسة (ميك ) تناولت الدراسة موفوع "تقويم منأل التعليم المعمارا :الة
قسم العمارة وللوم البنال بجامعة الملك سعود"ى وخلصت الدراسة طل من
التعليم المعمارا شأنه شأن برام تعليم المألن لخدمة المجتمب يعانض كثي تار
من مشكيت التقليد ،والجمود ،ولدم مواكبة المتأليرات المتسارلة فض

مختلل المجاالت العلمية ،والتطبيقية المختل ة ،ومستجدات العصرى طن
تطوير الممارسات التدريسية بجامعة الملك سعود يقصد به التطوير
ا كاديمض ومو تطوير النشاط التعليمض من منام  ،ومقررات دراسية،
ووسائ التعليم ،والب ف العلمض الذا تزاوله و دات الجامعة المختل ة،
وما يتطلبه ذلك من مراجعة دورية وتقويم للمنام والمقررات ووسائ
التعليمى ومن مألام و دة التطوير التنسيا مب الو دات ا كاديمية لمسح
وت لي المنام والمقررات واقترام تطويرما لل فول التجارب والخبرات
الم لية والعالميةى ومشار (ميك ) لل

من مممية التقويم المقنن لبرام

التعليم العالض ا كاديمية للتعرل لل

طيجابياتألا وسلبياتألا يألدل طل

ت سين مستوى مدال مخرجاتألا ا كاديمية].[8
دراسة(ميك  ،فادان) بعنوان "سب

تطوير برام

التعليم المعمارا فض

الجامعات العربية"ى مدفت الدراسة طل الخروت من الجمود ال الض ،ومواكبة
العصر ،وتطوير ممارسة مألنة العمارة فض المجتمبى قام البا ثان بت لي
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االت دراسية لل ثيثة مستويات :ا و الدراسات وا ب اف والندوات

ا كاديمية لمتطلبات السوا الم لية التض تتميز بالرغبة فض ال صو

المتعلقة بتطوير التعليم العالض ومؤسساتهى والثانض مستوى الدرسات

لل خريجين متدربين جامزين للعم مباشرة ،ومممية طثارة قفايا ساسة

وا ب اف والندوات المتعلقة بتطوير برام التعليم ا كاديمية والمألنية،

ومألمة تتعلا بنولية المعمارا المطلوب فض الوقت ال افر والمستقب ى

والثالف ينقسم ال قسمين :القسم ا و مو الدراسات ،وا ب اف ،والندوات

ومشار (البا ثان) من النظرة المستقبلية لبرام التعليم المعمارا فض المملكة

المتعلقة بتطوير برام التعليم المعمارا فض الجامعات العربية ،والقسم

ت تات طل

مراجعة ،توفيح مدى ارتباطألا بالممارسة المألنية التض ال

الثانض مو طبيعة التعام مب المشكيت الجرائية لبرام التعليم المعمارا

يمكن تجاملألا لند نقد ما منأل تعليمض فض العمارةى كما مشار (البا ثان)

فض الجامعات العربية ].[9

طل ال اجة طل تأصي ال كر الناقد لدى ا كاديميين ،من مج المراجعة

دراسة (النعيم ،الشيبانض) بعنوان" :تقييم التعليم المعمارا :دراسة ت ليلية
لمنأل العمارة فض جامعة الملك فيص "ى و ددت الدراسة مربعة مشكا
للتعليم المعمارا الستخدامألا كمعايير نقدية لتقييم مدال برنام العمارة
بجامعة الملك فيص  ،وتشم  :التعليم المعمارا واشكالية الألدل،
والتصميم المعمارا واشكالية التعريل ،واالستديو والم افرات واشكالية
التكام

فض التعليم المعمارا ،والتعليم المعمارا واشكالية الممارسة

المألنيةى ومثارت الدراسة لدة تساؤالت واشكاليات منألا :تجارب المؤسسة

المستمرة لبرامجألم ،وجعلألا مت اللة مب المتأليرات الخارجية المألنية].[10
مناك مجمولة من الموفولات التض ناقشت ا خيقية المألنية فض مجا
البنال والتشييد ،ومظألرت ا ممية الكبيرة لتعليم الطيب ا خيقيات
مواجألة القفايا ا خيقية التض من

المألنية؛ ب يف يكونوا قادرين لل

الممكن من تواجألألم مثنال لملألمى وقد مص

الكثير من البا ثين بألذا

الخصوص لت سين القدرة والتصرل مخيقياتى جدو ( )1يوفح التأكيد
لل مممية تعليم ا خيقياتى

جدول( :)1التأكيد على أهمية تعليم األخالقيات
المهنية

الناشر
Moore,2010

التوصية

طن ا خيقيات ينبألض من تكون م ورية فض المنام الألندسية ،وليست م يطة بألا ،ومناك اجة طل تدريب مفف من يف فألم ا خيقيات

].[11
Herkert,2006

الطيب ال يتلقون كي ية التعرض طل منواع القفايا ا خيقية التض قد يواجألونألا فض ياتألم المألنية ،وي تقرون طل االمتمام بتعليم ا خيقيات

المألنية ].[12
Kalichman,2010

طن الطريقة ا كثر فعالية لتعليم ا خيقيات للطالب مض طدرات در

Wulf,2004

ال الة الرامنة للصنالة الألندسية ت تقر طل ال ألم ا خيقض لمتطلبات المجتمب ].[14

Herkert,2006

ن ذ برنام الألندسة فض جامعة ميشيألان نألجات خيقيات الألندسة لبر المنام الدراسية ،كما مفافت الجامعة العديد من المق اررات لل

تظألر بألا ا وفاع فض العالم ال قيقض ].[13

ا خيقيات فمن الدرو

التقنية ،يف من مذه مض الطريقة التض

وجه الت ديد مخيقيات الألندسة ].[15

للتكنولوجيا الت لي ا خيقض لجميب فئات التصميم الألندسض الرئيسة ].[16

Lynch,1997

مدرت معألد ماساتشوست

Delyser,2011

سابقات فض جامعة دن ر ،كان مناك مقرر يسم

القتصاد وا خيا للمألندسين ومتطلب لطيب الألندسةىوبعد تطبيا معايير ABET

الجديدة ،قامت الجامعة بإزالة مذا المقرر من منامجألا وتن يذ و دات مخيقية للمنام الدراسية المشتركة المستخدمة طوا مربب سنوات فض

برنام الألندسة ].[17
Davis,1999

فض مقررات تعليم ا خيقيات التعليمية للطلبة ،ينبألض من يكون مناك ال د ا دن من النتائ ا ربعة المرجوة،

وتشم [18]:

 -1زيادة ال ساسية ا خيقيةى

 -2زيادة المعرفة بمعايير السلوك ذات الصلةى
 -3ت سين ال كم ا خيقضى

 -4ت سين القدرة لل التصرل مخيقياتى

طن لملية تطوير ا خيقيات فض البنال والتشييد فض المملكة العربية إن أن

من لملية تطوير مخيقيات الممارسة فض البنال والتشييد فض المملكة العربية
السعودية ت تات طل وق ة لند الوفب الرامن ،لدراسة برام وخطط كليات
العمارة ،والتض تؤثر لل

التعليم المعماراى ويعتمد مذا لل

ركيزتين

مساسيتين مما المنأل التعليمض الجامعض ،واطار ممارسكة المألنة والطار

5

التكاملض لممارسة المألنة؛ يف من العمارة مجا يشتم لل العديد من
التخصصات المتداخلة والمتكاملة ،والألدل ا ساسض من التعليم المعمارا
يجب من يتمث فض تخري معمارا لام لديه القدرة للك

المشاك

والتعارض بين متطلبات مختل ة ،ومتباينة ].[19
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بأن ا خيا مض دراسة ما مو الخطأ ،وما مو الصوابى فالشر والخير،

طن تاريح الدراسة ا كاديمية لألخيقيات ال تق لن  2300سنة ،وقد
نوقشت مسئلة الصواب والخطأ بإسألاب من قب مفيطون ،ومرسطو ،خي
ال ترة الكيسيكية فض مثينا ،وطور من قب ال يس ة الألربيين منذ ذلك
ال ينى وقد دخلت ا خ يقيات مب ك جانب من جوانب التعليم المألنض
منذ تأسي

المدار

فض

المألنية ا ول

فارات النألر العظيم فض

الصين ،ومصر ،والسومريةى ولل مدى خمسة آالل من السنين ،مصبح
المألنيون جزلتا من المجتمب ،ولرفوا دورمم ،ومكانتألم ،وليقتألم ،ومذه
العيقة تنطوا لل التزاماتألم ا خيقية ].[20

تعليم ا خيقيات لبر المنام الدراسية ،مو برنام تم تطويره من قب
ا ساتذة فض مواخر التسعينيات؛ فض م اولة لدفب تعليم ا خيا جنبات طل

جنب مب التعليم ال نضى ويذكر مؤالل ا ساتذة بأن الطريقة ا كثر فعالية

لتعليم ا خيقيات للطلبة مض طدرات مقر ار خيقيات فمن الدرو
التقنية ،يف من مذه الطريقة مض التض تظألر بألا ا وفاع فض العالم
ال قيقض ] .[21مدرجت العديد من كليات العمارة فض الجامعات العالمية
المختل ة تعليم ا خيقيات فمن البرام  ،والخطط الدراسيةى ولل سبي
المثا  ،مدرت معألد ماساتشوست

للتكنولوجيا الت لي ا خيقض لجميب

فئات التصميم الألندسض الرئيسية ] .[22طن مكثر المقررات شيولات مض

القائمة بذاتألا ،والتض تنأل مناقشات موجزة للمسؤولية المألنية ،وا خيا

داخ الطبقات الألندسية ،وو دات من مخيقيات الألندسة ،والمسؤولية
المألنية التض تكون من فمن المنام ى

ا خيقيات طل جزئين :النظرية والتطبيقية كما مبين بالشك ()4ى وتشم
ا خيا النظرية ا خيقيات المعيارية ،وا خيقيات الوص ية،
وا خيقيات الت ليلية

التض تدور

و المعن

النظرا والشارة طل

االفترافات ا خيقية بين القرار الصح والخطأ مو الجيد والسيئى مما
ا خيقيات التطبيقية فتشير طل مخيقيات المألنة ].[25
األخالقيات المعيارية
Normative ethics
نظري
Theoretical

األخالقيات الوصفية
Descriptive ethics

األخالق
Ethics

األخالقيات التحليلية
Meta ethics
تطبيقي (عملي)
)Applied (Practical

أخالقيات المهنة
Professional ethics

(شكل  :)4األخالقيات النظرية والتطبيقة ،مطور من قبل الباحث.
ومقتبس من ].[25
تستند النظريات التعليمية اليوم لل فلس ات ال يس ة مث مفيطون الذا
مس

المثالية ،وا كاديمية ،والتض تعتبر مو جامعة فض العالم  ،ومشار طن

الألدل من التعليم مو تطوير قدرات ال رد لل

خدمة المجتمب بشك

طن المعماريين لألم تأثير فض لملألم لل المجتمب ،فألم يت ملون مسؤولية

مفف  ،وان التعليم يجع الطالب يلعب دو اتر ماما فض تطوير المجتمب،

ا خيقيات المألنية ،وتطبيقألا فض مسالض البنال والتشييد ].[23

ا خيقيات فض كليات العمارة يعتبر مم اتر مألمات فض تعلم ال قائا االجتمالية

مخيقية لن سيمة ورفامية المجتمب ،وتتطلب مذه المسؤولية فألم مممية
ويمكن تعريل ا خيا بأنألا القيم الشخصية التض تدفب السلوك ا خيقض،
والعلوم ا خيق ية ،ويمكن ميفا التبارما المبادئ ا خيقية التض يسترشد
بألا ما شخص بعينه؛ وقوالد السلوك المعترل بألا فض مألنة معينة ،مو

وال يمكن ت قيا ذلك طال من خي التعليم ا خيقض ][26ى لذا فإن تعليم
الواقعية و السلوك ا خيقض التض ت دف فض البنال والتشييدى

ينبألض لل الطيب من يعرفوا مكثر ما مو ص يح ،ويطوروا الشجالة
ا خيقية ل ع مامو ص يح ،ب يف يكونوا مجألزين لمعرفة وكشل ما

فض مجا من مجاالت ال ياة البشرية؛ مو نظام القيم ا خيقية التض يتم

مو الصواب والخطأ ،و القدرة لل الت كير النقدا السليم ][27ى

مجمولة بسيطة م ن القوالد ،ولكنه صراع معقد من منماط متفاربة من

مناك مجمولة من ا مدال لتعليم ا خيقيات ،وتشتم لل  :ت يز

من خيلألا ال كم لل

السلوكيات ] .[24فض ين من ا خيا ليست

القيمى يرتبط تعليم ا خيا بقوالد السلوك المعترل بألا فض مألنة معينة،
مو مجا ال ياة البشرية ،وا خيا ترتبط بالقيم الشخصية التض تدفب
السلوك ا خيقض للتصرل السليم فض مألنة البنال والتشييد ].[24
طن القفية ا خيقية مض مشكلة ،مو الة تتطلب من الشخص من يختار
بين البدائ التض يجب تقييمألا لل

منألا مخيقية (ص ي ة) ،مو غير

مخيقية (خاطئة)ى ولذلك فإن الألدل فض المجتمب مو من تسمح المعايير
ا خيقية العالية بت سين لملية صنب القرار بشأن القفايا المعقدة مخيقي تا

بطرا ت ترم المجتمب ،وتعود لليه بالن بى

مصبح تعليم ا خيقيات المألنية ،ذا مممية فض التعليم لتخري طيب قادرين
لل مواجألة القفايا فض الواقب العملض ،بالفافة طل ذلك يمكن القو

6

وال ا ،وال فيلة ،والعد  ،والظلم؛ مض بعض الم اميم ا خيقيةى وتنقسم

الخيا ا خيقض للطالب ،مسالدة الطالب لل التعرل لل القفايا
ا خيقية ،مسالدة الطالب لل

ت لي

الم اميم والمبادئ ا خيقية

الرئيسية ،مسالدة الطلبة لل التعام مب الألموض ،تشجيب الطلبة لل
مخذ ا خيقيات بجدية ،زيادة ساسية الطالب للقفايا ا خيقية ،زيادة
معرفة الطالب بالمعايير ذات الصلة ،ت سين ال كم ا خيقض ،وزيادة
القدرة ا خيقية ].[28
مخيقيات الألندسة مض مخيقيات المألنة ،بدالت من ا خيا الشخصية؛

فألض تفب معايير للممارسة المألنية ،ويتم تعلم ا خيقيات فقط فض مدرسة
مألنية ،ومو جزل مساسض من التعليم المألنض؛ نه يسالد الطيب لل
التعام مب القفايا التض سول يواجألونألا فض الممارسة المألنية ،ومفف
طريقة لتعليم ا خيقيات مض :طستخدام ال االت الدراسيةى كما من
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ا خيقيات المألنية مض جانب مساسض من جوانب الألندسة ن سألا ،وتعليم

منظومة التعليم المعمارا ومنظومة اقتصاديات التعليم ،وسوا العم

المسؤوليات المألنية يجب من يكون جزلات من التعليم كما مو ال ا فض

].[32

ومناك مربعة جوانب من ال ياة ا خيقية ،يمكن تنميتألا فض تعليم الطيب،

تتطلب م عايير فمان الجودة وااللتماد ا كاديمض لمؤسسات التعليم لدة

يف

برام ومنألا التعلم والتعليمى يجب من تكون لدى المؤسسة سياسات فعالة

ا مدال التنموية للتعلم ،يسالد ميفات لل التمييز بين مربعة منواع من

لفمان كون جميب البرام العلمية فيألا ت قا المستويات العالية للتعلم

القانون والطب].[28

كما من التمييز بين مذه الجوانب ا ربعة لل ياة ا خيقية من

العجز الذا نجده فض ا شخاص الذين ي شلون فض فع ما يجب لليألمى

وال ئات ا ربب مض.[29] :
 -1الولض مو ال ساسية تجاه ما مو معنوا مخيقيات فض الة ماى

 -2الت كير والمألارات التض تؤدا طل م كام و ما يجب القيام
به فض الة ما ،ومعطيات و ما مو مخيقضى
-3

الدافب والدانة ،ما التأكيد الوالض للشخص وفقات لقيم ،ومبادئ

متطلبات المؤميت الوطنية ،وذلك فض جميب البرام العلمية ،مما فض
البرام المألنية فمن ا فف من تتوافا نوات التعلم ميفات مب متطلبات

ممارسة المألنةى ويجب من يتم تقويم مستويات التعلم والت قا منألا مب
مقارنتألا بمعايير قياسية مرجعية خارجية مناسبة ،وذات مستوى رفيب

][33ى من االلتماد ا كاديمض لكليات العمارة ارتبط برؤية تمثلت فض توفير

معينة؛ تؤدا طل اتخاذ طجرالات تت ا مب م كامه ا خيقيةى
الذا ي كم لليه الشخص ويجب القيام بهى

المستقبلة لند ممارسة المألنة ].[34

من التركيز فض تصميم المنام الدراسية لألخيقيات يشك مساسات مامات
لل مخرجات التعلم فض مجاالت الولض والت كير والمألارات العاكسةى

مكد ) ،)Sims and Feltonال يمكن تعلم ا خيقيات فض مقرر وا دة،
ويجب من يكون موجودات ومفافات فض المنام الدراسية لبر المقررات

الدراسيةى وب يف يكون مكثر طدراكات فض العملية التربوية ،يجب من تكون
المألارات متراكمة من خي لدة تطبيقات تعليمية ،ويجب من يسترشد نأل

التعلم بإطار شام ويشم مجمولة من ا نشطة بما فض ذلك التدريبات
التجريبية ،والمناقشات ،والقرالات ،ومدال ا دوار].[20

المجلس الوطني العتماد التعليم المعماري األمريكي ([35] )NAAB

االلتماد بشك لام مو لملية المراجعة الخارجية التض تقيم الكليات،

والجامعات ،والبرام التعليمية ،للجودة والت سينى التماد ( )NAABمو
الوسيلة الرئيسة التض بواسطتألا ي ص الفمان لبرام االشألادة المألنية
فض العمارة ،وفمان الجودة للطيب ،والعامة ( .)NAABومض مؤسسة
ممريكية غرفألا وفب معايير تمث ال د ا دن لمواص ات الخري ؛ الذا
له ا ممارسة المألنة فض الواليات المت دة اا مريكية ،لذلك فان معظم
المؤسسات التعليمية مناك تخفب لألذه المعايير؛

ج السيطرة لل

المألنض فض فألم القفايا ا خيقية ،والتض تشارك فض تشكي ال كم المألنض

مض ططار لام؛ م وره جودة التعليم والمخرجات مب اال ت اظ بخصوصية

التخصص المعماراى طن مممية وجودة المعايير مشتقة من اندمات وتوافا
بين ثيف م ردات مض منظومة التعليم المعمارا ،ومنظومة الجودة،
ومنظومة سوا العم ] .[30]،[9بالفافة ال

الجودة ،وتأليئة بيئة تعليمية متكاملة ،ودالمة لألبداع ،لمواجألة الت ديات

جودة مواص ات خري العمارة ،ومن فمن ذلك البرنام ا خيا وال كم

 -7جودة التعليم في كليات العمارة

توافقألا مب متطلبات

التماد الجودة العالمية فض المؤسسات المختل ة فض التعليم المعمارا مث :
.[9] NAAB , RIBA , ABET

طن مممية دخو المؤسسة التعليمية فض منظومة الجودة وسوا العم يعتبر
لاميت مألمات فض ط داف التأليير فض العيقة بين الممارسات المألنية،

والتشريعات التض ت كم الممارسات ا خيقية المألنية ][31ى طن تطبيا
الأليئة التكاملية بين مذه المنظومة؛ يعد من ا مور الصعبة طذا ما انعدم
التناسا ،والتواص بين فألم الجذور المؤسسة للتعليم المعمارا ،وآليات
فيه ،واجرالات تأليئة مخرجاته للدخو فض تعليم كي ية التعام

مب الممارسات المألنية ،الذا من الم ترض من تكون فيه مؤسسة التعليم
المعمارا جزلات فعاالت منه  ،وكذلك طذا انعدم التوجه الص يح ن و تبنض

فكر ،ونظام طدارة الجودة؛ كأرفية طجرائية لت ال طرفض المعادلة؛ بين

7

والتعليمى ويجب من تكون نوات تعلم الطلبة م ددة بدقة ،ومتسقة مب

تعليم متكام ؛ وفقات لمواص ات ،ومعايير التمييز ،والش افية ،وفبط

 -4التن يذ ،ما القدرة العملية والعاط ية لل تن يذ مسار العم

التدري

الجودة واالعتماد االكاديمي

فيما يتعلا بالقفايا االجتمالية ،والسياسية ،والقفايا الثقافية فض التصميم
المعمارا والممارسة ].[35
مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )[36] (ABET
مض مؤسسة مألنية للمية تديرما مجمولة جمعيات مألنية لالمية فض
الواليات المت دة؛ مدفألا التماد المؤسسات التعليمية فض المجا الألندسض
لل مستوى الواليات المت دة ،والعالمى ومض منظمة معترل بألا من قب
مجل

التماد التعليم العالض فض جميب من ال العالم ،تعتمد ABET

البرام التقنية الكلية ،والجامعية ،وملتزمة بنولية التعليم ،وتألتم بمجاالت
العلوم التطبيقية ،والطبيعية ،وال وسبة ،والألندسة ،والتكنولوجيا الألندسية،
والبكالوريو  ،والماجستيرى
وتتلخص معايير االلتماد الرئيسة فض :مممية التخطيط لعملية التعليم ،و
وفب ممدال للبرنام التعليمض  ،ومتابعة خري المؤسسة ،ومدى نجام
ا مدال الموفولة لبرنام

التعليم ،و مدى قيام المؤسسة بعملية

التطوير ،والت سين المستمر لبرنامجألا التعليمض ؛لل من يلبض البرنام
معايير الجودة ،واالستعداد للدخو فض الممارسة المألنيةى
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ومن فمن توصيات  ABETالدينامكية ،نجد من التدريب العملض لل
التعلم ،وتعريض الطيب فض وقت مبكر للت ديات فض العالم ال قيقض؛
يكتسب مممية متزايدة لند ممارسة المألنيةى ويجب لل

الجامعات من

تتجاوز النظرية لجلب الخبرات العملية من خارت ال صو الدراسية طل
بيئة التعلم ،كما من المنام لم تعد ثابتة ،وت تات ال

تطويرما بشك

وستكون الموافيب العشرة الجديدة ،مو المنق ة ،طلزامية تمامات ب لو نألاية

لام  ،2018ومض:

الألندسة المعمارية غراض اجتمالية (موفوع جديد) ،الص ة
والسيمة والرفامية ،ا لما والعميل والخدمات ،االمتثا القانونض
والتنظيمض والقانونض  ،المشتريات والعقود (ن

لنوان المنألات السابا)،

مستمر سب الواقب العملض ،والممارسة المألنيةى ويجب من تكون مكونات

العمارة المستدامة ،بيئات شاملة ،ا ماكن والتخطيط والمجتمعات ،بنال

المنام ذات صلة وتأثيرفض التعليم العالض التنافسض ،وتطوير الطيب

الم افظة والتراف ،التصميم والبنال والتكنولوجياى

بشك فعا ؛ باالستكشال ،والمرونة ،واالبتكار ،والتجريب؛ ب يف تصبح
جزلات طبيعيات من لملية التعلمى

من خي الب ف لبر الشبكة العنكبوتية ،تم اختيار ست جامعات كامثا

وقد مدخلت  ABETمعايير لامة يجب من تكون موثقة فض

البرنام  ،والتض تعد الخريجين لت قيا ممدال البرنام التعليمية ،ومن
فمنألا:
•

القدرة لل ت ديد ،وصياغة ،و

•

فألم المسؤولية المألنية ،وا خيقية

•

المعرفة بالقفايا المعاصرة

المشاك الألندسية

فمن برامجألا منام

خاصة

للبكالوريو ،

لديألا تعليم مخيقيات الممارسات

المألنية فض خططألا الدراسية والتض تشم  :ا خيا والقيادة فض الممارسة
المألنية ،والممارسة والمألنة وا خيا ،والقفايا فض الممارسة المعمارية

المملكة المت دة؛ مدفألا التماد المؤسسات التعليمية فض المجا الألندسض
لل مستوى المملكة المت دة ،والعالمى وتزويد الطالب بالمألارات المعرفية،
الدراسة؛ ومنألا مخيقيات الألندسة

المعمارية ،البنال ،وادارة ا لما  ،وتطوير الولض ا خيقض ،واالجتمالض،
والبيئض ،وفألم القفايا ا خيقيةى

من ميئات االلتماد الدولض ،تدر
والماجستيرى ومن العديد من البرام

مض مؤسسة مألنية للمية تديرما مجمولة جمعيات مألنية لالمية فض

والذمنية ،والتطبيقية؛ خي

لكليات العمارة فض الجامعات المختل ة العالمية ،ومض من الكليات المعتمدة
با خيقيات ،والممارسات المألنية ،وفض مختلل الم ار

المعهد الملكي البريطاني للعمارة )[37] (RIBA

م ار

-8

كليات العمارة في الجامعات العالمية

وا خيا ،وا خيقيات المألنية واالتصا  ،وا خيقيات وصنب القرار فض
العمارة ،وا خيقيات وال كم المألنض ،وا خيقيات وصنب القرار فض
العمارة ،وقفايا الممارسة فض العقارات والتصميم والتطوير ،والممارسة
المألنية والدارة ،والممارسة المألنية والدارة فض قفايا الممارسة المألنية
المتقدمة؛ والتض يدخ

من فمنألا المسؤولية االجتمالية وموافيب

الدراسات القانونيةى يوفح جدو ( )2ممثلة من المقررات التض تدر فض
الجامعات العالمية المختل ةى

جدول ( :)2أمثلة من عناوين المق اررات التي تدرس في الجامعات
وصل المقرر
▪ مساسيات الممارسة المكتبية والمسؤليات المكتبيةى
▪ تطوير فألم م

الت كير ا خيقض وال ج ا خيقيةى

▪ يدخ التجارة المعمارية والمألنية ،ومشكا الممارسة

Course name

المختل ة الدولية

Cod

University

▪ Ethics and Leadership in professional
Practice
▪ Ethics in Architectural Practice
▪ Practice, Profession and Ethics

Arch 552
Arch 654

University of
Kansas

Arch

De Montfort
University UK

▪ Issues in Architectural Practice and Ethics

Arch

Harvard

القانونية
▪ تدر القفايا ا ساسية الناشئة فض الممارسة المعمارية
المعاصرة بشك تقدا فض مجموة واسعة من المشاك

المألنية والقانونيةى

▪ يقدم القفايا ا ساسية التض تنطوا لل ممارسة الألندسة

▪ Professional Ethics & Communication

ARCH 8480

Virginia
University

Arch

Carnegie Mellon
University,
Pittsburgh

ARCH4531
ARCH5531

Chinese
University,
Hong Kong

المعمارية :ا خيقيات المألنية والممارسات التجارية

ولملية المشروع والدارةى

▪ صنب القرار ا خيقض والجوانب المألنية والتصميم

العقارا والتنمية وقفايا الممارسةى وين لل فألم قفايا
ا شألا واالقتصاد والممارسة فض صنب القرار والتصميمى

▪ القفايا التعاقدية وا خيقية وا قتصادية والقانونية
وا جتمالية التض تتعلا فض المألنيةى

▪ استكشال وفألم القفايا الموفولية ،ودراسة ومختيار
الب وف و القفايا الموفوليةى

8

▪
▪
▪
▪

Ethics & Decision Making in Architecture
Ethics and Professional Judgment
Ethics & Decision Making in Architecture
& Issues of Practice/ Real Estate Design
Development/ Ethics & Decision making
▪ Professional Practice and Management
▪ Professional Practice and Management:
Advanced Professional Practice Issues

تناولت العديد من الدراسات ليقة الألندسة الكسرية مب العمارة وخصوصا
الألربية ،اال ان تلك الدراسات اتسمت بالشمولية ولم تقدم مسسا واف ة
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 -9تحليل محتوى المناهج الدراسية المعمارية

ي توا برنام

من خي مجريات الب ف المختل ة والمتفمنة الدراسات السابقة وتتبب
قفايا الممارسات غير ا خيقية والمقابيت ،وربطألا فمن خطط
وم توى منام كليات العمارة ال الية فض المملكة العربية السعودية ،والتض
تعتبر من مفف برام كليات العمارة ،والتض ت ظ بدراسات مست يفة
للوص و طل الجودة فض المخرجات ،متفح مننا ن تات طل زيادة الجألود

كليات العمارة التعليمض لل

للوم مختل ة مرتبطة

بتخصص العمارة ،وتنقسم مذه العلوم طل لدة معارل؛ يتمكن الطالب
من تعلمألا مثنال دراسته وممارستألا بعد التخرت ،شك ()4ى جميب مذه
العلوم والمعارل مرتبطة بأخيقيات الممارسة المألنية ،ومن ا فف دم
مذه ا خيقيات فض جميب للوم العمارة لتعري ألا للطيب ومنب الوقوع
بالأل وات بدون قصد ،وكي ية متخاذ الق اررات الص يةى

فض ملادة النظر فض البرام والخطط ب يف تكون متوافقة مب الجامعات
العالمية فض مر لة البكالوريو

والدراسات العليا ،وتكون متوافقة مب

ي
متطلبات ميئات ا لتماد ا كاديمض ،ب يف تسالد الطالب مستقب ت

وت تسب له المقررات التض منجزما فض مر لة البكالوريو

مو

الماجستيرمثنال الدراسة فض الجامعات الخارجيةى كما من تجأليز الخري
ل ألم القفايا ا خيقية ،سول تشارك فض تشكي ال كم المألنض فيما يتعلا
بالقفايا االجتمالية ،والسياسة ،والقفايا الثقافية فض التصميم والممارسةى
تتفمن جامعات المملكة ( )10كليات للعمارة مب طختيل مسمال الكليات
واسم البرنام ومجموع لدد السالات المطلوبة للتخرت كما يتفح من
الجدو ()3ى
جدوال ( :)3كليات وبرامج العمارة ومجموع الساعات المطلوبة للتخرج
م

أسم الجامعة

أسم الكلية

أسم البرنامج

1

جامعة الملك

كلية العمارة

العمارة وللوم

2

جامعة ا مام

كلية العمارة

العمارة

سعود

لبدالر من

ال يص الدمام

والتخطيط
والتخطيط

البنال

للوم وتقنية

مجموع عدد
الساعات
171
170

البنال

3

جامعة الملك

كلية تصاميم

العمارة

155

4

جامعة الملك فألد

كلية تصاميم

العمارة –

147

5

جامعة طيبة

كلية الألندسة

الألندسة

6

جامعة البا ة

كلية الألندسة

العمارة

164

7

جامعة القصيم

كلية العمارة

العمارة

171

8

جامعة مم القرى

9

جامعة جازان

10

جامعة نجران

لبدالعزيز

للبترو والمعادن

البيئة
البيئة

الألندسة

شكل ( :)4البرنامج التعليمي لكليات العمارة.

المعمارية
المعمارية

166

والتخطيط

كلية الألندسة

والعمارة

العمارة

السيمية

172

كلية الألندسة
التصاميم

قسم العمارة

كلية الألندسة

الألندسة

كلية

والعمارة

المعمارية

المعمارية

-10

دور الجامعات في تدريس اخالقيات المهنة

من دور كليات العمارة لي

مقصو اتر لل تقديم المعرفة العلمية فقط ،ب

يتعداه طل طلداد اجيا من المألنيين ،وتأميلألم فض ك النوا ض العلمية،
وا خيقية؛ التض تمكنألم من القيام بمألام المألنة العملية بصدا ونزامة بعد
التخرتى

السيمية
الألندسة

تم تطويرة من قب البا ف ،ومقتب

جزل منه من دراسة ].[8

160

لقد مدركت كليات العمارة فض الكثير من البلدان المتقدمة تلك المسؤولية
الملقاة لل لاتقألا ،ولذلك لملت لل تدري

لدة مق اررات مختل ة فض

ا خيا والممارسات المألنية ،وفض مختلل الم ار
135

والدراسات العلياى طن تدري

من البكالوريو ،

مقرر ا خيقيات المألنية فض كليات العمارة؛

يعد الخطوة ا ول التض البد منألا فض ما مجتمب للرقض بمستوى الممارسة
االخيقية بين المألنيين ،لكض يتعرل الطلبة لل من االلتزامات االخيقية
للمألنة مض جزل اليتج از من الممارسة الص ي ة لألا ،وبذلك يعرل الطالب
ان تمسكه با خيا المألنية واجب لليه تجاه المجتمب .طن تدري

9

مقرر
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مخيقيات المألنة يعلم الطالب مبادى الت لي ا خيقض؛ الذا لن طريقه

ويوفح الشك ( )6النسب المئوية نواع ال تيا ى  % 38تزوير الوثائا،

يستطيب من ي كر فض مختلل المواقل المألنية التض سول يتعرض لألا،

و  % 24مخال ة منظمة % 29 ،تأخر مشاريب % 9 ،االت الألشى

وتجعله ميفات يقرر التصرل ا خيقض ا مث فض ك موقل ،ومن ثم

ي سن التصرل بعد التخرت ين يتعرض لمواقل ال ياة المألنية ،بدالت من

من ي اجأ بمواجألة الواقب فيسضل التصرل ،مو يكت ض بتقليد ما ي عله
اآلخرون بدون الت كير فض الجوانب ا خيقية ،واالجتمالية فعالهى كما
من تدري

مقرر ا خيقيات المألنية فض كليات العمارة سول يسالدما

لل ال صو لل االلتماد ا كاديمض من قب ميئات االلتماد ا كاديمض
العالمية المتخصصة ،طذ من تلك الأليئات تشترط لل الكليات الراغبة فض
ال صو لل التمادما تفمين مقرراتألا ا خيقيات المألنية ].[38
من تعليم ا خيقيات المألنية يعزز ال ساسية ا خيقيةى كما طن تطوير
ال ساسية ا خيقية يؤدا طل طتخاذ الق اررات الص ي ة ،وت ديد الذات
والنزامة لدى الطيبى طن القدرات المعرفية تسامم فض بنال المجتمب ،
ويمكن التأللب لل القفايا غير ا خيقية من خي تعليم ا خيقيات
المألنية ،والكشل لن ما ي دف فض الواقب لتطوير ساسية الطيب،
والتعرل لل الذات والنزامة ،مو ممر مألم جدات لتعليم ا خيقيات المألنية؛
وينبألض من يستجيب التعليم ا خيقض لجي جديد من الت ديات التض سول
يواجألألا الطيب بعد تخرجألم ] .[39طن مفف م توى للتعليم ا خيقض

األحتيال
غش

مخالفة أنظمة

المعاصرة ،وبدلم من السياسات والبرام

ا خيقض الطلبة لل تطوير المعرفة العميقة ،والولض بثقافاتألم الخاصة،
وغيرما من الثقافات ].[41

 -11تطبيق اإلطار النهائي المقترح لبرامج وخطط كليات

ويوفح الشك ( )7النسب المئوية نواع سول السلوك فمن فئة التواطؤى
وكانت ملل نسبة  % 20تآمر ،فض ين من  % 18استخدام السلطة
والمما  % 2 ،تزوير فواتير ،ودوران مناقصة % 16 ،رشوة تسألي
معاميت % 16 ،طمما  % 11 ،رشوة % 4 ،ت ديد لطالات% 9 ،
تزوير لطالات ى
التواطؤ
تزوير فواتير
مستخدام السلطة
تزوير العطالات

لل

معرفة بتلك الممارساتى ويوفح الشك ( )5مقارنة بين فئات

ااال تيا والتواطؤ سب لدد دوثألاى

أحتيال
تواطؤ

رشوة تسألي
معاملة

18%

18%

4%

9%

تأمر

2%

20%

11%
16%

ت ديد العطالات

لدد ال االت المتكررة

10
8
6
4
2
0

2%

رشوة

تشير البيانات التض تم تتبعألا من مناك بعض القفايا ،والممارسات غير
ال تيا والتواطؤ ،والتض من ا فف تعري ألا للطيب قب تخرجألم ليكونوا

24%

الشكل( )6نسبة حاالت االحتيال حسب النوع

العمارة ،ودمجها مع الممارسات األخالقية

ا خيقية فض قطاع البنال والتشييد؛ التض تقب ت ت فئتين رئيستين مما

38%

تأخر مشاريع

والت سير للتمييز بين الصح والخطأ ] .[40مناك فرصة للطيب لتطوير
والممارسات يسالد التعليم

29%

تزوير الوثائق

الجديد ،مو النظر فض الواقب وما ي دف فيه ،ويقودنا ذلك طل الت كير،
موقل اسم تجاه بعض القفايا ا خيقية ا كثر دوث تا فض المجتمعات

9%

دوران مناقصة
ممما

الشكل( )7نسبة حاالت التواطؤ حسب النوع
الشكل( :)5أنواع حاالت االحتيال والتواطؤ

10
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من خي المقابيت مب الخبرال من ملفال ميئة التدري

فض كليات

العمارة ،تم تطوير الطار المقترم النألائض بصورته النألائية ،وتم ت ديد
الممارسات غير ا خيقية فمن مختلل للوم العمارة لن طريا وفب
الطار فض شك مص وفات ،لمعرفة مدى مو نسبة ط تيات المقررات
لتدري

مختلل منواع الممارسات ا خيقية كما فض الجدو ()5ى كما من

الطار المقترم النألائض يعطض صورة واف ه ومقسمة سب الممارسات
غير ا خيقية ومنوالألا وليقتألا وارتباطألا مب جميب للوم العمارةى يوفح
الشك ( )8الدم بين للوم العمارة وا خيقيات المألنية للوصو طل
الطار المقترم النألائضى

علوم العمارة

•

العلوم المرئية

•

العلوم التقنية

األخالقيات المهنية

جميع الممارسات الخاطئة التي تحدث في
البناء والتشييد

اإلطار المقترح اإلبتدائي لكليات العمارة في المملكة العربيية السعودية

الشكل ( :) 8دمج مواضيع علوم العمارة مع األخالقية المهنية( .الباحث).

11
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من خي مستخدام برنام ( ،)Excelوادخا نوات مجموع مرقام قفايا

لتطبيا الطار النألائض المقترم للممارسات ا خيقية ،ودمجألا مب للوم

الممارسات غير ا خيقية ،وتوافقألا مب للوم العمارة ،يوفح الشك ()9

العمارة ،ومن خي الب ف فض الدراسات السابقة ،والطار المقترم النألائض،

مدا نسبة وا تيات دم تعليم الممارسات ا خيقية المألنية مب برام

وخطط كليات العمارة ،ب يف يألطض جزلات كبي اتر فض مختلل للوم العمارة،
ويرفب المستوى المعرفض لدى الطيبى
التشييد
%17

تصميم
%4

اإلنشاءات
%15

مناك مقت ار ان لدم ا خيقيات المألنية مب للوم العمارة كالتالض:
األقتراح األول :تطبيق الممارسات األخالقية ضمن المقررات

تم مختيار مقرر طدارة ال مشرولات ك الة من مقررات للوم كليات العمارة
من م دى الكليات  ،لتطبيا مقترم دم الممارسات غير ا خيقية فض
المقرر ،ب يف يكون فض ا سبوع ا خير ،ويكون الطالب قد فألم م توى
المقرر ،ولل

معرفة ب دوف الأل وات التض ممكن من ت دف فض طدارة

المشاريب ،بالفافة طل من مستاذ المقرر يدخ بعض الممارسات غير
العلوم
المهنية
%33

التحكم
البيئي
%31

ا خيقية فمن الموافيب المطرو ة فض المقرر ،ليصبح لند الطالب
معرفة و الممارسات التض تؤثر لل طدارة المشاريب ،والتض تم رصدما
فض الطار المقترم النألائضى يتفح من موافيب المقرر التض تدر  ،مممية
تعرل ا خيقيات المألنية للطيب ،جدو ()5ى

الشكل (  :)9يوضح مدى إحتياج علوم العمارة لدمج الممارسات
األخالقيات المهنية
جدول ( :)5المواضيع التي تدرس في مقرر إدارة المشاريع وأهمية إدخال األخالقيات المهنية

Weeks

Topics

1- Construction Industry.
?2- Project Management Process- What is the Construction Managments
3- Project Chronology: Preconstruction, Procurement Phase.
4- Construction Contracts: Types & Delivery Methods-pres.1
5- Projects Stages- Quiz 1
6- Estimating Projects Costs.
7- Contract Administration.
8- Construction Operation and Job Site Management.
9- Project Planning and Sche.ling: Fundamentals and Methods.
Network-Based Scheduels. Midterm exam
Project Control: Progress Evaluation and Control. -Value Engineering- pres2
Cash flow Analysis Cost and Resource Control Quiz 2
Risk Management.
Value Engineering, Managing Quality and Safety.

يكون طرم الممارسات غير ا خيقية المتوافقة مب المقرر سب رصدما فض الطار المقترم النألائض فض ا سبوع الخام

1011121314-

لشر ،مب تفمين 15-

جميب موافي ب المقرر با شارة طل مخيقيات الممارسة المألية التض من الممكن من ت دف داخ تلك الموافيب خي ال ص ى

15
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األقتراح الثاني :تطبيق مقرر منفصل ضمن برامج وخطط كليات العمارة
تم تصميم وصل لمقترم مقرر بأسم (ا خيقيات والقفايا الممارسة فض
العمارة) لتدريسه فض مقرر من ص فمن برام وخطط كليات العمارة
فض المملكة العربية السعودية ،وتم تصميمه لل ذلك  ،ب يف يكون شام
ا مدال والموافيب والمخرجات والمراجب جدو ( ،)6مب دراسة الموافيب
سب مسبوع ال ص الدراسضى
جدول ( :)6وصف المقرر المقترح لألخالقيات والقضايا الممارسة في العمارة
تم تصميم مذه المقرر لتعريل طيب كليات العمارة بم اميم ونظرية وممارسة ا خيقيات المألنيةى سيتيح للطيب استكشال العيقة بين ا خيقيات

منأل المقرر

ا مدال

المألنية وتطبيا النظرية ا خيقية وصنب القرار فض القفايا المألنية التض تواجه المألنيينى

تطوير المعرفة من المعايير ا خيقية والسلوك المألنض المألم لطيب كليات العمارة لن طريا زيادة وليألم بالقفايا ا خيقية ،وتزويدمم با دوات

اليزمة لتعزيز قدرتألم لل الت لي النقدا ،و

القفايا ا خيقية التض سيواجألونألا بعد تخرجألمى

لماذا ت تات طل مخيقيات مألنية؟

الألدل الرئيسض مو زيادة قدرة الطيب لل التعام ب عالية مب القفايا المعقدة مخيقيات لند ممارسة العم ى

ومن ممدال مذه االمقرر و "مخيقيات المألنة" مض:
•
•

فألم القيم ا خيقية التض يجب من توجه مألنة الألندسةى
ت سين الولض بالقفايا ا خيقية الم تملة ،وطريقة

تلك القفاياى

•

ت سين المألارات المعرفية (مألارات العق فض الت كير بوفوم)ى

•

الولض ا خيقض (الك الة فض التعرل لل المشاك ا خيقية فض الألندسة)ى

•

الت كير ا خيقض المقنب (فألم  ،تقييم وجألات النظر المختل ة)ى

•

التماسك ا خيقض (تشكي وجألات نظر متسقة لل مسا

•

ا ستعداد والقدرة لل ت م المسؤولية ا خيقيةى

•
•

ال وار العقينض ل

ال قائا)ى

النزالات ا خيقية ،وصنب القرار ا خيقضى

النزامة  ،والتض تعنض النزامة ا خيقية  ،ودم ال ياة المألنية والشخصية ،و فألم واجبات ومسؤوليات المألنيين من خي طكتساب المعرفة فض
فلس ة ا خيقيات والممارسات المألنيةى

مخرجات التعليم

•

المعرفة ا ساسية التخاذ ق اررات مخيقية مستنيرة لند مواجألة المشاك فض بيئة العم ى

•

العم مب فرا متعددة التخصصاتى

•

ت م المسؤولية المألنية وا خيقيةى

( ال ألم والمعرفة والمألارات الذمنية والعملية)ى وي ترض من الطالب بعد دراسته لألذا المقرر من يكون قاد اتر لل :

•
•

سيكون لدى الطيب معرفة بالقفايا المعاصرةى

•

معرفة المبادئ ا خيقية  ،واللوائح والقوانين ،والعقوبات التض ت كم ممارسة ا خيقية المألنيةى

•

المراجب

16

التواص ب عالية و ذرى

الت كير ا خيقض وزيادة القدرة لل تطبيا مذا النوع من الت كير فض الت ديات ا خيقية اليوميةى
A textbook on Professional Ethics and Human Values, R.S. Naagarazan, July, 2006.
Philosophy (PHIL) 333, Professional Ethics (Revision 1). Center for Global and Scial Analysis.
Fundamentals of Ethics for Scientists and Engineers, by Edmund Seebauer and Robert L. Barry, 2001.

•
•
•
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جدول ( :)7وصف المواضيع المقترحة لتدريس مقرر األخالقيات والقضايا للمارسة في العمارة
الموافيب المقتر ة

ا سبوع
•
ا و

•
•

تعريل القيم والمبادئى

الثانض

•
•

مقارنة بين ا خيا وا خيقيات المألنيةى

•
•

العوام المؤثرة لل المسئولية ا خيقيةى

الرابب
الخام

التعاميت المالية وا داريةى

•

منواع الممارسات ا خيقية المألنية التض ت دف بين المألنيينى

•

العقوبات والجزالات القانونية والشرليةى

•

 -مختبار قصير فض نألاية الموافب

العيقة بين المألنة وا خيقيات المألنيةى
القيادة والمسئولية ا جتمالية والمألنيةى

•
الثالف

دور مدونات ا خيا المألنيةى
ممدال ا خيقيات المألنيةى

•

التطبيقات

مقدمة ولم ة لامة لن المقررى

تعريل ا خيقيات المألنية والسلوكياتى

•

 -مختبار قصير فض نألاية الموافب

سلبيات وايجابيات ا خيقية المألنية لل مشاريب البنالى

•

مساسيات الت لييت ا خيقية وصنب القرارى

•

م ألوم ا بيغ لن المخال ات ى

الممارسات غير ا خيقية فض -1 :الألشى  -2التزوير

تزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا الموفولية

 مختبار قصير فض نألاية الموافب االت دراسية -مناقشة

والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى
الساد

الممارسات غير ا خيقية فض -3 :مخال ة ا نظمةى  -4تأخر المشاريبى

مشاركة وتزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا

الموفولية والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى

السابب

المماراسات غير ا خيقية فض -5 :استخدام السلطةى  -6الرشوةى

مشاركة وتزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا

-

الممارسات غير ا خيقية فض -7 :التأمرى  -8ت ديد العطالاتى

مشاركة وتزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا

 االت دراسية مناقشة-

التاسب

مشاركة وتزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا

-

االت دراسية

-

االت دراسية

 -مناقشة

الموفولية والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى

العاشر
ال ادا لشر
الثانض لشر

الثالف لشر
الرابب لشر

الممارسات غير ا خيقية فض 11 :تفارب المصالحى

مشاركة وتزويد الطيب بالمعلومات مب كبار المألنيين الستكشال وفألم القفايا

الموفولية والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى
لقات نقاش
لقات نقاش
لرض بوربوينت للمشاك والقفايا الواقعيه  +فيديوى

لرض بوربوينت للمشاك والقفايا الواقعيه  +فديوى

االت دراسية

 -مناقشة

الموفولية والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى

الممارسات غير ا خيقية فض -9 :دوران المناقصةى  -10ا مما ى

االت دراسية

 -مناقشة

الموفولية والجوانب الألامة فض الممارسة المألنيةى

الثامن

التسليمات واالختبارات

 -مناقشة

تقييم مناقشة
تقييم مناقشة
ب ف

و

القفايا ا خيقية فض

البنال والتشييد ،ب ف يكون لدى
الطالب القدرة لل

نقد ما يراه من

ممارسات غير مخيقية ،ويؤص لدية

معرفة االصواب والخطأى
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 -12النتائج

و الطار الذا يؤطر منظومة التعليم المعمارا ،وما يتص بألا من

كش ت نتائ الب ف مممية تطوير برام وخطط كليات العمارة ،ومممية
تعليم ا خيقيات المألنية لطيب كليات العمارةى ط توى الب ف لل لدة
تساؤالت للوصو طل

كي ية تطوير مخيقيات الممارسة المألنية فمن

برام وخطط كليات العمارة ،وكانت الجابة لل التساؤالت كما يلض-:
 -1كيل يتم تدري

مخيقيات البنال والتشييد فض برام كليات

العمارة؟
لألجابة لل السؤا مناك مقت ار ان مما :ا و كما متفح من خي
الطار المقترم النألائض والمقابيت مب الخبرال من كليات العمارة ،يمكن
ا خيقيات المألنية من خي الدم مب منام العمارة سب

تدري

الموافيب لك مقرر وتوافقألا مب الممارسات غير ا خيقية المألنية التض
ت دف فض البنال والتشييدى والثانض من يكون مقر اتر مستقيت بإسم
ا خيقيات المألنية يدر فض السنة ا خيرةى

سوا ل م  ،وغيره ،وافتقارما لمعايير تفبط وت دد تلك المتطلبات؛ مث
معايير التماد الجودةى ويجب من تكون لدى المؤسسة التعليمية سياسات
فعالة لفمان من جميب البرام العلمية فيألا ت قا المستويات العالية للتعلم
والتعليمى ويجب من تكون نوات تعلم الطلبة م ددة بدقة ،ومتسقة مب
متطلبات المؤميت الوطنية ومن الفرورا النظر فض القفايا ا خيقية
العالمية المعاصرةى ومناك فرصة للطيب لتطوير موقل اسم تجاه بعض
القفايا ا خيقية ا كثر

ا خيقيات المألنية يجب من تكون م ورية فض منام

 -14التوصيـات

 -1فعل تعليم الممارسات ا خيقية المألنية فمن البرام
والخطط لكليات العمارة ال يعنض ا نتظار ب يجب دمجألا
فمن مقررات للوم العمارة ،الستكما بعض النقص فض

ا خيقية المألنية فض صنالة البنال والتشييد؟
العربية السعودية واجابات الخبرال من ملفال ميئة التدري

من كليات

مخرجات المقررات ،وتص يح الوفب ال الضى
 -2طتفح من نتائ

لل تدري

 -3م

سيألير دم

للوم العمارة مب مخيقيات المألنة ،فض

معارل مختل ة فض جميب تخصصات العمارةى
 -3طن النظرة المستقبلية لبرام

منه بيشك سول يكون له مثر طيجابض لل الطيب ولل المجتمب وي ظ

التض اليمكن تجاملألا لند نقد ما منأل تعليمض فض العمارةى
 -4طن مسالدة طيب كليات العمارة فض فألم القفايا ا خيقية
والقانون والقوالد ا خيقية فرورية لتجنب ال ساد ،وتسالد

الما العام وموارد ال كومة وازدمار القتصادى ميفات مشارت الدراسات فض

مذا الب ف طل مممية تعليم ا خيقيات ومدى مثرما ا يجابض لل الطيب

بعد تخرجألم والمجتمب وال صو لل الجودة فض مشاريب البنال والتشييدى

فض تجنب الممارسات غير ا خيقية فض البنال والتشييدى
-5

ومن يتفمن ك

مقرر مخرت وا د لل

ا ق

للممارسات ا خيقية

تعليم ا خيقيات فض جميب الم ار

ا خيقية للطيب ،والت كير ا خيقض ،واستعدادمم لقبو
المسؤولية الشخصية ،والجتمالية ،والدادمم للمسئولية ن و

المألنية والقانون ،ويتفمن مناقشة قفايا ال ساد وال االت الدراسية
المألنية وما يترتب لليألا من لقوبات ،مب مشاركة الممارسين من المألنيين

وطنألم ودينألمى
 -7تطبيا العوام

-13

الخالصة

طن لملية تعليم مخيقيات الممارسة المألنية فض البنال والتشييد فض المملكة

العربية السعودية ت تات طل وق ة لند الوفب الرامن ،لدراسة برام وخطط
كليات ال عمارة ،والتض تؤثر لل التعليم المعماراى فواقب ال ا يؤشر طل

التض تسألم فض فعالية تعليم ا خيقيات

للطيب مث  :ت لي ال االت الدراسية للقفايا الواقعية،

وجألات التقافض والأليئة السعودية للمألندسين والتض لألا دور كبير فض
استقبا القفايا والشكاوا المألنية من جألات التقافضى

ى

 -6طن تعليم ا خيقيات المألنية سول يسالد فض تشكي القيم

المألنيةى كما منه ي ف من يكون مناك مقرر خاص لن ا خيقيات
الواقعية ،ب يف يكون  4سالات معتمدة ،وذلك لتأكيد مممية ا خيقيات

يجب من ت توا برام البكالوريو والدراسات العليا فض كليات
العمارة لل مقررات الممارسات ا خيقية المألنية ،لتأصي

ويرى البا ف مممية دم ا خيقيات المألنية مب للوم العمارة ،ب يف
يكون فض ك مقرر سب تكرار الممارسات ا خيقية و دوثألا ومنوالألا،

التعليم المعمارا فض المملكة

ت تات طل مراجعة ،لمعرفة مدى طرتباطألا بالممارسة المألنية

مخرجات كليات العمارة فض المملكة العربية السعودية؟
مكد الكثير من الخبرال فض كليات العمارة خي المقابيت التض مجريت،

الطار النألائض من منام

كليات العمارة

ت تات لدم ا خيقيات المألنية ،ب يف يكون لدى الطيب

العمارة فض جامعات الممكلة العربية السعودية  ،طتفح من المنام الت توا
الطيب ا خيقيات المألنية فمن مخرجات المقررى

كليات العمارة

وليست م يطة بألاى

 -2ما مدى ا توال المنام ال الية لكليات العمارة لل القفايا
بعد الستكشال من خي الب ف فض منام كليات العمارة فض المملكة

دوث تا فض المجتمعات المعاصرة ،كما طن

والمناقشة وال وارى
-8

يجب وفب م توى تعليمض خاص لن ا خيقيات المألنية،
ب يف يسالد مساتذة للوم العمارة فض تدري

ا خيقيات فض

فصو مختل ة لجميب منام العمارة ،سوال كان ذلك فض شك
كتاب ،مو دلي  ،مو موارد من النترنتى

وجود ثألرة كبيرة بين تعليم العمارة والممارسات ا خيقية المألنية فض
المملكةى كما يؤشر طل
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 -9طن فألم مخيقيات المألنة ،والعقوبات ،والقوالد ا خيقية ممر
ومذا يسالد طيب كليات العمارة

فرورا لتجنب ال ساد،

لل طتخاذ ق اررات ص ي ة ولالية الجودة بعد تخرجألمى
 -10نشر الولض من خي

طقامة الم افرات والندوات

و

القفايا ا خيقية المألنيةى
 -11مشاركة واستفافة المختصين من الختصاصات المختل ة
من مؤسسات التعليم والأليئة المألنية للمألندسين والجألات
ال كومية ،للمشاركة فض م افرات المقررات الدراسيةى
 -12تقديم ميئة المألندسين دورات تدريبة للطيب والمألندسين
ومنسوبض المكاتب الألندسية ،ولرض القفايا التض تردمم من
الجألات المختل ة ،لتخ يل دوف القفايا ا خيقية المألنيةى
 -13ا متمام بإجرال دراسات مست يفة من قب المختصين فض
الجامعات والمؤسسات العلمية وجألات التقافض ،تناقش ممم
المشكيت المتعلقة با خيقيات المألنيةى
المزيد من الدراسات وا ب اف المتعلقة بالممارسات ا خيقية

المألنية  ،وي تح آفاقات جديدة ومسارات طفافية للبا ثين والمختصين

من خي الم اور والقفايا الرئيسية التض تناولألا الب فى ومن

التوصيات للب وف المستقبلية التالض:
طجرال دراسات نولية ،واستعراض واستكشال متعما

و

ا خيقية المألنية ومسباب دوثألا فض صنالة البنال والتشييد ،من
مج وفب وتطوير لو لملية لمنب الأل وات ا خيقية ،والتض تؤثر
سلبات لل م ار
•

المشروع المختل ةى

ميفا ،سيكون من المثير لإلمتمام الب ف فض دور المألنيين ومدى

تأثيرمم لل صنب القرار الذا له تأثير كبير لل السلوك ا خيقض
فض مشاريب البنال والتشييدى
•

الب ف ورال ا سباب المشتركة بين المألنيين التض لو ظت ورال
السلوك غير ا خيقض فض صنالة البنال الوالتشييدى

•

كما منه يمكن تركيز الب وف المستقبلية لل تصميم برام خاصة
للمألنيين الممارسين ،والذين لم تتح لألم ال رصة سابقات ويقدر لددمم
باآلالل؛ لتقييم ا خيقيات المألنية ،وذلك لقيا

المعرفة والمألارة

والك الة ،وتشرل لليه الجامعات وميئة ا لتماد الكاديمض
والمركز الوطنض للقيا

والتقويم والأليئة السعودية للمألندسين،

وب يف يكون متطلبات للمألنيين لتعزيز وتطوير م ألوم ا خيقيات

المألنية لديألمى
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