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البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)الالرسمً  
 

 2   و محمد زكرٌا محمد غرٌب1قرطام  عزت محمـد رانٌا
1

جامعة المنوفٌة - كلٌة الهندسة-   الهندسة المعمارٌة
2

 كفر الشٌخ- المعهد العالً للهندسة المعمارٌة
ABSTRACT 
The aim of architectural research is to develop architectural knowledge, uncover the 
most important problems and work to solve them, as well as address development 
issues related to architecture, Architectural scientific research is an important activity 
and a supporter of professional practice and one of the factors affecting the features of 
the scientific studies that help to make the right decisions, It also works to formulate 
the intellectual construction of the architectural society as a whole and architectural in 
particular to reach an architectural product that meets the needs of the community and 
the architectural environment. 
The present study investigates the relationship between architectural research (MA and 
PhD) in the departments of architecture in the faculties of engineering under study 
(Engineering Alexandria - Cairo University - Fine Arts Cairo - Fine Arts Alexandria - 
Assiut Engineering) And some of the existing architectural problems (identity - 
transfer of technology - non-official housing), which is one of the most problems 
experienced by Egyptian architecture to find out how to benefit from these researches 
and reflect their recommendations to solve the problems of Egyptian architecture 
Key Words: : Architectural Scientific Research , Architectural problems ,   
                                Contemporary Egyptian Architecture 

 
: ملخـــــــــص البحـــــــــــــث

الكشف عن أهم المشكالت والعمل على حلها إلى جانب وٌهدف البحث المعماري إلى إنماء المعرفة المعمارٌة 
تمثل األبحاث العلمٌة المعمارٌة  نشاطا هاما  وداعما للممارسة  و, تناول قضاٌا التطوٌر المتعلقة بالعمارة 

  اتالمهنٌة  وأحد  العوامل المؤثرة  على مالمحه بما تقدمه  من دراسات علمٌة  تساعد على اتخاذ القرار
 للوصول والمعماري بصفة خاصة  كما تعمل علً صٌاغة  البناء الفكري  المعماري للمجتمع ككل ةالصحٌح

 . حتٌاجات المجتمع والبٌئة المعمارٌةإلبً يلنتاج معماري 
بأقسام العمارة بكلٌات الهندسة محل   (الدكتوراه)تقوم الدراسة الحالٌة ببحث العالقة بٌن األبحاث المعمارٌة 

هندسة أسٌوط - فنون جمٌلة االسكندرٌة - فنون جمٌلة القاهرة- جامعة القاهرة - هندسة اإلسكندرٌة)الدراسة وهً 
 والتً (االسكان الالرسمً  – البناءنقل تكنولوجٌا –  المعمارٌةالهوٌة) وبعض المشكالت المعمارٌة القائمة  (

تعد من أكثر المشكالت التً تعانً منها العمارة المصرٌة  للوقوف علً مدي االستفادة من تلك االبحاث 
. وانعكاس توصٌاتها علً حل مشكالت العمارة المصرٌة

 

  

العمارة المصرٌة المعاصرة , المشكالت المعمارٌة , البحث العلمً المعماري  : الكلمات الدالة

: المقدمـــــــــــــــــــــــــــة -1
 تتعاظم الفائدة من االبحاث العلمٌة اذا ما كان لهل مردود اٌجابً علً نتاج المجال الذي تمثله  والن 

بسماتها وقد تمٌز المصرٌون عبر العصور المختلفة بتفرد عماراتهم , العمارة هً مراة الشعوب وحضاراتها 
لذا فمن الطبٌعً ان ٌكون هناك امتداد لهذا االرث الذي تهاوي فً فترات معٌنة  , الحضارٌة وإنجازاتها الضخمة

مما ٌدفع بضرورة استعادة المكانة المفقودة بتطوٌع الٌات العلم من خالل اهم , نظرا الفتقاد البوصلة الحضارٌة 



 
 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان الالرسمً  

 

ادواته وهو البحث العلمً المثمر لمعالجة القصور المتراكم والمتمثل فً مشكالت عدٌدة تعانً منها البٌئة 
وبرغم كثرة " تالشً الهوٌة , ونقل التكنولوجٌا , واإلسكان الالرسمً " المعمارٌة المصرٌة والتً من اهمها 

االبحاث المعمارٌة التً تدور حول هذه المشكالت وغٌرها اال انه مازالت ولعقود مضت وحتً االن تسبب 
.  تهدٌدا للمحٌط المجتمعً والقومً المصري

 

: المشكلة البحثٌـــــــــــة- 2  
 من تفاقم المشاكل المعمارٌة والعمرانٌة والتً منها ماهو ممتد منذ تعانً العمارة المصرٌة المعاصرة 

زمن لٌس بالقلٌل ومنها ماهو مستجد نتٌجة التطورات المحلٌة والعالمٌة برغم تباري مراكز االبحاث المتخصصة 
واقسام العمارة فً الجامعات المصرٌة فً تناول نشر العدٌد من الدراسات البحثٌة المعمارٌة والعمرانٌة اال انه 

مازال الوضع القائم فً البٌئة المصرٌة  وكذلك مااستجد من نتاج معماري الٌرقً الً المستوي المأمول 
.  والمستحق للمجتمع المصري 

 
 :هـــــــــــدف الدراســـــــة-3

بٌان مدي االستفادة من البحث العلمى المعمارى فً االرتقاء بالعمارة المعاصرة والمساهمة  تهدف الدراسة إلى 
فً حل المشاكل المنتخبة من هذه الدراسة والتً  تعانً منها العمارة المصرٌة المعاصرة منذ بداٌة النصف الثانى من 

القرن العشرٌن طبقا للتوثٌق المرجعى وهذه المشكالت ال زالت مستمرة حتى االن على الرغم من تعرض عدٌد من 
الدراسات لها من خالل ابحاث الدكتوراه بالجامعات المصرٌة وبالرغم من انتهاء تلك الدراسات الً نتائج وتوصٌات 

تساعد فً حل تلك المشكالت  
 
:  أهمٌـــــــة الدراســــــــة- 4

تتأكد أهمٌة البحث من أنه محاولة لدعم االتجاه اإلٌجابً لعدٌد من الدراسات التً تنادي بضرورة اإلهتمام بقضٌة تطوٌر 
البحث المعماري وتوجٌة البحوث المعمارٌة بالجامعات المصرٌة تجاه المشكالت والقضاٌا التى ٌعانى منها المجتمع هذا 
باالضافة الى توثٌق الصلة بٌن البحث العلمى المعماري والمؤسسات المهنٌة المعمارٌة  حتً ٌمكن تطبٌق توصٌاته بما 

. ٌسهم فً االرتقاء بالعمارة المصرٌة المعاصرة وحل مشكالتها
 
: منهجٌة البحـــــــــث-  5

- الهوٌة)تتمحور المنهجٌة فً  حصر و تحلٌل بعضا من رسائل الدكتوراة التً تتناول المشكالت المعمارٌة محل الدراسة 
كلٌة الهندسة باإلسكندرٌة وكلٌة )بأقسام العمارة بكلٌات الهندسة محل الدراسة وهً . (اإلسكان الالرسمً- نقل التكنولوجٌا

علً إعتبار أنها  (الهندسة بالقاهرة وكلٌة الفنون الجمٌلة بالقاهرة و كلٌة الفنون الجمٌلة باالسكندرٌة وكلٌة الهندسة بأسٌوط 
وذلك خالل النصف الثانى من القرن العشرٌن لما تمثله هذه , من أوائل المدارس المعمارٌة التً بدأت بها الدراسات العلٌا 

وتنقسم الً ثالثة فترات حكم رئٌسٌة وما تبعه من  تطور , المرحلة الزمنٌة من اهمٌة كونها تأتً بعد جالء المستعمر 
سٌاسى وثقافى فى مصر فً كل فترة من هذه الفترات والذي أثر بدوره علً البٌئة المعمارٌة والعمرانٌة وكذا ظهور 

. مشكالت عدٌدة ومتنوعة تم تناول بعضها بالحل بقدر متفاوت فً كل فترة من هذه الفترات 
 
 :الدراســــــــــــات السابقــــــــة- 6

 من خالل استعراض األبحاث ذات الصلة تبٌن أن هناك بعضا من األبحاث التً تناولت موضوع البحث 
المعماري وانعكاسه علً العمارة المصرٌة غٌر انه التوجد ابحاث تخص هذا الموضوع بشكل مباشر بتارٌخ 

" Wang,David-Groat,Linda "حدٌث باستثناء المؤلفٌن 
- (ARCHITECTURAL  RESEARCH  METHODS)  -U.S.A"2001" 

 أسباب المشكالت المعمارٌة الى أسباب (1990)عبد الرحٌم أرجع : ومن أهم القضاٌا التً تناولتها تلك المراجع
 التً تشٌر الً أن البحث (1991)مكاوي دراسة وكذا ,  شغالهإ مراحل التصمٌم وبعد تنفٌذ المبنى وتحدث أثناء

العلمى المعماري بأقسام العمارة بالجامعات المصرٌة ال ٌزال بعٌدا عن مشكالت التنمٌة الفعلٌة حٌث أن البحوث 
حل المشكالت والقضاٌا هذا الى جانب قلة حرص المؤسسات المعنٌة لالمعمارٌة بالجامعات المصرٌة التوجه 

 (1991) عبد الرءوف ولقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة ,بالعمارة على االستفادة من االبحاث العلمٌة 
على الرغم من االقبال علً البحث العلمى المعماري فً أقسام العمارة بالجامعات المصرٌة إال أن ذلك لم أنه 

ٌؤثر تاثٌرا كبٌرا علً العمارة من حٌث االرتقاء بها وحل مشكالتها القائمة وأن الجهود المبذولة فى مجال البحث 
 أن إنفصال أجهزة اٌضاوٌري ,   العلمى المعماري لٌست على مستوى التحدٌات المحلٌة والعالمٌة الحدٌثة

البحوث العلمٌة عن األجهزة التنفٌذٌة للدولة ٌعوق تطبٌق نتائج االبحاث وبالتالى ٌساعد على االستمرار فى 
اإلعتماد على نتائج األبحاث المعمارٌة الغربٌة واستٌراد الحلول منها مما ٌعمق التبعٌة للغرب وٌحرم المجتمع 

أن ( 1998)البدوى ٌري   , بٌنماالمصرى من كثٌر من الجهد المبذول لتطوٌر العمل المعمارى بصورة عملٌة
 والذيتأثٌر البحث العلمى على العمارة ٌكمن فً  االنفصال بٌن أجهزة البحوث العلمٌة واالجهزة التنفٌذٌة , 

ٌرجع إما إلى عدم صالحٌة نتائج البحوث والدراسات للتطبٌقات العاجلة أو عدم وجود العالقة التنظٌمٌة 
واإلدارٌة بٌن أجهزة البحث والجهات المنفذة والتى تحدد فٌها نوعٌات البحوث الالزمة وأهدافها والبرامج الزمنٌة 

قتصار محتوٌات برامج البحوث على إلى إ أن أسباب تلك المشكلة قد ترجع اٌضاوٌرى البدوى . لتنفٌذها 
, اإلتجهات الفردٌة حٌث أن الباحث ٌمٌل الى تبسٌط المشكالت مما ٌجعلها بعٌدة عن احتٌاجات المجتمع 



 
 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان الالرسمً  

 
 موضوعات البحث وبلتالً ضعف إرتباط إنتقاء موضوعات األبحاث المعمارٌة ٌة منهجضعف باإلضافة إلً

 كما أوصت بعض األبحاث بضرورة اإلهتمام بقضٌة تطوٌر البحث ,  بالواقع العلمى واإلحتٌاجات المحلٌة
 التً تشٌر إلى ضرورة توجٌة البحوث المعمارٌة بالجامعات المصرٌة (2000)الهمشري المعماري مثل دراسة 

ن اسباب مشكالت للعمارة أ (2006) المدنى وٌري,   تجاه المشكالت والقضاٌا التى ٌعانى منها المجتمع
 : والعمران فى مصر والتً ٌجب أن ٌتناولها البحث المعماري هى 

 ناتجة عن غٌاب سٌاسات قومٌة محددة لالسكان بأنواعه , وإنسحاب الدولة من قطاع المساكن :أسباب سٌاسٌة 
.  المدعومة لذوى الدخل المحدود 

 تتمثل فى عدم وجود مخططات عامة لبعض المدن وعدم االلتزام بها وعدم الحفاظ :اسباب تخطٌطٌة وعمرانٌة 
 . على قواعد التشٌٌد للمدٌنة , وارتفاع الكثافة السكانٌة فى المناطق المشٌدة 

.  تتمثل فى التخبط فى سن القوانٌن والتساهل تجاه المخالفات :اسباب قانونٌة وتشرٌعٌة 
 

 ٌستنتج من جمٌع ما تقدم أن الدراسات السابقة قد تعرضت الجزاء من موضوع البحث الحالً بشكل 
لذلك كان مدخل هذه الورقة , مباشر او غٌر مباشر مما ٌعزز القناعة بأهمٌة تناول الموضوع محل الدراسة 

نقل - الهوٌة المعمارٌة )البحثٌة هو حصر وتحلٌل األبحاث التً تتناول المشكالت المعمارٌة محل الدراسة 
كلٌة الهندسة )بأقسام العمارة بكلٌات الهندسة محل الدراسة وهً . (اإلسكان الالرسمً- تكنولوجٌا البناء

باإلسكندرٌة وكلٌة الهندسة بالقاهرة وكلٌة الفنون الجمٌلة بالقاهرة و كلٌة الفنون الجمٌلة باالسكندرٌة وكلٌة 
علً إعتبارهم من اعرق اقسام العمارة وٌمثلوا باقً اقسام العمارة كما أنهم من أوائل  (الهندسة بأسٌوط 

. االقسام المعمارٌة التً بدأت بها الدراسات العلٌا ومازال ٌمارس من خاللها النشاط البحثً بشكل ملحوظ
 

 :البحث العلمً المعماريتعرٌف - 7
عرف البحث فً مجال العمارة على أنه التحري المنهجً لموضوع ما بهدف استخالص مجموعة من  ي

:- منها ماٌلًو ,الحقائق التً تضٌف إلى المعرفة حول هذا الموضوع أو تقوم بحل مشكالت ذلك الموضوع
البٌئة المحٌطة به مثل تاثٌر الظروف المناخٌة على التصمٌم و المبنى ي مستعملرضاءالعوامل التى تؤثر على - 

وتوفٌر األمن والحماٌة المختلفة  الجغرافٌة المعمارى والفتحات والواجهات واالداء المناخى فى المناطق 
.  لمستخدمً المبنً وكذلك إستٌفاء إحتٌاجاته النفسٌة للمستعمل

درجة مرونة فى التصمٌم المعماري مما ٌؤدي إلً انخفاض ال غٌابالعوامل التى تؤثر على كفاءه المبنى مثل - 
.  جودة الجوانب الوظٌفٌة على حساب بكم المبانً نتٌجة االهتمام رضا المستخدم

العوامل التى تحسن ادارة وتنظٌم البٌئة العمرانٌة وتصل بها الى مستوى افضل مثل تحسٌن المظهر العام - 
 . حول المدٌنة ومنع التعدى على البٌئة الطبٌعٌةالمستقرات الالرسمٌةللمبانى ومنع قٌام 

العوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة المتعلقة بصناعات البناء والتشٌٌد مثل معالجة إرتفاع أسعار األراضً ومواد - 
 .  البناء والتشٌٌدوتحسٌن وبناء قدرات العاملٌن فً مجالالبناء 

 

: البحث العلمً المعماري والمشكالت المعمارٌة المصرٌة - 7-1
ه واولً خطوات الحل ٌتمثل فً ادراك  وبٌن ما ٌرٌدماٌعانٌه المجتمع فجوة بٌن ت المعمارٌةالمشكالتمثل 

للمشكالت المعمارٌة تشعبات متعددة لذا سٌكتفً البحث , المشكلة ثم تحلٌلها للوصول الً الحلول المناسبة 
باالشارة الً الفترة من النصف الثانً من القرن العشرٌن وحتً االن لما تمثله هذه الفترة من ان القراراصبح 
مصرٌا خالصا غٌر انه تقلب بٌن تبنً اٌدولوجٌات متنوعة بداٌة من االشتراكٌة وانتهاءا بالرأسمالٌة المتوغلة 

ضعف الهوٌة )وبرغم هذا استمرت وتفاقمت معاناة العمارة وكان من اهم هذه المشكالت التً انتخبها البحث 
 ولكونها مستمرة وتتزاٌد ومؤثرة بشكل مباشر (تفشً ظاهرة العشوائٌات-   نقل تكنولوجٌا البناء–المعمارٌة 

كما ان ارتباط البحث العلمً المعماري بالمشكالت هو ارتباط حٌوي وله , علً البٌئة المعمارٌة والحضارٌة 
مردوده علً النتاج سواء كان فً مرحلة التصمٌم او بعد االشغال وظهور المشكالت التً لم تراعً فً مرحلة 
البحث والتصمٌم لٌتعرض لها باحثون معمارٌون محاولٌن الوصول الً حلول لهذه المشاكل من خالل توصٌات 

وقد تكون هذه المشكالت نتٌجة ظواهر طارئة او مستجدات محلٌة او عالمٌة او توقعات ,مدعمة بالٌات تنفٌذها
مستقبلٌة او تحدٌات اقلٌمٌة تستوجب التصدي لها قبل تفاقمها كما هو حادث فً مشكالت ٌتعرض لها مجتمعنا 

( 1)وٌوضح الشكل التالً,المصري منذ عقود مضت وحتً االن ادت الً صعوبة اٌجاد الحلول المناسبة لها االن
دور البحث المعماري بعد رصد المشكالت المعمارٌة لتحلٌلها علمٌا وصوال الً نتائج وتوصٌات لالستفادة منها 

وقد تظهر بعد ذلك مشكالت معمارٌة سواء كانت مرتبطة بالمنتج المعماري نفسه ,فً مرحلة التصمٌم المعماري
أو بالبٌئة المحٌطة به أو باإلحتٌاجات الالزمة للمتلقً لتبدأ بعد ذلك مرحلة إعادة الدورة مرة أخري من خالل 

. البحث المعماري لحل تلك المشكالت
. البحث العلمً المعماري خالل الفترات المتعاقبة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن-7-2

 مرت مصر علً مدار النصف الثانً من القرن العشرٌن وحتً االن بأهم ثالثة فترات زمنٌة متعاقبة 
وقد تأثر كال من البحث العلمً  (مرحلة الخصخصة- مرحلة االنفتاح االقتصادى- المرحلة اإلشتراكٌة)تمثلت فً 

المعماري والعمارة المصرٌة المعاصرة فً هذه الفترات بعدة تغٌرات سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة 



 
 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان الالرسمً  

 

انعكست علً الفكر المعماري وبالتالً علً النتاج المعماري وكذا ظهور مشاكل متعددة تهدد البٌئة المعمارٌة 
: وذلك فً كل فترة علً النحو التالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

البحث العلمً المعماري فً مصروأثره علً العمارة المعاصرة  01شكل قم 
 (احثٌنبمعرفة الب)المصدر 

 (:1972-1952)المرحلة اإلشتراكٌة : أوال
 تشكل البناء الفكرى للمجتمع المصرى فى تلك الفترة من خالل عدة مفاهٌم منها الغاء النظام :الفكر المعماري- أ

الطبقى ومحاولة تذوٌب الفوارق بٌن الطبقات كتوجه اشتراكى مع االنخفاض بمستوى الطبقة الرأسمالٌة وكذا 
  1952تبنً الفكر الحداثً لكتلة اوروبا الشرقٌة التى اوجدتها التغٌرات المختلفة بعد ثورة 

 بدأ ٌتزاٌد نشاط البحث العلمً بعد عودة المبعوثٌن من الخارج وتولى معظهم العمل فى :البحث العلمً- ب
المناصب القٌادٌة بمجالس المدن والجامعات وازدٌاد اعداد الطلبة فً الجامعات , وكانت العمارة الغربٌة المنهل 

الرئٌسى لتلك المرحلة فكانت االبحاث المعمارٌة تتناول موضوعات االسكان وتكنولوجٌا البناء والتصمٌم 
 . المعماري بٌنما تالشت موضوعات اخري

 إنعكس تاثٌر الثقافة الغربٌة الوافدة والتً تحمل الكثٌر من مالمح الطابع الغربى علً :النتاج المعماري-ج
المعمارٌٌن المصرٌٌن باإلضافة إلً المعمارٌٌن الذٌن تلقوا تعلٌمهم ودراستهم خارج مصر وتاثروا بالفكر 
الغربى وخاصة الحداثى منه , وعلى ذلك جاء النتاج المعماري معبرا عن كل هذه التبعٌة باستثناء بعض 

 .المحاوالت من معمارٌٌن حاولوا احٌاء مالمح العمارة البٌئٌة والمحلٌة 
من خالل تحلٌل أبحاث الدراسات العلٌا المعمارٌة بالجامعات المصرٌة تبٌن انها كانت : المشكالت المعمارٌة- د

تتناول موضوعات االسكان وتكنولوجٌا البناء والتصمٌم المعماري بٌنما قلت باقً الموضوعات وذلك حٌث مثلت 
, االشتراكٌة فترة الحداثة والحداثة المتأخرة  فكانت فترة نقل التكنولوجٌا من العمارة الغربٌة للعمارة المصرٌة 

 :وانعكس ذلك علً المشكالت الثالث محل الدراسة كاالتً
 هى عزبة الصعاٌدة بامبابة ثم 1924كانت أول منطقة عشوائٌة تكونت بمصر عام :االسكان الالرسمى -1

ثم بدأت فى الظهور بعد ثورة ٌولٌو عندما انشغلت , توالى ظهور المناطق العشوائٌة فى االربعٌنات 
 وتخلى الدولة عن دورها فى انشاء 1967الحكومة فى توفٌر المساكن لمحدودي الدخل بعد هزٌمة 

 .الوحدات السكنً
 تأثرت مصر فً تلك المرحلة بالفكر الحداثً المؤثر علً العمارة العالمٌة حٌث :نقل تكنولوجٌا البناء -2

االهتمام باالنظمة االنشائٌة الجدٌدة نتٌجة الطفرات فً تكنولوجٌا المواد كالحدٌد والخرسانة والمعادن 
كما ظهرت فً مصر المبانً سابقة التصنٌع لسد العجز الكمً فً , بشكل عام والبالستٌك وغٌرها 

 .الوحدات السكنٌة 
 نتٌجة التأثر بالفكر الحداثً والتخلً عن الموروث المعماري والقطٌعة مع :فقدان الهوٌة المعمارٌة -3

الماضً وكذا عودة المبعوثٌن المصرٌٌن من الخارج حٌث أصبح المعمارى المصرى متأثرا فى نتاجه 
المعمارى بما ٌراه وٌعاصره عبر عنها فى عمارته بشكل ادي الً تالشً الهوٌة المعمارٌة المصرٌة 

وكانت مالمح الفكر االشتراكً اكثر وضوحا فً حجم الكتل الخرسانٌة والبلوكات المجمعة كسكن 
 .للعمال التً تفتقر للقٌم االنسانٌة والجمالٌة والتتنافر مع المحٌط 

للمشكالت المعمارٌة محل  نماذج  (4),(3),(2)وتوضح األشكال 
: الدراسة فً تلك الفترة
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                   (    19- 2 ) شكل                        (  19- 2 )شكل                      
 

 
 

  (19- 2 )شكل 
 القاهرة-   مبنً جامعة الدول العربٌة   القاهرة      - برج القاهرة       بطنطا-تجمٌع الوحدات علً شكل بلوكات طولٌة

 "www.archnetron"المصدر                  "بمعرفة البحث"المصدر 
 

 (:1982-1973)مرحلة االنفتاح االقتصادى :  ثانٌا
 كان معمارى تلك الفترة تسٌطر علٌه األفكار واإلتجاهات الغربٌة الرأسمالٌة حتى بدون :الفكر المعماري-أ

إغتراب , حٌث إنفتح الباب على مصراعٌه فى ظل سٌاسة اإلنفتاح االقتصادى إلى إستٌراد وتقلٌد كل ما هو 
. غربى إلرضاء متطلبات وتطلعات الطبقة الجدٌدة من المالك والمستعملٌن

توالى انشاء الجامعات بما إشتملت علٌه تلك الجامعات من كلٌات هندسة شملت أقسام للهندسة : البحث العلمً- ب
وضعفت فً تلك الفترة اإلستفادة من البحث العلمى بالجامعات , وزاد تكرار مواضٌع االبحاث , المعمارٌة 

المعمارٌة الخاصة بالدراسات العلٌا وقلت إتاحة تبادلها بٌن الكلٌات لإلطالع علٌها, كما ندرة األبحاث المعملٌة 
ولم توجد رابطة قوٌة بٌن االقسام المعمارٌة وبٌن والقائمٌن علً ممارسة المهنة , المرتبطة بمواد وطرق البناء 

, كما احتل التصمٌم المعماري الصدارة فً الجامعات المصرٌة بٌن موضوعات األبحاث المعمارٌة  فً الوقت 
 .الذي ضعف فٌه االهتمام بدراسة مشكالت اخري هامة

 إختلف النتاج المعماري فً هذه الفترة نتٌجة لتوجه الدولة وتغٌر الفكر المعماري نحو :النتاج المعماري- ج
الرأسمالٌة الغربٌة وأصبح لكل طبقة النتاج المعماري الخاص بها وذلك بعودة عمارة طبقة الصفوة والتى تمثل 

اما التٌار الشعبى فكان هو المهمل وتمثل ذلك فى العشوائٌات الضخمة , ولقد تأثر المعمارٌٌن , التٌار الرسمى 
المصرٌٌن فى فترة اإلنفتاح اإلقتصادى بالعمارة الغربٌة  وهو ما إنعكس بشكل واضح على مبانٌهم وتعتبر 

 .عمارة الحداثة المتأخرة أحد أهم االتجاهات الرئٌسٌة للعمارة فً تلك الفترة
 من خالل تحلٌل أبحاث الدراسات العلٌا المعمارٌة بالجامعات المصرٌة تبٌن أن :المشكالت المعمارٌة- د

التصمٌم المعماري فً الجامعات المصرٌة ٌحتل الصدارة بٌن الموضوعات المعمارٌة بٌنما تالشت موضوعات 
وانعكس ذلك علً المشكالت .ادارة المشروعات والتعلٌم والبحث المعماري وموضوعات مستقبلٌات العمارة 

: الثالث محل الدراسة كاالتً

قبل هذه % 50كانت نسبة االسكان الالرسمى إلً مجموع الوحدات السكنٌة :  االسكان الالرسمى -1
خالل السبعٌنات نتٌجة الرتفاع معدالت الهجرة من الرٌف % 80الحقبة ثم زادت النسبة لتصل 

وانصب اهتمام الدولة بعد , للحضر وازدادت الفجوة بٌن العرض والطلب على الوحدات السكنٌة 
ثم ,  علً تعمٌر مدن القناة لعودة المهجرٌٌن 1973الخروج من حروب االستنزاف وحرب اكتوبر 

  .تشجٌع ظاهرة التملٌك وضعف دور االسكان االجتماعً

التركٌز علً الفكرة اإلنشائٌة   دخلت مصر فً مرحلة الحداثة المتأخرة حٌث :نقل تكنولوجٌا البناء -2
من خالل التاكٌد علً مثل التوصٌالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  وإبراز حقٌقة التكنولوجٌا المستخدمة

فً إظهار التشكٌل بدال  واالعتماد على المواد المصنعة والبالستٌكمحاور الحركة الرأسٌة واالفقٌة 
والمبالغة فً االرتفاعات والتوسع فً استخدام مسطحات , من المواد الطبٌعٌة واألخشاب واألحجار

 .الزجاج وااللومنٌوم فً الواجهات

واستقدام المكاتب ,   ازادت ظاهرة التغرٌب بعد االنفتاح االقتصادى :فقدان الهوٌة المعمارٌة -3
االجنبٌة والشراكة معها والتأثر بالغرب فى كثٌر من تفاصٌل االعمال المعمارٌة وظهور الفراغات 
الداخلٌة المفتوحة والواجهات الزجاجٌة العالٌة االرتفاع والتى تحمل تفاصٌل المنتج االجنبى والتً 

 وتوضح ,تؤكد انقطاعها عن هوٌة مجتمعنا المصرى 
نماذج للمشكالت المعمارٌة محل  (7),(6),(5)األشكال 

: الدراسة فً تلك الفترة
 
 
 
 
 



 
 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان الالرسمً  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

القاهرة -شٌراتون فندق( 4) شكل القاهرة   - فندق سوفٌتٌل(4)شكل االسكان الالرسمً       ( 4)شكل                 
             ٌعكس التدهور العمرانً            ٌعكس تقدم تكنولوجٌا البناء         ٌعكس التبعٌة للعمارة الغربٌة 

                  "بمعرفة البحث"المصدر                                                       
( : 2010-1982)مرحلة الخصخصة : ثالثا

 تمٌزت تلك الفترة بإحتوائها على العدٌد من التناقضات فً شكل توجهات ثقافٌة وفكرٌة :الفكر المعماري-أ
مختلفة , وٌعد تٌار التغرٌب هو احد أهم التٌارات الفكرٌة التً سادت المجتمع حٌث مازال ٌؤثر على الحٌاة 
الثقافٌة واالجتماعٌة فً مصر , وكذلك كان هناك االتجاه األصولً وقد اشتد فً مجابهة التٌار الغربً وهذا 

.  الذي تتسم به الحٌاة الفكرٌة فً مصرضٌعكس التناق
 بجانب التعلٌم الجامعى الحكومى المجانى ونظرا لتزاٌد االقبال على التعلٌم فلقد ارتأت الدولة :البحث العلمً-ب

فتح روافد اخرى للتعلٌم الجامعى من خالل الجامعات والمعاهد العلٌا الخاصة مما أدي لزٌادة أقسام الهندسة 
المعمارٌة وأعداد الخرٌجٌن بها وبالتالً زاد اإلقبال علً الدراسات العلٌا بأقسام العمارة بٌن الباحثٌن دون 

اإلهتمام بتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة فً حد ذاتها, كما إشملت أبحاث الدراسات العلٌا بأقسام العمارة علً معظم 
الموضوعات المعمارٌة لتمٌز هذه الفترة بالتغٌرات المتسارعة فً ثورة االتصاالت والمعلوماتٌة باالضافة الً 

 .التطور التكنولوجً فً مواد وتكنولوجٌا البناء
تأثرت العمارة بالتناقض الثقافً الذي ٌعانى منه المجتمع المصري حٌث ظهرت : النتاج المعماري- ج

االزدواجٌة فً النتاج المعماري نتٌجة لزٌادة الفجوة بٌن طبقة األثرٌاء وطبقة الفقراء الذٌن ازدادوا فقرا وبالنسبة 
فهً تعتبر من أهم التٌارات الفكرٌة التً تسود المجتمع المصري اآلن , خاصة فً ظل : لظاهرة التغرٌب

سٌاسات العولمة والمعلوماتٌة واتفاقٌة الجات وغٌرها , وهو ما كان له تأثٌرا على المنتج المعماري تمثل فً 
بٌنما , ظهور مشارٌع االسكان الفاخر والنتجعات السٌاحٌة وتفشً ظاهرة التملٌك عن طرٌق القطاع الخاص 

 .جاء االسكان االجتماعً الرسمً متواضعا من حٌث الكم والكٌف
من خالل تحلٌل أبحاث الدراسات العلٌا المعمارٌة بالجامعات المصرٌة تبٌن أن أبحاث : المشكالت المعمارٌة- د

الدراسات العلٌا بأقسام العمارة تشتمل علً جمٌع الموضوعات المعمارٌة لتمٌز هذه الفترة بالتغٌرات المتسارعة 
فً ثورة االتصاالت باالضافة إلً التطور التكنولوجً فً مواد وتكنولوجٌا البناء, وان احتلت نظرٌات العمارة 

الصدارة فً موضوعات األبحاث المعمارٌة ٌلٌها التصمٌم المعماري وذلك لكون هذه الفترة هً تفعٌل لمرحلة ما 
, وبالتالً كان هناك إتجاه  (-....التفكٌكً-التارٌخً-االحٌائً )بعد الحداثة وهً مرحلة تعددت فٌها االتجاهات 

للعودة إلً نظرٌات العمارة للتوفٌق بٌنها وبٌن االتجاهات المعمارٌة وانعكس ذلك علً التصمٌم المعماري , 
وانعكس ذلك علً المشكالت , فسٌطرت موضوعات النظرٌات والتصمٌم علً االبحاث المعمارٌة فً تلك الفترة 

: الثالث محل الدراسة كاالتً
 ملٌون نسمة 7   كشفت دراسة للمركز المصري لحقوق السكن عن وجود ما ٌزٌد عن :االسكان الالرسمى-1

سنوٌا % 3ٌعٌشون فً عشوائٌات القاهرة والجٌزة فقط كمثال لمعظم المحافظات , وأن هذا العدد ٌتزاٌد بمقدار 
 منطقة عشوائٌة 76وبحسب الدراسة فالقاهرة الكبرى تضم وحدها نحو ,  ألف نسمة سنوٌا 200وٌضاف لهم 
 ألف كٌلو متر مربع بسبب استمرار الهجرة من الرٌف والزٌادة السكانٌة , إضافة إلً قوانٌن 230علً مساحة 

تملٌك الوحدات السكنٌة وتراخً الدور الرسمً لوضع الحلول العاجلة برغم ماتمثله من تهدٌد للسلم االجتماعً 
 .المصري

ارتباط الطفرة النسبٌة فى تكنولوجٌا البناء التنوع الكبٌر فى مواد البناء التى تم :  نقل تكنولوجٌا البناء-2
استٌرادها مثل المواد المصنعة واالخشاب والورق والزجاج والخرسانة المسلحة والحدٌد والعدٌد من مواد 

, باالضافة للعدٌد من نظم االنشاء الحدٌثة مثل  (P.V.C)والـ  (GRC)التكسٌات كمواد االستانلٌس والـ
االطارات وااللواح المنطبقة ونظم القشرٌات واالنشاء بواسطة الكابالت والجمالونات سواء كان ذلك فى المبانى 
المتعددة الطوابق أو المبانى ذات البحور الواسعة , وكذلك تطور اسالٌب التنفٌذ التى تعتمد على التكنولوجٌا مثل 

الشدات النفقة والبالطات المرفوعة والشدات المنزلقة , باالضافة الى استخدام تكنولوجٌا المعلومات ممثلة فى 
  .الحاسب اآللى وبرامجه مما أثر بدوره على تطور المنتج المعمارى فى مصر فى تلك الفترة

مع زٌادة توغل الراسمالٌة وإتساع قنوات االنفتاح على الغرب فى جمٌع  الوسائل : فقدان الهوٌة المعمارٌة-3
فاصبح  , المرئٌة والمسموعة وتقدم ثورة االتصاالت وتسارع خطً الثورة التكنولوجٌة زادت عملٌة التغرٌب

النتاج المعمارى عبارة عن مجرد محاوالت فردٌة من جانب المعمارى تحمل الكثٌر من التناقض الفكرى مما 
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وتوضح ,  المعمارٌة المتنافرة  من الطرزمما أسس لصورة بصرٌةادى الى تدهور مالمح البٌئة المعمارٌة 

: نماذج للمشكالت المعمارٌة محل الدراسة فً تلك الفترة (10),(9),(8)األشكال 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احدي فٌالت التجمع الخامس (9 )شكلالنٌل           مجمع  (8 )شكل مبانً عشوائٌة            (8 )شكل
فً اطراف المحافظات             تعكس التفوق التكنولوجً             تعكس مالمح العمارة الغربٌة 

 (حثبمعرفة الب)المصدر               (حثبمعرفة الب)المصدر           (حثبمعرفة الب)المصدر 
: الدراسة التحلٌلٌة- 8       

التحلٌل الوصفً للبٌانات وتحلٌل المحتوي العلمً لبعض أبحاث : اعتمدت طرق تحلٌل بٌانات الدراسة علً كال من
كنموذج لألبحاث المعمارٌة وذلك علً إعتبار أن أبحاث الدكتوراه ذات الصلة بالمشكالت المعمارٌة محل الدراسة 

هً التً تعمل علً إضافة الجدٌد للعلم والمعرفة وذلك من خالل والئحته التنفٌذٌة لجامعات ا قانون تنظٌمالدكتوراه حسب 
مانستخلصه من نتائجها وتوصٌاتها والتً من المفترض أن تكون فاعلة وموجهة لإلسهام فً حل مشكالت العمارة 

.  ثم ٌلً ذلك التحلٌل االحصائً لمعرفة مدي وجود عالقة بٌن متغٌرات الدراسة المختلفةواإلرتقاء بها
 :التحلٌل الوصفً للبٌانات- 8-1

:  رسالة وهً كالتال69ًالمشكالت المعمارٌة التى تتناولها الدراسة بعدد إجمالً 
,   بحث فً جمٌع الجامعات محل الدراسة 26وتم عمل عدد (الهوٌة المعمارٌة  )   
,   بحث فً جمٌع الجامعات محل الدراسة 25وتم عمل عدد  (نقل تكنولوجٌا البناء  )   
 رسالة تخصص تخطٌط منذ بداٌة النطاق الزمنً للدراسة 18وتم عمل  (االسكان الالرسمى  )   

( . 11)كما فً شكل . م 2010وإستمرت حتً نهاٌة النطاق الزمنً لها حتً عام  (1952   )
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                            
المشكالت محل  مقدار تناول  (11) شكل

 (حثبمعرفة الب)المصدر البحث فً الجامعات المختارة 
 

: رصد المحتوي العلمً لألبحاث- 8-2
ٌتم من خالله إختٌار مشكالت  محددة تعانً منها العمارة المصرٌة المعاصرة ,ثم تحدٌد أبحاث الدكتوراه التً 

. تناولت تلك المشكالت ودراسة ما توصلت إلٌه من نتائج وتوصٌات لحل تلك المشكالت
 :وقد تبٌن من رصد محتوي قوائم الرسائل بالنسبة للمشكالت المعمارٌة محل الدراسة اآلتً

درجة االقبال علً تناول موضوعاتها بأبحاث  حٌث من األكبر النسبة مشكالت الهوٌة احتلت -1
 . االسكان الالرسمً وأخٌرا التكنولوجٌا نقل تلتها      العمارة بالجامعات المصرٌة

. والثانٌة األولى الزمنٌتٌن الفترتٌن فًتالشت  ارهاياخت تم الالتً الثالث المشكالت المعمارٌة- 2
: تحلٌل لنتائج وتوصٌات األبحاث الخاصة بالمشكالت محل الدراسة-  8-2-1

قامت هذه الدراسة بانتخاب عددا من رسائل الدكتوراة التً تناولت المشكالت محل الدراسة وحصر نتائجها 
:- وتوصٌاتها بهدف الوقوف علً ماتم التوصل الٌه لحل هذه المشكالت فكانت كالتالً 

:  مشكلة االسكان الالرسمى - والأ
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على اعتبار أن مشكلة االسكان الالرسمى مشكلة تخطٌطٌة , ومن تحلٌل محتوى قوائم ابحاث قسم * 
:   االتى  تبٌنالتخطٌط بالجامعات محل الدراسة

 69)الدكتوراة من اجمالى عدد ابحاث   بحث 18اجمالى عدد االبحاث التى تناولت هذه المشكلة هى عدد  - أ
 .محل الدراسة المشكالتالتً تناولت بحاث المن اجمالى عدد ا% 26.1بنسبة  (رسالة

.  لم ٌتم تناول هذه المشكلة فى ابحاث الفترات االولى والثانٌة واقتصر ذلك على الفترة الثالثة - ب
 فنون القاهرة ثم هندسة اسٌوط ثم تاتىٌلٌها هندسة القاهرة اعلى جامعة تناولت تلك المشكلة  - ج
 . هندسة االسكندرٌة وفنون االسكندرٌة بعد ذلك فى المرتبة االخٌرة     

:   االتى تبٌن ابحاث الدكتوراه التى تناولت تلك المشكلة خالل رصدمن **
 تناولت جمٌع االبحاث مشكلة االسكان الالرسمى ومفهومه ومسبباته وانواعه وكٌفٌة واماكن تواجده

: والعوامل المسببة له وانتهت هذه االبحاث الى عدة نتائج من اهمها       
 ان قطاع االسكان الالرسمى هو قطاع هام ذو حركة قوٌة ومكتمل النمو ومتداخل فى االنظمة -   ا

.  االنظمة االقتصادٌة بما فٌها الشاملة      
. ان قطاع االسكان الالرسمى له العدٌد من االٌجابٌات باالضافة الى سلبٌاته المتعددة   -  ب
. ان قطاع االسكان الالرسمى غٌر متصل بطرٌقة كافٌة بالخدمات االساسٌة   -  ج

 وانتهت تلك االبحاث الى عدة توصٌات تشمل فى مجملها تعدٌل بعض السٌاسات الحالٌة  
: باالضافة الى اقتراح سٌاسات جدٌدة وتشمل التوصٌات التالٌة   

. عمل مسح شامل لمناطق االسكان الالرسمى -    
 .تنفٌذ مشروعات البنٌة االساسٌة والخدمات بتلك المناطق -    
 عودة الدور الرقابى للمحلٌات للرقابة على مناطق االسكان الالرسمى وذلك كما فى بحث-    
 : الى تلك التوصٌات (1998) فى حٌن اضاف زاٌد (1993)العربى       
 .التنمٌة المرحلٌة لتلك المناطق والتحسٌن الدورى لها -    
.  على دور المجتمع والمشاركة فى تنمٌة تلك المناطق(2007)فى حٌن ركزت خلٌل      
 

:  مشكلة نقل التكنولوجٌا - ثانٌا
 الهوٌة من حٌث درجة االقبال علىفقد  مشكلة معمارٌة وتأتً فى المرتبة الثانٌة بعد مشكلة هً* 

 االتى  تبٌنم العمارة بالجامعات محل الدراسة اقسا تناولها ومن خالل تحلٌل محتوى قوائم ابحاث 
 من اجمالى العدد % 0.017 بحث بنسبة 25اجمالى عدة االبحاث التى تناولت تلك المشكلة   -  أ

.   الكلى لالبحاث   
.  ابحاث الماجستٌر بها عددها اكبر من ابحاث الدكتوراه  - ب
.   لم ٌتم تناول تلك المشكلة فى الفترة االولى والثانٌة واقتصر ذلك فقط على الفترة الثالثة   -ج
 تاتى هندسة القاهرة فى صدارة الجامعات التى تتناول هذه المشكلة وتلٌها فنون القاهرة وهندسة  - د

.   االسكندرٌة بنفس الدرجة وتحتل هندسة اسٌوط وفنون االسكندرٌة المرتبة االخٌرة   
:   االتى تبٌنمن تحلٌل محتوى ابحاث الدكتوراه التً تناولت تلك المشكلة * 

 تناولت االبحاث موضوع تكنولوجٌا البناء ومفهومه واتجاهات الدول النامٌة الى تطبٌقة وبخاصة
  مصر وعوامل ذلك والمحددات الالزمة , وكذلك وسائل وطرق نقل التكنولوجٌا اقتصادٌاتها وانواع
  تكنولوجٌا البناء الموجودة فى مصر وطرق تنفٌذها والنظم االنشائٌة وذلك كما هو واضح فى بحث

  (1993) كامل 

:  والذى انتهى الى توصٌات ضمنها فى  (1995) واٌضا فى بحث دسوقى *
اعادة توزٌع وحدات المصانع سابقة التجهٌز لمناطق تتطلب تلك النوعٌة من المبانى مثل سٌناء    - أ

.  تولى جهة او هٌئة مستقلة مثل الهٌئة العربٌة للتصنٌع ادارة كافة المسئولٌات  - ب
.  تحجٌم العمالة التى تتطلبها تلك الصناعة وتدرٌبها وتطوٌرها  - ج
.  دعم قنوات االتصال بٌن المراكز البحثٌة والجامعات فى تلك الموضع   - د
.  حل المعوقات الخارجٌة واستصدار القرارات االقتصادٌة التى تساعد على الحل   - ه
 . االستفادة من تجارب تطبٌقات تكنولوجٌا البناء فى الدول االخرى  - و

:  مشكلة الهوٌة وفقدان الطابع - ثالثا
 هى مشكلة معمارٌة تحتل المرتبة االولى من حٌث درجة االقبال على تناولها بحثٌا , ومن خالل

:   تحلٌل محتوى قوائم ابحاث قسم العمارة بالجامعات محل الدراسة اتضح االتى 
من اجمالى عدد االبحاث ونسبة % 18 بحث بنسبة قدرها 26اجمالى عدد االبحاث التى تناولت تلك المشكلة - 1

.  من اجمالى عدد ابحاث المشكالت المعمارٌة % 37.7
.  أبحاث الماجستٌر تتناول هذه المشكلة بنسبة اكبر من ابحاث الدكتوراه - 2
 . لم ٌتم تناول تلك المشكلة فى الفترتٌن االولى والثانٌة واقتصر ذلك على الفترة الثالثة فقط - 3
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تحتل هندسة القاهرة الصدارة فى تناول تلك المشكلة تلٌها هندسة اسٌوط ثم هندسة االسكندرٌة ثم فنون - 4
.  القاهرة واخٌرا فنون االسكندرٌة 

:  من تحلٌل محتوى ابحاث الدكتوراه التً تناولت هذه المشكلة اتضح لنا االتى 
 تناولت االبحاث مفهوم الهوٌة والطابع باستعراض معظم االبحاث للفترات التارٌخٌة التى مرت* 

           بها مصر وانعكست على الفكر المعمارى وصوال الى تأثر العمارة المصرٌة بالكثٌر من االنماط 
بصفة خاصة  انعكست نتائجها على العمارةالتً الغربٌة والتقنٌات والمواد المستوردة نتٌجة لظاهرة التغرٌب 

 الذى تعانى منه العمارة المعاصرة وخلصت تلك االبحاث فظهر ذلك الزٌف المعمارى
:  الى عدة توصٌات منها  (2007)بحث ممتاز  ,  (1986)كما فى بحث حمودة 

 توصٌات غٌر عمرانٌة تتمثل فى نشر الوعى الثقافى للمجتمع والتعرٌف بالثقافة المصرٌة  -   
 .توصٌات عمرانٌة للمعمارى وهى توصٌات عامة لالهتمام بالقٌم الثقافٌة واالجتماعٌة للمجتمع -   

: نتائج تحلٌل المحتوي العلمً لألبحاث- 8-2-2
تمثلت نتائج تحلٌل المحتوي العلمً لألبحاث فً عدم تناول أبحاث الدكتوراه بأقسام العمارة فً مصر لمشكالت 

الهوٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واالسكان الالرسمً إال فً بداٌة الثمانٌنات من القرن الحالً علً الرغم من ظهور 
. تلك المشكالت علً الساحة المعمارٌة منذ بداٌة الخمسٌنات واستمرارها حتً اآلن

 توصٌاتالنتائج وال  ان هذه الىوتصلعمومٌة معظم نتائج وتوصٌات االبحاث المعمارٌة   -أ
.  وظروفه البٌئٌة  االقتصادٌة والثقافٌة بعٌدة عن الواقع وال تراعى طبٌعة المجتمع وامكانٌاته   
توصٌات االبحاث لم تأخذ طرٌقها للتنفٌذ السباب بٌروقراطٌة مثل عدم تضمٌنها بقانون , وان تم  -  ب

.     تضمٌنها ٌكون تفعٌل تلك القوانٌن بطئ
 . تفعٌل وتنفٌذ تلك التوصٌات فى معظم االبحاث المعمارٌة ل الٌةعدم وضوح  -ج

وٌدلل علً ذلك أنه ال زالت ابحاث الدراسات العلٌا باقسام العمارة تتناول تلك المشكالت وان كانت بنسبة إال أن 
 .هذه المشكالت ال زالت موجودة على ارض الواقع وال زالت تعانى منها العمارة المصرٌة 

: الدراســــــــة االحصائٌــــــــة-  8-3
تهدف الدراســــــــة االحصائٌــــــــة  الً التحلٌل الوصفً للبٌانات , تحلٌل المحتوي العلمً لبعض أبحاث 
الدكتوراه ذات الصلة بالمشكالت المعمارٌة محل الدراسة للوصول الى العالقة بٌن األبحاث المعمارٌة ذات 

الصلة فى محاولة لتتبع تطور المشكالت المعمارٌة محل الدراسة فى كل الفترات الزمنٌة والحلول التى اقترحها 
ثم استخالص نتائج احصائٌة خاصة بكل قسم عمارة بخمسة , البحث ومدي اسهامها فً الحد من تلك المشكالت 

جامعات مصرٌة المحددة بالدراسة وعمل مقارنات بٌنها للوصول الى العالقة بٌن األبحاث المعمارٌة ذات الصلة 
بمشكالت الهوٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واالسكان الالرسمً فى محاولة لتتبع تطور المشكالت المعمارٌة محل 
الدراسة فى كل الفترات الزمنٌة والحلول التى اقترحها البحث ومدي اسهامها فً الحد من تلك المشكالت وذلك 

: من خالل تحلٌل المخرجات لتوضٌح ماهٌة العالقة بٌن المتغٌرات محل الدراسة وهً
 . (تخصص عمارة ) بحث من موضوعات النظرٌات والفكر المعمارى  26عدد  : (الهوٌة  )
  (تخصص عمارة  ) بحث من موضوعات تكنولوجٌا البناء  25عدد  : (نقل التكنولوجٌا  ) 
. (تخصص تخطٌط) بحث 18عدد  : (االسكان الالرسمى  )

و ٌالحظ من هذا الجدول تفاوت فً  جامعة كل فى األبحاث عدد ومتوسط الجامعات عدد (1 )الجدول وضحي
متوسطات عدد األبحاث بالجامعات , كما أن متوسط عدد األبحاث فً هندسة القاهرة أعلً من متوسط األبحاث 

. فً باقً الجامعات نظرا لقدم الجامعة وتارٌخ بدء الدراسات العلٌا بها 
 

 المختلفة الجامعات فى األبحاث  عدد متوسط بٌن  *معنوٌةال ختالفات اال(1)جدول
 

القاهرة.  الجامعات أسٌوط.  فنون  االسكندرٌة 
 القاهرة

فنون 
 االسكندرٌة

 االجمالً

 047.53 016.83 030.50 029.50 022.00 138.83 المتوسط
 

 
وٌتبٌن وجود تفاوت فً   المعمارٌةة من المشكالت مشكل لكل األبحاث  عدد متوسط (2 )الجدول ٌوضح

 اختالفات معنوٌة بٌن متوسط عدد األبحاث  التى تناولت  األبحاث التً تناولتها ووجودأعدادمتوسطات 
 حٌث تزٌد أبحاث الهوٌة ٌلٌها نقل التكنولوجٌا وأخٌرا اإلسكان الالرسمً وٌمكن أن المشكالت المعمارٌة الثالثة

ٌرجع ذلك لتوافر المادة العلمٌة لكل منها او النها اقل صعوبة فً الوصول الً الٌة للحلول ٌسهل تطبٌقها علً 
, ارض الواقع او الن دراسة اإلسكان الالرسمً تقع فً النطاق التخطٌطً اكثر منه فً النطاق المعماري 

 .باإلضافة الً احتمالٌة مٌول الباحث وتوجه الفكري فً اختٌار مشكلة البحث
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 لمشكالت المعمارٌةل( )االختالفات المعنوٌة  *(2)جدول 

نقل  الهوٌة المشكلة المعمارٌة
 التكنولوجٌا

االسكان 
 الالسمً

 االجمالً

 4.60 3.60 5.00 5.20 المتوسط
 

 بالمائة 5أكبر من 732, أن قٌمة الداللة المعنوٌة بٌن متغٌر الجامعة والمشكالت (3)  مربع كايٌظهر جدول 

 . مما ٌدلل على عدم وجود إرتباط بٌن هذه المتغٌرٌن
مما ٌدل على ان نوع الجامعة لم ٌؤثر فى نوع المشكالت المعمارٌة البحثٌة التى تناولتها االبحاث المعمارٌة بها 

. وال ٌوجد ارتباط بٌنها برغم أهمٌة دراستها المحورٌة وإنعكاس ذلك علً البٌئة المصرٌة
 ()اختبارمربع كاي**( 3)جدول 

 

درج القٌمة االختبار
الحرٌة ة  

 المعنوٌة

كاي مربع  ,117 1 ,732 
المحتملة النسب  ,116 1 ,733 

المشكالت المعمارٌة البحاث االجمالً العدد  69  732 
: نتائج البحث 

  بالمائة من اجمالى عدد األبحاث  بنسبة58.4 بحث بنسبة 833اجمالى عدد األبحاث  بها - 1
 :-وجاءت نسب المشكالت الثالثة كاالتً,  بالمائة عمارة 32.3 بالمائة تخطٌط , 26.1    
 بالمائة من اجمالى عدد أبحاث  المشكالت المعمارٌة ولم 37.7 بحث بنسبة 26 فان عدد األبحاث  الــهــوٌـــة -

 ٌتناولها فى الفترة االولى والثانٌة واقتصر ذلك على الفترة الزمنٌة الثالثة فقط

 بالمائة من اجمالى عدد أبحاث  المشكالت المعمارٌة 26.1 بحث بنسبة 18 جاءت عدد األبحاث  العشــوائــٌات -
 . ولم ٌتم تناولها فى الفترة االولى والثانٌة واقتصر ذلك على الفترة الزمنٌة الثالثة فقط 

 بالمائة من اجمالى عدد أبحاث  المشكالت المعمارٌة 36.2 بحث بنسبة 25فان عدد األبحاث  نـقـل التكنولوجٌا  -
 .ولم ٌتم تناولها فى الفترة االولى والثانٌة واقتصر ذلك على الفترة الزمنٌة الثالثة فقط

 األبحاث المعمارٌة بالجامعات تتناول هذه المشكالت بالدراسة وتخلص إلً نتائج وتوصٌات- 2    
 :وبتحلٌل تلك النتائج والتوصٌات تبٌن اآلتً         

 عمومٌة معظم نتائج وتوصٌات االبحاث المعمارٌة و توصل بعض البحوث الى نتائج    - 
.  وتوصٌات بعٌدة عن الواقع وال تراعى طبٌعة المجتمع وامكانٌاته وظروفه البٌئٌة         
 . عدم تخصٌص معظم االبحاث فى توصٌاتها للجهات المنوط بها تنفٌذ تلك التوصٌات - 
  وٌدلل,عدم وضوح تفاصٌل كٌفٌة تفعٌل وتنفٌذ تلك التوصٌات فى معظم االبحاث المعمارٌة - 

 علً ذلك أنه ال زالت ابحاث الدراسات العلٌا باقسام العمارة تتناول تلك المشكالت إال أن هذه    
 . الواقع وال زالت تعانى منها العمارة المصرٌة المعاصرة فً المشكالت ال زالت موجودة    

: وٌمكن ان ٌرجع ذلك الى
.  قصور فى أسس ومقومات  البحث العلمى     -أ

 بعض األبحاث المعمارٌة فً بعض الفترات ابتعدت عن واقع مشكالت العمارة , بٌنما كان-  ب
. البعض اآلخر غٌر كافً لتغطٌة حجم تلك المشكالت  

                                                 
االختالفات  "والذي ٌسمى أحٌاناً .   واحدا من أهم المصطلحات المستخدمة فً دراسة نظرٌة اختبارات الفروض"مستوى المعنوية"ٌعتبر مصطلح ( * )
 وجود ضرورة استوجب مما مختلفة مجتمعة أنماط بٌن البنود مقارنة على اعتمدت بالبحث التحلٌلٌة المقارنات الن نظراً و،  هو المكمل لدرجة الثقة المعنوية

 بٌن للتشتت كمقٌاس  فً تجانس التباٌن (Levens’ Test) اختبار استخدام استوجب ما وهو حدة على مجموعتٌن كل تشتت بٌن الفرق معنوٌة لقٌاس اختبار
 مستوى استخدام تم وقد البدٌل الفرض عن تعبر H1 و العملً الفرض عن تعبر H0 حٌث :التالً النحو على الفروض بصٌاغة الباحثة قامت وقد. المجموعات

 :التالٌة القاعدة باتباع وذلك H1 أو H0 الفرضٌن من أي بٌن لالختٌار 0.05 معنوٌة

If 0.05 < المعنوية we can’t reject H0         If  0.05 > المعنوية we accept H1 

 

هل ٌعتمد كل من المتغٌرٌن على األخر أم أنهما   فً حالة إن ٌكون المتغٌران إما منفصالن عن بعضها تماما وذلك بهدف معرفة2 استخدم اختبار كا(2)**

 Dependent ذات داللة إحصائٌة فمعنى ذلك أن المتغٌرٌن لٌسا مستقالن بمعنى أن كل منهما ٌؤثر فً األخر 2مستقالن تماما بعضهما عن بعض فإذا ثبت إن كا
Variables لٌست ذات داللة إحصائٌة فمعنى ذلك إن المتغٌرٌن مستقلٌن تماما 2  بحٌث أن تغٌر احدهما ٌؤثر فً تغٌر األخر ، أما إذا ثبت إن كا 

Independent Vaeriables كما ٌستخدم هذا االختبار فً قٌاس داللة الفروق بٌن االستجابات داخل العٌنة الواحدة ، Single Sample Chi-Square 
Test وهو ٌدل عما إذا كان هناك فرق ذا داللة بٌن العدد الناتج الذى حصل علٌه الباحث  Observed Number والعدد الذي توقعه Expected 

Number من المتغٌرات التً تقع فً الفئات التً حددها بنفسه ، حٌث ٌكون العدد المتوقع هو ما ٌتوقعه الباحث نتٌجة للعٌنة أو تمشٌا مع أحدى الفروض 
 . Null Hypothesisالصفرٌة 

، وتحتسب  حدة على كل الدراسة متغٌرات من لكل الفرعٌة الفئات بٌن للفروق االحصائٌة الداللة درجة لتحدٌد البحث هذا فى 2كا اختبار استخدام تموقد 
 .قٌمة القٌم المتوقعة/ قٌمته بمربع الفرق بٌن القٌم المحسوبة والقٌم المتوقعة من الجداول المزدوجة 

 



 
 

 (خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)البحث العلمً المعماري ودوره فً حل مشكالت الهوٌة المعمارٌة ونقل تكنولوجٌا البناء واإلسكان الالرسمً  

 
  واٌجادقصور فى دور الجامعات والمؤسسات المعمارٌة فى نشر توصٌات االبحاث المعمارٌة-  ج

 .      الٌة مناسبة لتنفٌذها
.  تنفٌذ نتائج وتوصٌات تلك االبحاث من قبل الجهات المختصةضعف الجدٌة فً-  د

: توصٌـــــــــــــات البحث

محاولة االرتقاء بمنظومة البحث العلمً المعماري من خالل رصد أهم أوجه وأسباب القصور فً المنظومة  -1
البحثٌة الحالٌة بأقسام العمارة بالجامعات المصرٌة ورسم خطة ووضع أولوٌات واهداف لالبحاث المعمارٌة فى 

مجاالت الماجستٌر والدكتوراه بحٌث تسٌر فى اتجاه حل مشكالت العمارة المصرٌة حسب طبٌعتها ودرجة أهمٌة 
.  كال منها

تشجٌع الباحثٌن للتعاون فى اجراء البحوث العلمٌة المرتبطة بالمشكالت المعمارٌة , وذلك لتكوٌن قاعدة علمٌة  -2
. وبحثٌة متكاملة فً كافة التخصصات المعمارٌة

ضرورة االشارة والتوضٌح بعد نتائج وتوصٌات األبحاث المعمارٌة من هم الجهات المنوط بها تنفٌذ تلك  -3
 .التوصٌات وإقتراح لكٌفٌة التنفٌذ

انشاء بنك او مركز للمعلومات به كل رسائل الماجستٌر والدكتوراه على مستوى الجمهورٌة مما ٌفٌد كل القائمٌن  -4
والمهتمٌن بالبحث العلمى المعمارى لتالفً تكرار الرسائل لٌظل هذا البنك دائما متجدد وٌشمل احدث واجدي 

 .انتاج علمى معماري

 الزام الجامعات بتوزٌع النتائج والتوصٌات الخاصة باألبحاث العلمٌة ذات الصلة بالمشكالت  -5
 المعمارٌة المختلفة على الجهات المختصة ومتخذى القرارات وواضعى القوانٌن الخاصة بالدولة  حتى ٌتم تفعٌل 

. القرارات والقوانٌن على اسس وثوابت علمٌة
: علً مستوي مشكلة االسكان الغٌر رسمً

 .التنمٌة المرحلٌة لتلك المناطق والتحسٌن الدورى لها -    
 .الجمعٌات الغٌر حكومٌة من خالل ى اسلوب المشاركة الشعبٌة فى التطوٌر بنت-    
 اعادة المخططات الهٌكلٌة للمدٌنة عن طرٌق قٌام االجهزة الحكومٌة بدمجها ضمن النسٌج -    

: نقل التكنولوجٌاعلً مستوي مشكلة 
.   واعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة لذلكهااتباع المحددات التكنولوجٌة عند نقل   -        

.  تنمٌة المهارات وبناء القاعدة االساسٌة للباحثٌن العلمٌٌن والتكنولوجٌٌن   -    
.  تنمٌة القدرات الذاتٌة وتجهٌز العمالة الفنٌة المناسبة لذلك  -    

: الهوٌة وفقدان الطابععلً مستوي مشكلة 
  المناخ  والعوامل الطبٌعٌة)تحدٌد العوامل التى ٌتحدد منها الطابع المعمارى فى مصر مثل   -   

 . محاولة مراعاتها اثناء التصمٌم المعمارى  مع (لمواد البناء المحلٌة عودة ال      و
.   الدٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للمجتمع المصرى عند التصمٌم المعمارى قٌمااللتزام بال  -   

المعمارى عن طرٌق التعلٌم المعمارى الجامعى والتعلٌم بصفة عامة  بضرورة صٌاغة شخصٌة  -   
 .والحضارى الثقافى  ومن خالل خلق الوعى     
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