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 المعمارى التعلٌم فى المٌدانٌة الزٌارات خالل من بالتواصل التعلٌم
 

أحمد الشحات المنشاوي و سناء ابراهٌم عبد المقصود 
جامعة الزقازٌق – قسم الهندسة المعمارٌة  كلٌة الهندسة 

    
ABSTRACT 
This paper  discussion efficiency of integrating the concept of students field trips in the order 
tactual  education process through exploring students  feel bake around designated question 
and answer thanes , and upon a field trip to an architectural site that is selected according to a 
specific criteria   

 

 رأى استطبلع خبلل من وذلك المعمارى التعلٌم عملٌة فى المعمارٌة للمبانى العلمٌة الرحبلت تأثٌر الورقه هذه تناقش
 فى الهدف لمعاٌٌر طبقا الموقع اختٌار تم وقد الهامه والتارٌخٌة المعمارٌة المواقع أحد زٌارة بعد العمارة لطبلب واستبٌان

. الغرض لهذا خصٌصا صممت استبٌان استمارة خبلل من وكذلك البحث

مقدمة  .1
 والتعلٌم عامة بصفه التعلٌم وٌهدف.  الشاملة التنمٌة لتحقٌق المدخل وهو المجتمعات، تقدم قاطرة هو التعلٌم

 تقدم فى األساسٌة الخطوة التعلٌم وٌمثل. المسئولٌة تحمل ٌستطٌع قوي جٌل اعداد إلى خاصة المعماري
 لخلق ذاته حد فى ٌهدف حٌث الشاملة، التنمٌة ولتحقٌق األفراد حٌاة لتطوٌر الحقٌقى المدخل وهو المجتمعات،

 بمهارات إمدادهم خبلل من وذلك لمجتمعاتهم، العمرانٌة البٌئة ومع بٌنهم فٌما الطبلب بٌن تواصل جسور
.  القادمة لؤلجٌال المستقبل لتمهٌد المختلفة التواصل

 ٌتنـاسب بما باإلنســان المحٌطـة والبٌئة والعمران، المجتمع تشكٌل هو للمعماري الرئٌسً الدور إن
 بتراث لٌهتم المعماري تشكٌل تم فإذا. بعد فٌما السكان تشكٌل علً ٌؤثر التشكٌل وهذا. احتٌاجاته مع وٌتجـاوب

 والتً. ووطنٌة محلٌة هوٌة ذات معمارٌة أعمال انتاج بجانب علٌه بالمحافظة ٌقوم فسوف مجتمعه وهوٌه

.علٌه المحافظة وطرق تراثهم بمشاكل وعٌاًا  أكثر وتجعلهم والمجتمع السكان تشكٌل علً تؤثر سوف بدورها
 

 

 بالتراث الخاصة العلمٌة المادة وحجم الوعً لمستوي كمقٌاس األثرٌة المواقع زٌارة معدل استخدام تم وإذا
 العالمٌة، المقاٌٌس مع بالمقارنة المعدل هذا تدنً مدي ٌتضح فإنه للطالب اإللزامٌة الدراسٌة المواد فً العمرانً

ا –ذلك وٌعود آلخر، عام من ٌنخفض أنه كما ًٌا  التً بالمنافع والتعرٌف التوعٌة فً المناهج ضعف إلى- جزئ

  . والتارٌخٌة األثرٌة والمواقع المتاحف لزٌارة نتٌجة منها واالستفادة علٌها، الحصول ٌمكن

 عام بشكل المعلومة على الطالب حصول ناحٌة من وخاصة ومختلفة شتى طرق  للتعلٌم ان فٌه شك ال ومما
 علً مباشر تاثٌرا تؤثر التً التعلٌمٌة المناهج بٌن والربط التواصل قضٌة أن وحٌث. خاص بشكل والمعمارى

  . المٌدانٌة والزٌارات وبٌن كمعماري تكوٌنة
: النتائج المتوقعة

 الهندسة قسم طبلب لدي لمٌدانٌة الزٌارات بأهمٌة التوضٌح " هى البحث ٌطرحها التً الرئٌسٌة اإلضافة ولعل
 الطالب وجعل بالتراث الوعً لزٌادة العمارة بأقسام الدراسٌة المقررات تطوٌر مع. والتارٌخٌة التراثٌة للمناطق المعمارٌة

 التراثٌة المبانً بعض استخدام إعادة بجانب. والعمرانً المعماري التصمٌم عملٌات فً وٌطورها تراثٌة مفردات ٌقتبس
.  التعلٌمٌة العملٌة فً

المشكله 

                                                           
 م1999حسبم الديي ، طبرق هحود فبروق  - 

 م2014عىف ، أحود ، وأخروى   - 

 والوتبحف اآلثبر قطبع استراتيجية – للسيبحة العليب الهيئة - 
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 ٌتلقى والقسم الكلٌه اسوار داخل الطوال الساعات العمارة طالب ٌقضى التقلٌدى المعمارى التعلٌم منظومة فى
 ال الدراسى، جدوله الزدحام ونظرا ، المعمارٌة لتصمٌماته المشارٌع واعداد التمارٌن وحل االبحاث وٌعد المحاضرات

 المعلومات استٌعاب على وقدرته كفاءته رفع فى تساهم قد مٌدانٌة زٌارات فى قضاءها ٌمكن الوقت من كافٌة مساحه توجد
 منه وحرصا الوقت لضٌق نظرا الطالب الٌه ٌلجأ ما عادة وهو والمراجع الكتب خبلل من علٌها الحصول فى افضل بشكل
 . لها المحدد الوقت فى واجهاته اداء على

 امامه الزال انه تجربه بعد الطالب ٌكتشف ، مهارات من العمل سوق ٌحتاجه وما ٌتعلمه ما بٌن الفجوة وجود مع و
 او جامعة أى جدٌة حول كبٌرا تساؤال      امامنا ٌضع ذلك ان ، قدٌرا معمارٌا ٌصبح حتى المهنه فنون من لٌتعلمه الكثٌر

. الحاضر العصر معطٌات مع تتعامل جدٌدة تعلٌمٌه سٌاسة وتبنى رسم فى حقٌقٌة رغبة ووجود تعلٌمٌه مؤسسه
 جدران داخل ولٌس البناء موقع فى كانت دائما العمارة مدرسة وجدنا لطالما القدٌمة المعمارى التعلٌم لطرق وبالعودة

 استأثار ٌعتبر المباشر االسلوب هذا ولعل الطبٌعة وعلى الموقع فى البناء فنون تبلمٌذه بتعلٌم البنائٌن معلم ٌقوم حٌث مغلقة
  الحالٌة الحدٌثة العصور من غٌرها دون العظٌمة المعمارٌة باالعمال القدٌمة الحضارات

هدؾ البحث 
 مادة تدرٌس تطوٌر بهدف المٌدانٌة الزٌارات وهى الخلٌط التعلٌم وسائل أحدى على الضوء إلقاء الى البحث ٌهدف

 المٌدانٌة، الزٌارات وهى  التعلٌم وسائل بإحدى باالستعانة وذلك بالتفاعل، تدرٌسها خبلل..... والفنون العمارة تارٌخ
 الزقازٌق مدٌنة من بزٌارة للقٌام الطبلب توجٌه خبلل من وذلك. الطلبة نشأة وبٌئة التعلٌم بٌن تفاعل تحقٌق الى باالضافة

.  بالقاهرة أثرٌة أماكن عدة والى
 المعمارٌة الشخصٌة تكوٌن فى المساهمة وهو وسائله بكافة التعلٌم من األشمل للهدف الوصول الى البحث ٌهدف كما
 الهندسة بقسم الُمدّرسة العلمٌة المواد مع ودمجها للطالب الحالى اإلرث تشمل التى التجارب من والمتكونة النابعة الناجحة

 الهوٌة ذو الماضى عن ٌنفصل ال والذى الناجح المتمٌز المصرى المعمارى المهندس هو المنتج وٌكون المعمارٌة
.  التطور والفائق المعاصر التكنولوجى الحاضر بوعى العربٌة اإلسبلمٌة" القبطٌة "المصرٌة

. المعمارى التعلٌم كفاءة رفع فى المٌدانٌة الزٌارات وتأثٌر امكانٌة استكشاف الى البحث ٌهدف كما
الطرٌقة واالدوات 

 فى العمارة طبلب رأى واستطبلع الستبٌان استمارات تصمٌم على البحث اعتمد ، اهدافه تحقٌق للبحث ٌمكن حتى
 واجابتهم الطبلب رأى تحلٌل خبلل من وذلك المعمارى، والتعلٌم التعلم كفاءة رفع فى المٌدانٌة الزٌارات وفاعلٌة اهمٌة
: ٌلى فٌما البحث حددها أسئلة عدة على

: اختٌار الموقع 
 " " األدٌان مجمع " بإسم والمعروفه " القدٌمه مصر " منطقة اختٌار تم

 شاهده ما على بناءا االستبٌان واجراء المٌدانٌة للزٌارة كموقع " الفسطاط
 األثرٌة المناطق أغنى من تعد القدٌمة مصر منطقة الن وذلك فٌها الطبلب

 ، الثقافٌة القٌمة فٌه جمع معمارٌا تنوعا على احتوائها حٌث من العالم فى

 األدٌان تواجد تعكس التى المعمارٌة األعمال ، القدٌمة المعمارٌة الفنون

( 1 )رقم شكل الفذه والٌهودٌة المسٌحٌه االسبلم الثبلثة السماوٌة

  .الفسطاط لمدٌنه
: مجال البحث

 فً اهتمامها ومجال حدود عملٌة تجربة البحثٌة الورقة تعرض 
 الهندسة بكلٌة المعمارٌة الهندسة قسم فً( طالب( 74 )عدد و التدرٌس ٌئةھ أعضاء ) التعلٌم منظومة أطراف
 اختٌار جاء وقد ،(  2016 )الدراسً العام الً( 2008)الدراسً العام خبلل الزمنً ومجالها الزقازٌق جامعة

 والرابعة الثالثة الفرقتٌن من كل  لطبلب الشرقٌة محافظة رٌف فً السكن اصل من الطبلب من الشرٌحه هذه
 ال قد والتى التعلٌمٌه تهم فى وجدوها التى والعٌوب المزاٌا عن الفرقتٌن تلك لطبلب معقولة خبرة لتكون وذلك
 وحكمهم االسئلة على اجاباتهم تكون حتى وذلك ، والثانٌه االولى الفرقة الجدد الطبلب لدى الخبره هذه تتوفر
 تجربة خبلل من معبرة ناھ فالنتائج ثم ومن.قبلهم من الذٌن اقرانهم من وواقعٌة شموال أكثر التجربة غلى

. المصرٌة بالجامعات العمارة أقسام على اھتعمٌم ٌمكن وتوصٌات نتائج إلى للوصول الباحثٌن
 
 

:  الدراسة النظرٌة 
: تعرٌفات الدراسة 

:  التراث العمرانً فً اللؽة

 الفسطاط لمدينه( 1 )رقم صورة
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 مفاهٌم )كانت سواء األسبلف عن أشٌاء من الوارثٌن أو الوارث إلى آل ما أي ورث ما هو اللغة فً التراث
 كل(. الفن صور من صورة أي أو وأدب وشعر موسٌقى أو مبانً أو عمرانٌة وأوضاع قٌم أو ومعتقدات وأفكار

 كل أنه أي. منها وموقفها للحٌاة نظرتها على شاهداًا  فٌكون بعدها ٌأتً من إلى جماعة إرث هو شابهها وما ذلك
 واألرض والمال العقار ٌشمل بذلك وهو معنوٌاًا  أو مادٌاًا  كان سواءًا  اإلرث طرٌق عن جٌل إلى جٌل من ٌنتقل ما

  . الحضارٌة واألنماط والتقالٌد والعادات
 اإلنسان نشاط وجمٌع والمعارف والفنون واآلداب والمعتقدات القٌم من مجموعة أنه علً التراث فهم وٌمكن

 بأنه وٌتمٌز. وأحوالها األمة تارٌخ علً شاهد وهو المجتمع، خبرات تراكم عن ناتج وهو والمعنوي، المادي
 العالمً التراث التفاقٌة طبقاًا  قسمٌن الً التراث وٌنقسم  . ومتداخلة ومتكاملة مترابطة عناصر من مكون

ُ  أو مادٌاًا  ٌكون قد الثقافً والتراث ( الثقافً – الطبٌعً )وهما الٌونسكو عن الصادرة  قد المادي والتراث. معنوٌا
  .  مواقع أو مجتمعات أو آثار ٌكون

 الروحٌة القٌم أعطافه فً وٌجمع ، والثبات االستمرار ٌمٌزه قٌمة ذو عمرانً مخزون هو العمرانً والتراث
. العصور عبر اإلنسانٌة ومبلمحه المجتمع لثقافة وتسجٌبلًا  قائمة، مادٌة حقٌقة كونه إلى باإلضافة. والجمالٌة

 المبانً هذه بها، ٌحٌط ما ومع البعض بعضها مع المركبة العبلقات ذات المبانً من مجموعة فً وٌتمثل
 القبول لها توفر وقد والمجتمع، الفرد مستوى على المستمر التغٌٌر مواجهة فً وقٌمتها أصالتها وأثبتت استمرت

 .  وبٌئته اإلنسان عبلقات ٌجسد بصرٌاًا  ومرجعاًا  سجبلًا  أصبحت حٌث االحترام،
 :المعماري والتعلٌم العمارة أقسام

 االتجاه وإن. التعلٌم هذا ٌخرجها التً الوظائف الً المجتمع احتٌاج من ٌنشأ مجال أي فً الجامعً التعلٌم إن
 وحٌث. الحدٌث العصر متغٌرات مع لٌتمشى التعلٌم نظام تطوٌر إلً ٌدعو والمحلً الدولً المستوي علً السائد

 لذا الٌة ٌصل بما التنبؤ علً قادرٌن غٌر تجعلنا المجاالت شتى فً 21 القرن فً الهائل التكنولوجً التطور

  . الوطنً بتراثهم مهتمٌن معمارٌٌن بإعداد واالهتمام بها والتمسك الهوٌة علً بالمحافظة االهتمام ٌجب
 سوق احتٌاجات مع تتناسب التً والمهارات المعرفة بمجاالت الطالب إمداد إلً المعماري التعلٌم ٌهدف

 فً استخدامها ٌمكن معلومات قواعد طرٌق عن المهنة لممارسة المعماري إعداد ثم ومن المعماري، العمل
 والوظائف المكونات من العدٌد من تتكون مركبة عملٌة المعماري التعلٌم وعملٌة.عالٌة بكفاءة المهنة ممارسة

 تربط أخري بعد طبقة المعماري الفكر بناء ٌتم بحٌث متناسق نحو علً تعمل أن ٌنبغً والتً التأثٌر المتبادلة

 بوجه المعماري والتعلٌم. للخرٌج المعماري الفكر بناء فً روافدها تصب بحٌث والمنهج الفكر وحدة بٌنهما

 نواحً جمٌع من واالستفادة االبتكارٌة القدرة وجود ٌحتم نجده بحٌث المعرفة فروع باقً عن ٌختلف خاص

  المعرفة

 العملى التدرٌس استخدم من ومنهم" التقلٌدى " النظرى التدرٌس وهى واحدة طرٌقة استخدم من فهناك
 بالتعلٌم علٌه ٌطلق ما ظهر وجدٌدا ، للتدرٌس حدٌثة طرق ابتكر من ومنهم بٌنهم خلط من ومنهم والمعملى

.  وغٌرها والملموسة والمقرؤه منها المرئٌة التعلٌم وسائل كافة ٌربط الذى الخلٌط
 عدة بٌن الخلط فتم للطلبة وسهل مبسط بشكل المعلومة لتوصٌل طرٌقة من أكثر استخدام تم البحث هذا وفى

 : منها أهداف بعدة للخروج مٌدانٌة تجربة خبلل من الخلط هذا تقٌٌم تم كما للتدرٌس، طرق

 الطلبة ذهن فى وتثبٌتها المعلومة توصٌل كٌفٌة  .

 للمعلومة الوصول كٌفٌة .

 ذلك وادراكه والمتكاملة الممنهجة الدراسٌة المواد على المكتسبة المعلومات اسقاط. 

: أهمٌة الزٌارات المٌدانٌة للمواقع التراثٌة بؤقسام العمارة

                                                           
 م 2002  فاروق محمد , العز أبو-  
 م 2004  يحيي منال , توفيق-  
 م 2001   حسين أحمد , اللقاني-  
 م 2002  فاروق محمد , العز أبو-  
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 المعماري للتراث النظرة تتغٌر لن
 التعلٌم مناهج داخل أهمٌته بزٌادة إال والعمرانً

 الزٌادة لهذه الطرق أهم ومن. العمارة بأقسام
 ٌتمكن ولن المواقع لتلك المٌدانٌة الزٌارات

 من إال بوعى التراث مع التعامل من المعمارٌٌن
 التراث أهمٌة ٌؤكد جاد تعلٌمً جهد خبلل

 من الطبلب ٌتمكن وبالتالى. المجتمع فً ودوره
 وتدعم بتراثهم واعٌة ومشارٌع أعمال إنتاج

.  علٌها وتحافظ الهوٌة

 تشكٌل هو للمعماري الرئٌسً الدور إن
 باإلنسان المحٌطة والبٌئة والعمران، المجتمع

 وهذا. احتٌاجاته مع وٌتجاوب ٌتناسب بما
 تم فإذا. السكان تشكٌل علً ٌؤثر  التشكٌل
 فانه الوطنً بالتراث لٌهتم المعماري تشكٌل
 توثٌق )العمرانً التراث علً بالمحافظة سٌقوم

 ( استخدام إعادة – وترمٌم صٌانة – حفاظ– 
 أعماالًا   ٌنتج سوف إنه بل فحسب ولٌس

 والتً  ووطنٌة محلٌة هوٌة ذات معمارٌة
 السكان تشكٌل علً تؤثر سوف بدورها

 تراثهم بمشاكل وعٌا أكثر وتجعلهم والمجتمع
 من اال ذلك ٌحدث ولن. علٌه المحافظة وطرق
. المواقع لتلك المٌدانٌة الزٌارات خبلل

 بٌن الخلط هً األساسٌة الفكرة فإن لذا
 أفضل من وهو المٌدانى والتعلٌم التقلٌدى التعلٌم

 وتقدٌم التعلٌم مجال فى الحدٌثة االتجاهات
 اسُتخدم الذى  الخلٌط التعلٌم وٌسمى الفكرة،
ا واألكادٌمٌة العلمٌة الدوائر فى بكثرة  من بدءًا
 االمرٌكٌه الجمعٌة أشارت حٌث م،2003 عام

 التعلم خبرة إن حٌث ،ASTD) )والتطوٌر للتدرٌب

.  إٌجابٌة   األكثر الخلٌط

 من ٌمكن التً الُمثلى للطرٌقة التوصل ومحاولة أهمٌته بمدى والتعرٌف التعلٌم على البحث هذا فً اهتمامنا انصبّ  لذا
 المعمارٌة الهندسة مجال فى وخاصة بها نتعلم أن  خبللها
: األول السؤال

 الطالب؟ لدى مقبولة المٌدانٌة الزٌارات هل
 : الثانى السؤال

 للطالب؟ التصمٌمٌة القدرات تطوٌر فى فاعلٌة ذات المٌدانٌة الزٌارات هل
 : الثالث السؤال

 اإلنشاء وطرق البناء وأنظمة العمارة لنظرٌات " فهمه ومستوى الطالب قدرة رفع فى مفٌدة المٌدانٌة الزٌارات هل
 المبنى؟ فى المستخدمة

 : الرابع السؤال
 التعبٌر اشكال وكافة ، وطرزه وعناصره المعمارى التصوٌر على الطالب قدرة تطوٌر فى مفٌدة المٌدانٌة الزٌارات هل

 األخرى؟ المعمارى
 : الخامس السؤال

                                                           
 عين جامعة ) اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى المادة نحو والميل الجغرافية المفاھيم بعض تنمية فى الخليط التعلم فعالية: أحمد عمران الصغير محمد أحمد  - 

 (.م2011 ماجستير التدريس وطرق المناھج قسم التربية كلية- شمس

 فً والمعٌدٌن التدرٌس أعضاء مع الزقازٌق جامعة العمارة قسم طلبة( 2 )صورة

 (الباحثٌن  )المٌدانٌة الزٌارات
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 االحساس استشعار محاولة من اعلى بكفاءة للطالب الفراغ فى النفسٌة األحاسٌس نقل على قادرة المٌدانٌة الزٌارات هل
 الكتاب؟ فى والمكان المبنى لنفس شرح أو صورة على الطالب اعتماد حالة فى بالمكان النفسى
 : السادس السؤال

 الطلبه؟ لدى الذاتى التعلم مهارات وتنمى تشجع المٌدانٌة الزٌارات هل
 : السابع السؤال

 الهوٌة؟ على وتؤكد للمبانى الثقافة القٌم ترسخ المٌدانٌة الزٌارات هل
 : الموقع اختٌار

 وااجراء المٌدانٌة للزٌارة كموقع " الفسطاط " " األدٌان مجمع " بإسم والمعروفه " القدٌمه مصر " منطقة اختٌار تم
 من العالم فى األثرٌة المناطق أغنى من تعد القدٌمة مصر منطقة الن وذلك فٌها الطبلب شاهده ما على بناءا االستبٌان

 تعكس التى المعمارٌة األعمال ، القدٌمة المعمارٌة الفنون ، الثقافٌة القٌمة فٌه جمع معمارٌا تنوعا على احتوائها حٌث
. الفذه  والٌهودٌة المسٌحٌه االسبلم الثبلثة السماوٌة األدٌان تواجد
  الطلبة اختٌار

 التجربة الجراء الزقازٌق جامعة الهندسة بكلٌة المعمارٌة الهندسة قسم من طالب( 74 )عدد من ٌقارب ما اختٌار تم
 الثالثة الفرقتٌن من كل من الطبلب من الشرٌحه هذه اختٌار جاء وقد ،( 2016-2008 )عامى من المٌدانٌة والزٌارة
 قد والتى التعلٌمٌه تهم      فى وجدوها التى والعٌوب المزاٌا عن الفرقتٌن تلك لطبلب معقولة خبرة لتكون وذلك والرابعة

 غلى وحكمهم االسئلة على اجاباتهم تكون حتى وذلك ، والثانٌه االولى الفرقة        الجدد الطبلب لدى الخبره هذه تتوفر ال
. قبلهم من الذٌن اقرانهم من وواقعٌة شموال أكثر التجربة

 : البحث مشاهدات
 لمن البحث بملحق موجودة االستبٌان وتفاصٌل جداول ، لئلستبٌان االسئله على لبلجابات البحث من الجزء هذا ٌتعرض
. علٌها االطبلع فى ٌرغب

 
 االول السؤال اجابة

 التعلٌم فى واثرها المٌدانٌة الزٌارات أهمٌة حول اختبلف أى ٌوجد لم ، عامه وبصفة أنه وجد االول السؤال على باالجابه 
 %( 55.4 )بنسبة اقباال الرحلة سجلت فقد للفكرة الطبلب حماس مدى عن االستبٌان من الجزء هذا كشف كما ، المعمارى

 ولكن منهم رغبه عدم عن لٌس المٌدانٌة الزٌارة الى الذهاب ٌستطٌعوا لم الذٌن الطبلب من %( 44.6 )مقابل الطبلب من
. الحضور من النسبه هذه ٌمكن لم مما الدراسى جدولهم ازدحام بسبب

 

 

 

 

 

 :  الثانى السؤال اجابة
 خبلل فى وذلك المعمارى التصمٌم على الطالب قدرة تطور فى المٌدانٌة الزٌارات فائدة حول الثانى السؤال اجابة اختصت
:  أن وجد وقد المعمارٌة وواجهاتهموالطرز ، االفقٌة مساقطهم وتحلٌل ٌهودى معبد ، كنٌسة ، جامع اثرى لمبنى مشاهداته

 الطبلب لهؤوالء%( 19.3 )ب مقارنة%( 49 )الى ٌصل التصمٌمٌة العناصر هذه استٌعاب فى التطور نسبة 
 من اال المبانى هذه نحو معلومات أى لدٌهم تتوفر الطبٌعةولم على المبانى هذه لزٌارة الفرصة لهم تتح لم الذى
 (1  )رقم الجدول ٌوضح كما. فقط المصورة والمراجع الكتب خبلل

  الخطأ نسبة على التعرف على المٌدانٌة الزٌارة فرصة لهم اتٌحت الذى الطبلب قدرة عن االجابة كشفت كما 
 المعمارى التصمٌم مشارٌع فى المعمارٌة المفردات لهذه ترجمتهم حٌث من الرحلة الى ٌذهبوا لم من وبٌن بٌنهم

 والمراجع الكتب على اعتمدوا للذٌن% 34 )ب مقارنة الرحلة حضروا للذٌن%( 13.6 )بنسبة وذلك بالكلٌة
 .المصورة

 ذهب طالب المقارنة عناصر
 الرحلة

 ٌذهب لم طالب
 الرحلة

 ذھ  الرحلة

 لم يذھ   لى الرحلة

 االصرار على الرحالت يىضح (2)شكل رقن  يىضح ًسبة الحضىر ببلرحلة (1)شكل رقن 

 العلوية
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 المعمارٌة للعناصر الرحلة طالب تمٌٌز( 1 )رقم الجدول

 

. 

 

 

 المعمارٌة العناصر بٌن والمقارانات التمٌٌز ٌوضح( 3 )رقم شكل

  الثالث السؤال على االجابه
 شاهدوا الذٌن الطبلب سجل ، الزٌارة مثل للمبانى االنشائٌة والنظم العمارة بنظرٌات الخاص االستبٌان من الجزء فى

 خبلل من علٌها بالتعرف واكتفوا الطبٌعة على ٌشاهدوها لم لمن%( 37.5 )مقابل%( 92.55 )نسبة الطبٌعة على المبانى
 والوظٌفٌة المعمارى خصائصالتكوٌن واستٌعاب فهم على قدرتهم رفع فر.المٌدانٌة الزٌارة فائدة     نر كى وذلك ، الكتب

 من الطبلب فى الفرٌقٌن من كبل ٌستطع فلم وغٌرها والسبللم للمبنى االنشائٌة بالنظم ٌختص فٌما أما شاهدوها التى للمبانى
 االنشاء نظم تدرٌس فى مشكله وجود عن ٌكشف ذلك ولعل العناصر لهذه استٌعابهم مدى عن ملحوظا فارقا تسجٌل

 شاهدوها الذٌن الطبلب استفادة ضعف الى ادت والتى االول المقام فى وذلك بالكلٌة االولى السنوات فى البناء وتكنولوجٌا
 الطبٌعة على ولو حتى

 

 

 

 علٌها الباقى واصرار المعلومة اكتساب سرعة ٌوضح( 5 )رقم شكل       للوظٌفة المبانى مالئمه تقٌٌم ٌوضح( 4 )رقم شكل                         

 

 

 

 

 األسقؾ إنشاء لطرق الطالب معرفة مدى ٌوضح( 7 )رقم شكل               االنشائً النظام نوع ٌمٌز ال الطالب ٌوضح( 6 )رقم شكل    

 

 : الرابع السؤال اجابة

 العناصر بٌن التمٌٌز
 المعمارٌة

49% 19.3% 

 %34 %13.6 المعرفة فى الخطأ نسبة
 %9.3 %0 المعرفة عدم
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 وترجمة استٌعاب على البصرٌة الطالب قدرة بتطوٌر الخاصة العناصر استطبلع الى االستبٌان من الجزء هذا تعرض
 توافق وجود عن االستبٌان كشف وقد ، للمبنى الفنى الطابع ذات والتفاصٌل المعمارٌة والموتٌفات ، الزخارف ، الطرز

 الطلبة رسمها التى فاالسكتشات البصرى التدرٌب على قدراتهم لتقوٌة المٌدانٌة الزٌارات اهمٌة حول الطبلب الرأى فى
 على اعتمادا  رسموها التى مثٌبلتها من بكثٌر وأدق أقوى جاءت ، والجمالٌة المعمارٌة التفاصٌل هذه علٌها موضحٌن

. مصورة مراجع فى المعمارٌة التفاصٌل نفس مشاهدة
. الخامس السوؤال

 أشد نفسٌا وانطباعا شعورا ٌخلف الطبٌعة على المبنى مشاهدة أن كشفاالستبٌان ، للمبانى والشعورى النفسى التأثٌر عن أما
. المبنى لنفس مصور مرجع فى المشاعر نفس على    است محاولة من الطبلب وجدان فى قوة

 

 

 

 

 للفراغ الرحلة طالب ادراك ٌوضح( 8 )رقم شكل

  السادس السؤال اجابة
 على شاهدوه لما اسكتشات بعمل قاموا عندما اكتسبوها التى الثقة مدى عن الطلبة عبر الذاتى التعلم على قدرتهم فى

 ببعض معرفتهم حدود أن وجدوا حٌث للمعرفة الدالة االسكتشات أمام الباب لهم فتحت المٌدانٌة الزٌارات فهذه ، الطبٌعة
 مصور مرجع من استنراطها من االنتهاء بمجرد عامهتنتهى بصفة ما مبنى أو وعمارٌة

 

 

 

 الوصؾ مهارة اكتساب ٌوضح( 10 )رقم شكل                                     االجابة فى واقعٌة اكثر الرحلة طالب ٌوضح( 9 )رقم شكل

 

 

 

 

 السابع السؤال اجابة
 تقوٌة على وعملت للمكان الثقافٌة بالقٌمه الشعور بتقوٌة المٌدانٌة الزٌارات فاعلٌة مدى السابع السؤال استبٌانات وضحت

 وانتسابه البناء فن عراقة مدى ٌتضح والى بمهنتهم العمارة طبلب نفوس فى الفخر روح وبعثت المحلٌه بالهوٌه االحساس
 التى بببلدهم الفخر على ٌحث كما ، الشعوب ومرآة حضارات تعكس التى العناصر أقوى كأحد االنسانٌة تارٌخ فى

. واحد مكان فى الثبلثة االدٌان اجتماع صورة فى واالختبلف التنوع استٌعاب استطاعت

 

 

 االخر وتقبل باالمن االحساس ٌوضح(12 )رقم شكل

  النتائج

 الهندسة قسم - الزقازٌق جامعة طلبه عند الرحبلت ثقافة أن 
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 الطرز معرفة زٌادة ٌوضح( 11 )رقم شكل



 
 

 المعمارى التعلٌم فى المٌدانٌة الزٌارات خبلل من بالتواصل التعلٌم

 

 العملٌة الخبرات لزٌادة ُتكتسب، أن وٌجب المصرٌون الطلبة ٌفتقدها علمٌة ثقافة وهى النصف، من أقل المعمارٌة
.  والعلمٌة

 عدم وتمحى الخطأ نسبة وتقلل المعرفة وتقوى بالتجربة الشخصٌة تصقل العلمٌة الرحبلت أن االستبٌان اوضح 
 القدرات، تنمٌة على وتعمل بالنفس، الثقة وتقوى المعلومة، ووضوح تأكٌد على وتعمل( باألشٌاء الجهل )المعرفة

 خاصة األجداده مثل الجمال وصنع العمل على وتحفُّز واللمس، المشاهدة صفة الضافة المبلحظة قوة من وتزٌد
. ما حد الى - ادرى ال عند اجاباته تنحصر دائما متردد الرحلة ٌذهب لم الذى الطالب اما االثرٌة، للمناطق الرحبلت

 والسؤال العناصر أسماء معرفة وبالتالى المبنى ووصف االسكتش، رسم النقد، منها مهارات لعدة الطالب اكتساب 
 والواجهات المسقط على والتأكٌد والصور والعناصر المقارنات عن السؤال بعد بترتٌب االسئلة هذا ووضعت عنها،

ا وهذا عنها، ٌبحث أو بأسمائها ٌنطق ثم بداخله وُترى الصورة لترتسم والتشكٌل  وهى الرحلة أهداف من هدف أٌضًا
. مختلفة طرق بعدة عنها والبحث للمعلومات ادراك

 الثبلثة لؤلدٌان الشعائرٌة الممارسات ومعرفه تعصب بدون االخر قبول . 
 الحفاظ ونظرٌات تارٌخ )بقٌمته، إحساسه خبلل من التراث على الحفاظ بوجوب الطالب بإقناع للوطن االنتماء زٌادة 

 .الرحلة تتبع التى المادة وهى( التراثٌة المبانى على
 لآلخر قبوله عدم من ٌعانى دٌنٌا متعصب – متردد : الرحلة ذهب الذى للطالب بالنسبه الرحلة عن الغائب الطالب – 

 .القرار اتخاذ فى سلبً
 ( والتهوٌة واإلضاءة والتعبٌر والتشكٌل الوظٌفة ) مثل التصمٌم عناصر بعض على أكدنا االستبٌان أسئلة خبلل من

 المعمارٌة العناصر بٌن المقارنات خبلل من( بناء ومواد وسبللم خشبٌة وأسقف حاملة حوائط )اإلنشاء وعناصر
 (.الجامع – الكنٌسة - المعبد )من كل طرزعناصر بٌن واالختبلف التشابه ومعرفة

 والحوائط الهٌكلى النظام بٌن الفرق معرفة الطالب اخفق حٌث الطلبة، عند الدراسة فى الخلل مناطق األستبٌان اوضح 
 .ُتكتسب بدأت اإلنشائٌة الخبرات أن هنا ونجد الحاملة

 ٌحتك لم أو به احتك سواء للطالب مقنع غٌر مصر فى األمن . 
 100 بنسبة إٌجابٌة أشٌاء تعلم الرحلة طالب% 
 القادمة الرحبلت فى وٌتفحصها إلٌها ٌنظر أن ٌجب التى العناصر وما األخرى، الرحبلت فى الطالب ٌفٌد االستبٌان 

 .المبنى قراءة كٌفٌة إلى ٌصل أن إلى األشٌاء، بٌن وانتقاءه وخبراته ذاكرته لدٌه لتنمى
  الخبلصة

 كما ، المعمارٌة العلوم واستٌعاب فهم على الطالب ٌعززقدرة المعمارى التعلٌم فى المٌدانٌة الزٌارات ادماج عام بوجه 
 .مهنته وبٌن بٌنه عمٌق نفسى تواصل ٌخلق

 سوق فى الرئٌسٌة المطالب من مطلب وهو الفرٌق بروح العمل المٌدانٌة الزٌارات ٌعزز:  التعلٌمى المستوى على 
 .فرٌق خبلل من العمل على القدرة ٌتطلب والذى المعمارى العمل

  لطلبة تدرس".االثرٌة المبانى تكنولوجٌا "بمسمى االثرٌة المبانى لدراسة عملى منهج على البلئحة باحتواء نوصى 
 .أٌضا االنشائٌة الهندسة قسم

 ا الطالب تحٌط مواد الدراسة تشمل ان نوصى  اآلخر عن ٌعرفه أن ٌجب الذى األدنى بالحد علمًا

 شىء، فى العقٌدة تضر لن التى الشعائر عن بسٌطة معلومات لمعرفة الثانوى لطلبة لؤلدٌان مدخل بدراسة نوصى 
 .حقٌقى بمفهوم اآلخر احترام وتعلم التعصب، وتزٌل

 وتمبلء للمكان الثقافٌة والهوٌة الثقافٌة بالقٌمة االحساس المٌدانٌة الرحبلت تعزز:  االجتماعى المستوى على 
 .انجازات من اجداده حققه بما الفخر بروح المعمارى

 كل فى المٌدانٌة الزٌارات ادماج امكانٌة بدراسة المستقبلى البحث ٌوصى: المجال هذا فى المتوقعة المستقبلٌة األبحاث 
 .حده على المعمارٌة الدراسات مواد من مادة
. العلمٌة والمصادر المراجع
 :المراجع
 المادة نحو والمٌل الجغرافٌة المفاهٌم بعض تنمٌة فى الخلٌط التعلم فعالٌة : أحمد عمران الصغٌر محمد أحمد .1

 (. م2011 ماجستٌر التدرٌس وطرق المناهج قسم كلٌةالتربٌة- شمس عٌن جامعة ) اإلعدادٌة المرحلة تبلمٌذ لدى
 ) الثقافٌة والمؤثرات التعلٌم نظم ضوء على التعلٌمى البناء تصمٌم فلسفة : الدٌن حسام فاروق محمد طارق .2

 (.م1999 دكتوراه عمارة قسم شمس عٌن جامعة
 القاهرة – بمصر المعارف دار – 1ج ) التدرٌس وطرق التربٌة : المجٌد عبد العزٌز عبد و العزٌز عبد صالح .3

 –1961.) 
 الهندسة قسم - 2ج )المهنٌة والممارسة المعمارى التعلٌم بٌن التواصل : الرابع الدولى العلمى المؤتمر .4
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 المعمارى التعلٌم فى المٌدانٌة الزٌارات خبلل من بالتواصل التعلٌم

 
 اإلشكال جدول

 مبلحظات المصدر الشكل محتوٌات م
  الباحثان بالرحلة الحضور نسبة ٌوضح( 1 )رقم شكل 1

  الباحثان  العلمٌة الرحبلت على االصرار ٌوضح( 2 )رقم شكل 2
  الباحثان .المعمارٌة العناصر بٌن والمقارانات التمٌٌز ٌوضح( 3 )رقم شكل 3

  الباحثان للوظٌفة المبانى مبلئمه تقٌٌم ٌوضح( 4 )رقم شكل 4
  الباحثان علٌها الباقى واصرار المعلومة اكتساب سرعة ٌوضح( 5 )رقم شكل 5
  الباحثان االنشائى النظام ٌمٌز ال عموما الطالب ٌوضح( 6 )رقم شكل 6
  الباحثان   االسقف انشاء لطرق الطالب معرفة مدى ٌوضح( 7 )رقم شكل 7
  الباحثان للفراغ الرحلة طالب ادراك ٌوضح(. 8 )رقم شكل 8
  الباحثان االجابة فى واقعٌة اكثر الرحلة طالب ٌوضح( 9 )رقم شكل 9

  الباحثان الوصف مهارة اكتساب ٌوضح( 10 )رقم شكل 10

  الباحثان الطرز معرفة زٌادة ٌوضح( 11 )رقم شكل 11

  الباحثان االخر وتقبل باالمن االحساس ٌوضح( 12 )رقم شكل 12
 الصور جدول

 مبلحظات المصدر الصورة محتوٌات م
   الفسطاط لمدٌنه( 1 )رقم صورة 1
  الباحثان الرحلة لطلبة( 2 )رقم صورة 2

 الجداول جدول

 مبلحظات المصدر الجدول محتوٌات م
  الباحثان المعمارٌة للعناصر الرحلة طالب تمٌٌز( 1 )رقم الجدول 1
  الباحثان لبلستبٌان االول الوجه( 2 )رقم الجدول 2

  الباحثان لبلستبٌان الثانى الوجه( 3 )رقم الجدول 3
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 المعمارى التعلٌم فى المٌدانٌة الزٌارات خبلل من بالتواصل التعلٌم

 
 لالستبٌان الثانى الوجه ( 3) رقم جدول

 ) ( ) ( ) نعم  (الجامع – الكنٌسة – المعبد) ؟ تارٌخ تعلم هل 27
) 

 ) ( ) ( ادرى ال  ) ( ) ( ) (ال
) ( 

 ) () اعرؾ ان أود
) () 

 ) ( ) ( ) نعم  (الجامع – الكنٌسة – المعبد) ؟ مكونات تعلم هل 28
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 ) ( ) ( ادرى ال  ) ( ) ( ) (ال
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 ) () اعرؾ ان أود
) () 

 والمعجزات البطوالت عن سمعتها التى والمقوالت القصص هل 29
 الدٌن؟ هذا اجل من والكفاح والتضحٌات

 مبالؽة اشاعة معجزة  دٌنى اصل لها

 األمر ٌعنٌنى ال اعرؾ ان ارٌد اعرؾ ال اعرؾ لالدٌان الشعائرٌة بالممارسات معرفتك مدى ما 30
 سؤجتهد معى تفرق ال الارٌد  ارٌد الثالثة االدٌان معرفة الى تحتاج هل 31
 الزٌارات المحاضرات النت القراءة المعرفة؟ لهذه المثلى الوسٌله ما 32
 معرفة افضل ال نعم األخرى؟ األدٌان من القرب أو معرفة تتجنب هل 33

   دٌنى
 األمر ٌعنٌنى ال

 موافق ؼٌر  ما حد الى احناج ال احتاج الثقافة من النوع هذا الى تحتاج هل 34
 كل ٌعرفة ان ٌجب الذى األدنى بالحد علما احاطتك الدراسة هل 35

 اآلخر؟ عن انسان
 ضللتنى   ضٌقة حدود ال نعم

 تتجاهل ساذجة المعقول القدر تضلل لألدٌان حقٌقٌة رإٌة عن بوضوح تجٌب الدراسٌة  المناهج هل 36
 تآلؾ ؼربة دهشة  ابهار االدٌان هذه ٌجمع الذى بالمكان شعورك ما 37
 الزٌارات المحاضرات النت القراءة مصر تارٌخ على التعرؾ ٌمكنك كٌؾ 38
 التعصب تزٌد ما حد الى ال نعم بٌننا التؤخى تزٌد هل المعرفة فكرة 39
 اإلصالح احاول اإٌد أشجب أهتم ال األٌام هذه فى مصر فى الطائفٌة المشاكل فى رأٌك ما 40
 ) ( ) ( ) نعم (علمٌا – ثقافٌا- اجتماعٌا  )بالرحلة استمتعت هل 41

) 
 ) ( ) ما حد الى  ) ( ) ( ) (ال

)() 
  ادرى ال

 الوالء االٌمان االتقان النظام  الثقة القدماء مثل نبنى حتى ٌنقصنا الذى ما 42
 هذه مع ٌتناسب الترمٌم هذا فهل القدٌمه المبانى ترمٌم ٌتم 43

 الحضارات؟
) ( ) مناسب

)() 
 ؼٌرمناسب

 )()()( 
 ) () () (ادرى ال ) ( ) ( ) (مشوه

 مهمل ضعٌؾ جٌد قوى األماكن هذه على الحفاظ فى الدولة دور 44
 التارٌخٌة القٌمة مع األثرٌة باألماكن النظافة فى رأٌك هو ما 45

 األماكن هذه وقدسٌة
 نظر إلعادة تحتاج سٌئة منسبة ؼٌر مناسبة

 نظ إلعادة تحتاج الٌوجد  مناسب ؼٌر  مناسب  بالمنطقة بالنظام رأٌك هو ما 46
 االجابه عن امتنع معاك التفرق التعنٌك تعنك اآلخر ثقافة معرفة فى الفكرة 47
 كلهم الٌهودى المسٌحى  المسلم التارٌخ مر على امان فى مصر فى ٌعٌش من 48
 داعى بال كثٌر كاؾ ؼٌر  كافى ؟ مصر فى الدٌنٌة المبانى لحراسة امن ٌوجد 49
 فى األخرٌن ٌفعله ما تفعل ان او الشموع اشعال فى راٌك ما 50

 اى فى العقٌدة على ٌإثر او ٌضر ال هذا ان طالما األخرى األدٌان
 .شىء

 ادرى ال تفرق ال ارفض اوافق

 ٌزٌد ان اود  ما حد الى الٌوجد ٌوجد الٌوم نعٌشها التى والشعارات التسامح معنى هو ما 51
 اتعاطؾ اعذرهم كره ازٌد اكرههم االسرائٌلٌٌن تجاه الٌهودى المعبد تدخل عندما تشعر ماذا 52
 هى كما ارٌدها رحلة فوضى  منضبطة المواعٌد وخاصة زمالئك مع الرحلة نظام فى راٌك ما 53
 ولؽة وثقافتهم الثالثة الدٌن رجال معاملة فى راٌك ما 54

 الجامع الكنٌسة المعبد)الحوار
) () ممتازة

)() 
) ( ) ( ) سٌئة

) 
 ) ( ) ( ) (ضحلة ) ( ) ( ) (مثقفة

 داعى بال فعال ساذج  ضرورى لوظٌفته؟ األمن ادراك مدى ما 55
 القادمة المرة الرحلة اذهب لم ال نعم الرحلة من اٌجابى شىء تعلمت هل 56
  بالرحلة أعجبك شىء اكثر 57
    ضرورى  الرحلة ستكرر هل 58
  ادرى ال ال  نعم  باثارنا فخور انت هل 59
 ساحاول  منها افضل ال  نعم  مثلها تبنى ان ترٌد هل 60
  بالرحلة ترفضه شىء اكثر 61
  بالرحلة اعجبك شىء اكثر 62

 

 


