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 ملخص الرسالة 

يعتبر التعليم العالي أحد الركائز األساسية إلى تبني عليها المجتمعات نهضتها، من خالله تتكون المعرفة، 
ضمان ذلك إعتمدت مؤسسات لو والقيم والمهارات، بحيث يعيد توجيه الفرد وتشكيل بنية تفكيره العقلية، 

في مستوى الطلبة والهيئة  المعايير تلك تتمثل البيئة التعليمية، بجودة تهتممعايير  علىالتعليم العالي 
من النظر البد ، ولتحقيق ذلك والمرافقالدراسية ية والمباني معة واإلدارة الجايميية والبرامج األكادديماألكا

االستجابة ، مراعاة شبكة الطرق ، سهولة الوصوليةبويتمثل ذلك من الناحية التخطيطية  ى البيئة التعليميةلا
مراعاة توفير المساحات  ،للمباني مراعاة التوجيه البيئي، مراعاة توفير البنية التحتية، المستقبليةللتوسعات 

حجم  البيئة التعليمية من الناحية التصميمية ويتمثل ذلك في ى، وكذلك البد من النظر الالالزمة للطلبة
ات الدراسية وعالقاتها بالفراغات القاع، والتركيز علي بالعوامل الخارجيةالمبني الدراسي وبيئته وتأثره 

 التجهيزات الداخلية ومواد التشطيب.وكذلك البيئية المتعرضة لها،  والعواملالمحيطة بها، 
البيئة التعليمية ومكوناتها ودراسة أهم المعايير التخطيطية والتصميمية على يهدف البحث الي التعرف 

وتزيد من كفاءتها، أما عن المشكلة البحثية يسعي الباحث عن  تساعد في تطوير العملية التعليمية التي
ثر المباني الجامعية علي جودة البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم ؤ اإلجابة عن السؤال التالي" هل ت

تحقيق أهداف الدراسة إعتمد ول"، وكانت فرضية البحثة قائمة على اإلجابة اإليجابية علي السؤال، ؟العالي
ة للوصول ا الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تناوله للموضوع، وإعتمد االستبيان والمقابلة الشخصية كأد

المبنى التعليمي أهم أساسيات العملية أن  الي المعلومات، وقد خلصت الدراسة الي عدة نتائج كان أهمها
التعليمية، وعامالً مؤثراً من عوامل نجاح العملية التعليمية، وزيادة مستوى التحصيل العلمي لدي الطالب، 

، وسائل كلما كانت الجودة التعليمية أفضلالسبل و الفكلما كان المبنى التعليمي مالئمًا ومجهزًا بكافة 
التوجيه الجيد للقاعات بما يضمن تصميمية التخطيطية و التخاذ االعتبارات البد من اذلك للوصول إلى و 

أما عن التوصيات فكان  .جودة وفعالية أكثرالدراسية واإلضاءة والتهوية والصوتيات لجعل البيئة التعليمية 
ليمية جامعات لجعل البيئة التعللبالحسبان عند وضع المخطط العام  تخطيطيةالمعايير ال أخذيجب  أهمها

ودراسة أهم الشروط  التصميمية،يجب التعرف على المعايير  ، وكذلكأكثر تأثيرًا وفعالية علي الطالب
ودراسة الفراغات التي يجب توفيرها في المباني الجامعية  التعليميةالتصميمية الالزم توافرها في المباني 

 .وأحجام ومساحات هذه الفراغات والتي تتباين تبعًا لعدة عوامل ومؤثرات
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Abstract   

 
Higher education is one of the basic pillars for the adoption of the societies through which 

knowledge, values and skills are formed. This will reorient the individual and form the 

structure of his mental thinking. To ensure this, higher education institutions have adopted 

standards that are concerned with the quality of the educational environment. Academic 

programs, university administration, school buildings and facilities. To achieve this, the 

educational environment must be considered from a planning point of view. This is easily 

accessible, taking into account the road network, responding to future expansions, Taking into 

account the environmental guidance of the buildings, taking into account the provision of 

spaces for the students, as well as the need to consider the educational environment in terms 

of design is the size of the school and its environment and its impact on external factors, and 

focus on the classrooms and their relationship with the surrounding spaces, and the 

environmental factors exposed to it, Interior and finishing materials. 

The research aims to identify the educational environment and its components and study the 

most important planning and design criteria that help in the development of the educational 

process and increase its efficiency. As for the research problem, the researcher seeks to answer 

the question "Did the university buildings affect the quality of the educational environment in 

institutions of higher education" The research was based on the positive answer to the question. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher adopted the analytical descriptive 

method in dealing with the subject. The questionnaire and the personal interview were adopted 

as a means of accessing the information. The most important fundamentals of the educational 

process, and an important factor in the success of the educational process, and increase the 

level of achievement of students, the more appropriate the educational building and equipped 

in all ways and means, the better the quality of education, and to achieve this must be taken 

planning considerations and design to ensure good guidance For the classrooms, lighting, 

ventilation and acoustics to make the educational environment more quality and effectiveness. 

The recommendations were the most important, the planning criteria should be taken into 

account in the development of the master plan universities to make the educational 

environment more effective and effective to the student, Identify the design criteria, the study 

of the most important design conditions required in the educational buildings and study spaces 

that must be provided in university buildings and sizes and spaces of these spaces, which vary 

depending on several factors and influences. 

 

 



  ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلية القرآنية

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾َواْلُمْؤِمنُونَ 
 105] :ةالتوب [   
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 :أهدي هذا العمل إلى كل من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهم
. بذكرك.اللحظات إال  . والتطيببطاعتك. إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إال

 ،. وال تطيب الجنة إال برؤيتكبعفوك.وال تطيب اآلخرة إال 
  هللا جل جالله

 .. . إلى نبي الرحمة ونور العالميناألمة.. ونصح األمانة.إلى من بلغ الرسالة وأدى 
  سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
 وتعليمي، وأعانتني بدعواتها،إلى من حملتني وهنا على وهن وشقت وتعبت في تربيتي 

 والدتي الحبيبة.....
 لي األفضل، ولطالما فرح لفرحي، ىإلى من أحمل اسمه بافتخار، إلى الذي لطالما تمن
 والدي الكريم.....

 ،ودراستي إلى من أعانتني في السراء والضراء، والتي لطالما كانت سندا لي في عملي
 زوجتي العزيزة....

 ،وبهم استمد عزتي وإصراري  ،لّي من روحيإ أقربإلى من هم 
 األحباب اخوتي
 ،، ولم يدخروا من العلم شيئاً إلى كل من علمني حرفاً 

 أساتذتي األفاضل.
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 وتقديرٌ شكٌر 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة، والسالم على أشرف األنبياء، والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله 
 وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنه لمن تمام األعمال وكمال األخالق، االعتراف لذي الفضل بفضلهم وشكرهم وتقديرهم، لذا 
 أسامة العيسوي ... حفظه هللا كتوردلفإنني أقدم شكري وتقديري لـ

على ما بذله من جهد كبير، ومتابعة مستمرة، وعلى ما منحني إياه من علم غزير، وإرشاد 
 اسة بصورتها الحالية.ر متواصل، حتى خرجت هذه الد

كما أتقدم بجزيل شكري للسادة المحكمين على جهودهم في تحكيم االستبانة، والشكر موصول 
 بية والتعليم العالي.إلى وزارة التر 

وكما أتقدم بالشــكر أيضــًا للســادة الكرام بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية واخك بالذكر مهندســي 
 .، ورئيس قسم المهن الهندسيةقسم المكتب الهندسي والشؤون األكاديمية واإلدارية
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1

لقد أصـــبح التعليم العالي البوابة األســـاســـية لنهضـــة الشـــعوب النامية لتحقيق أمالها، وجســـرًا للتقدم 
والرقي للوصــــــــــــــول إلى جيل متحصــــــــــــــن بالعلم والتكنولوجيا. لذا ميعتبر التعليم الجامعي من أهم 
ا مراحل التعليم في المجتمعات، لما له من دور فعال ومميز في إعداد األجيال المتحضــــــــــــــرة، كم
تعتبر الجامعة البداية التي تبدأ فيها أســــــــــــــاليب التطوير والتقدم في المجتمع والتي تؤدي و يفتها 
هذه من خالل مرافق ومباٍن مسـتقلة، لذا أصـبح من الضـروري ربط التعليم الجامعي باإلهتمامات 

طورات شــهدت مؤســســات التعليم العالي في الدول المتقدمة تكما و . والحاجات اليومية للمجتمعات
كبيرة ومتســـــــــــارعة تمثلت بتوفير كافة اإلمكانيات البشـــــــــــرية والمادية التي تؤدي إلى تحقيق دورها 
المطلوب، وحظيت الجامعات بإهتمام تجلى من خالل وضــــــــــــــع معايير تخطيطية وتصــــــــــــــميمية 
ووضـــــع معايير ضـــــمان الجودة، تم إعدادها بواســـــطة خبراء وباحثين في مجال التعليم العالي من 

 .رتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي وخريجيهاأجل اال
في قطاع غزة  أثر المباني الجامعية على مؤســـــســـــات التعليم العالياســـــة ر ومن هنا جاءت فكرة د

 من خالل هذا البحث، وتناول الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة كحالة دراسية.
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 أهمية الدراسة  2.1

 أهميتها من خالل ما يلي:تكتسب الدراسة 
تنبع أهمية الدراســـــــــــــة من ندرة األبحاث التي تناولت موضـــــــــــــوع تأثير المباني الجامعية علي  -أ

 جودة التعليم العالي في قطاع غزة،
البيئة التعليمية وانعكاســــــــــــــتها من الناحية في الدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة لم تأخذ بعين االعتبار  -ب

  التخطيطية والتصميمية.
مؤســـــــســـــــات التعليم  على وأثرها بيئة التعليمية الحديثةللأســـــــاليب التخطيط والتصـــــــميم أهمية  -ت

 العالي.
غالبية الدراســـــات في نفس الموضـــــوع لم تأخذ بعين االعتبار البيئة التعليمية وانعكاســـــتها من  -ث

 الناحية التخطيطية والتصميمية.

 أهداف الدراسة 3.1

 تهدف الدراسة إلى:
 ؛واقع التعليم العالي في الجامعات والكليات التابعة لها بقطاع غزة إستعراض -أ
 دراسة مكونات الجامعة األكاديمية والمادية وتحديد آليات االستفادة منها. -ب
معايير تخطيط البيئة التعليمية بما يشــــــــــــــمل المباني الجامعية، موقع الجامعة، البيئات  طرح -ت

 ؛المحيطة، كذلك المناطق المجاورة والطرق ومسارات الحركة الواصلة بينها
معايير تصــــميم البيئة التعليمية متمثلة بتصــــميم القاعات الدراســــية وعالقاتها بالفراغات  ســــرد -ث

 ؛البيئية المتعرضة لها، والتجهيزات الداخلية ومواد التشطيب الداخليةالمحيطة بها، والمعايير 
تصــــــــميم القاعات الدراســــــــية في زيادة جودة التعلم بالكلية الجامعية للعلوم  مالئمةتقييم مدى  -ج

 ؛التطبيقية
تشـــخيك نقاط اإليجابية والســـلبية في القاعات الدراســـية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  -ح

 ؛ميم والتشطيب والتجهيز، والتي تؤثر بدورها على تطبيق العملية التعليميةحيث التص
التصــــــــــميمية التخطيطية و  مســــــــــاعدة أصــــــــــحاب القرار في التعليم العالي في تطوير المعايير -خ

 للتعليم. مواءمة لتصبح مؤسساتها أكثر
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 مشكلة الدراسة 4.1

التعليمية على جودة التعليم العالي، ودراستها الغرض من هذه الدراسة هو بحث مدى تأثير البيئة 
 من الناحية التخطيطية والتصميمة على مؤسسات التعليم العالي، من خالل السؤال التالي:

 ؟"على جودة التعليم العالي في قطاع غزة المباني الجامعية "ما مدي تأثير

 وينبثق من هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى:
ة الالزمة لتوفير بيئة تعليمية خارجية تحضــــــــــن المباني الجامعية ما هي المعايير التخطيطي -أ

 في مؤسسات التعليم العالي؟ مع مرافقها وخدماتها
تصــــــــــــــميم القاعات ما هي المعايير التصــــــــــــــميمية الالزمة لتوفير بيئة تعليمية داخلية تهتم ب -ب

 الدراسية التي تناسب تطبيق التعليم في مؤسسات التعليم العالي؟

 الدراسة فرضيات 5.1

 تسعي الدراسة إلى إثبات الفرضيات التالية:
أثر تخطيط المباني والفراغات الخارجية من الناحية الفرضـــــــــــــية األولي: "يوجد للبيئة التعليمية  •

 على جودة التعليم العالي في قطاع غزة ".
أثر لية تصـــــــــــميم المباني والفراغات الداخمن الناحية الفرضـــــــــــية الثانية: "يوجد للبيئة التعليمية  •

 على جودة التعليم العالي في قطاع غزة ".

 منهجية الدراسة 6.1

في قطاع  أثر المباني الجامعية على مؤسسات التعليم العالييسعى الباحث للوصول إلى معرفة 
غزة، وهذا يتوافق مع المنهج الوصــــــــــــــفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن 

االســــــــــتبانة والزيارات الميدانية  لتفســــــــــيرها والوقوف على دالالتها، وإســــــــــتخدام دراســــــــــةمشــــــــــكلة ال
والمالحظة المباشــــــرة لجمع البيانات األولية، كما أســــــتخدم الباحث أســــــلوب العينة العشــــــوائية في 
اختيار عينة الدراســـــــة من الطالب )الدبلوم المهني، الدبلوم المتوســـــــط، البكالوريوس(. وبناء على 

 :هي محاورذلك اعتمدت خطة الدراسة على عدة 
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 يتناول هذا اإلطار مدخال إلى: :ام والنظري اإلطار الع -أ
  ه.واقع مؤسساتو ، التعليم العالي في فلسطين، هدافالتعليم العالي ويشمل: المفهوم، األ •
شـــــــمل: المفهوم، أبعاد جودة التعليم العالي، ضـــــــمان الجودة في تالجودة في التعليم العالي و  •

 التعليم العالي، معايير الجودة التعليمية في فلسطين.
 البيئة التعليمية في المباني الجامعية وتشمل: المفهوم، األهمية، عناصر البيئة التعليمية. •
التخطيط العمراني والتصــــــــــــــميم المعمــاري في الجــامعــات ويشــــــــــــــمــل: المعــايير التخطيطيــة  •

 والتصميمية للجامعات.

من  وهي المعلومات المتعلقة بموضــوع الدراســة من بيانات وإحصــاءات :اإلطار المعلوماتي -ب
ـــانـــة الموجهـــة للطالب الكليـــة الجـــامعيـــة للعلوم التطبيقيـــة، أو المالحظـــة،  خالل االســــــــــــــتب

 .والمقابالت الشخصية

على جودة التعليم  أثر المباني الجامعيةســــــيتم تحليل البيانات لتشــــــخيك  :اإلطار التحليلي -ت
وتأثيرها العالي وتقييم مدى تطبيق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية األســــــــــــس التصــــــــــــميمية 

 (Statistical Package for Social Science)على التعليم بـــإســــــــــــــتخـــدام برمجـــة 
(SPSS). 

إستخالص النتائج ووضع التوصيات للمساعدة في تحسين جودة مباني  :التقييم واالستنتاج -ث
 التعليم العالي في قطاع غزة.

 حدود الدراسة 7.1

 .قطاع غزةالحد المكاني: اقتصرت الدراسة على محافظات  -أ
 .التعليم العالي جودةأثر المباني الجامعية على الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على  -ب
 .الحد المؤسساتي: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة -ت
 الحد البشري: طالب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة. -ث
 م 2019-2018الحد الزماني:  -ج
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 الدراسات السابقة 8.1

لتعميم الفائدة استطلع الباحث دراسات سابقة لها عالقة بموضوع الدراسة واستفاد الباحث من 
أثر المباني الجامعية على مؤسسات إجراءات الدراسة المنهجية واالسترشاد بنتائجها وتوصياتها في 

في قطاع غزة، وميما يلي عرض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  التعليم العالي
 .الدراسة

[ بعنوان: " تقييم الواقع البيئي للقاعات الدراســــــية لطلبة 2017دراســــــة ؛داوودد البلداوي  -أ
 العليا ": دراساتال

عدم توفر المعايير البيئية داخل مبنى القاعات  فيتكمن المشـــــــكلة االســـــــاســـــــية للدراســـــــة الحالية 
الي  -9*الدراسية لطلبة الدراسات العليا في كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد. وقد وصلت ال

أن جميع أفراد عينة الدراســــــــــة قد أكدوا على عدم توفر مناخ مالئم في قاعات الدراســــــــــات العليا، 
دخول قدر  لضـــمانن المبنى مواجه للشـــمس والرياح وحيث أوصـــت الدراســـة الي ما يلي: أن يكو 

كافي من اإلضـــــاءة والرياح للتهوية وتلطيف درجة الحرارة، أن يضـــــمن تصـــــميم المبنى التخفيف 
من حدة الضــــوضــــاء وصــــدى الصــــوت الى الحدود اآلمنة المســــموح بها، يجب تصــــميم وهندســــة 

متقابلة متوازية والمســــــاحة الفصــــــول بحيث تكون على هيئة مســــــتطيل ذي زوايا قائمة واألســــــطح 
( مترا مربعــًا للفصــــــــــــــــل الواحــد، أمــا ارتفــاع 48( أمتــارأ أي نحو)6*8ذات البعــدين في حــدود )

أمتار. وأن يكون نصــــيب كل طالب جامعي من مســــاحة  (4-3)األســــقف فيراعى أن يتراوح بين 
 .2( م2-1.5الفصل ما بين )

مية المعايير البيئية على القاعات الدراسية : التعرف على أهدراسةحيث إستفاد الباحث من تلك ال
 .خاصة وعلى المباني الجامعية عامة، التطرق الي الشروط الالزم توفرها في المباني الجامعية

[ بعنوان: " مالئمة المباني الجامعية للبيئة الجامعية 2017دراســة ؛الميــويد عبد      -ب
 بولية الخرطوم ":

ـــدراســـــــــــــــــة إلى  ـــة الجـــامعيـــة هـــدفـــت هـــذه ال ـــة للبيئ ـــاني الجـــامعي التعرف على مـــدى مالئمـــة المب
عرف على مدي مراعاتها للشروط التصميمية المالئمة للطالب. وتوصل الباحثان للنتائج +6والت
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الكثير من المباني الجامعية بجامعات والية الخرطوم غير مالئمة للبيئة التعليمية، وانه  :التالية
ميمة التي تفي بإحتياجات الطالب في المباني الجامعية، وبناًء على ال يتم مراعاة الشــــروط التصــــ

هذه النتائج أوصــى الباحثان بعدد من التوصــيات أهمها: البد من تطوير البني التحتية واإلنشـائية 
والتجهيزات التعليمية لتواكب التطور التكنولوجي وإعادة النظر في تصميم وتنفيذ المباني التعليمية 

 وينسجم مع شروط السالمة المتبعة في بناء المباني.بما يتوافق 
حيث استفاد الباحث من تلك الرسالة: التطرق الي تعريف المباني الجامعية وأهميتها لتكون بيئة  

 تعليمية جامعية مالئمة وجاذبة وهادفة.

[ بعنوان: " مدى مالئمة تخطيط الفراغات الخارجية في الجامعات 2015دراســــــــة ؛ ل    -ت
 غزة( -للقيم الجتماعية )حالة دراسية: حرم الجامعة اإلسالمية 

تهدف الدراســـــــــــــــة إلى تبيان مدى مالئمة الفراغات الخارجية للحرم الجامعي في قطاع غرة للقيم 
االجتماعية من خالل توفير بعض المتطلبات االجتماعية الهامة مثل: الخصــــــــــوصــــــــــية بمختلف 

األمن والســـالمة، واالتصـــاالت. وقد خلك البحث الى عدة أشـــكالها، الحيازة، تكوين الصـــداقات، 
توصــــــــــيات أهمها: العمل على تشــــــــــكيل لجان متخصــــــــــصــــــــــة في التخطيط ومجاالت علم النفس 
الســــــــــــــلوكي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي إلعداد دليل لمعايير تخطيط الفراغات الخارجية 

ايير بشــكل مباشــر مع ر بات المســتخدمين، للمؤســســات التعليمية. كما ويجب أن ترتبط تلك المع
ويتطلب ذلك التعرف على األنشــــــــــــطة التي تتم في هذه الفراغات، ثم ترجمة هذه األنشــــــــــــطة إلى 
متطلبات فرعية من أبعاد ومســــــاحات، وكذلك اختيار عناصــــــر الفرش المناســــــبة لها. كما ويجب 

بيئة المتطلبات المناســـبة تخصـــيك بعض الفراغات الخارجية لممارســـة أنشـــطة محددة، وتوفير ال
 لها سواء من ناحية العناصر الطبيعية، أو العناصر الغير طبيعية.

حيث اســـــــــــــتفاد الباحث من تلك الرســـــــــــــالة: التعرف على التخطيط العمراني للجامعات من خالل 
دراســـــــــــــــــة: النظم التخطيطيـــة للجـــامعـــات، العوامـــل المؤثرة على تخطيط الجـــامعـــات، المعـــايير 

 يسة للجامعات لتكون بيئة تعليمية جامعية خارجية جاذبة وهادفة.التخطيطية الرئ

[ بعنوان: " البيئة الجامعية وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى 2013دراســـــــــة ؛الهالبي   -ث
 طالبات كلية التربية بجامعة طيبة ":
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البات هدفت الدراســــــــــة إلى التعرف على المقومات البشــــــــــرية والمادية للبيئة الجامعية كما تراها ط
الجامعة، وتحدد العالقة بين البيئة التعليمية والمهارات الحياتية والكشــــــــــــــف عن اإلختالفات بين 
البيئة التعليمية والمهارات الحياتية وفقأ إلختالف التخصـــــك الدراســـــي والمســـــتوى الدراســـــي، وقد 

ملة أوصــــي الباحث على تطوير نظام العمل في بعض المرافق الجامعية ضــــمن اســــتراتيجية متكا
تهدف لجعل البيئة الجامعية بيئة محفزة الكتســــــــــــــاب المهارات الحياتية، خاصــــــــــــــة تلك المهارات 

 المتصلة بالجانب االجتماعي والعملي والعلمي.
وقد اســــــــــــــتفاد الباحث من تلك الدراســـــــــــــــة: التعرف على البيئة التعليمية الجامعية والحديث عن  

ئة التدريســـــــــية، الطالب الجامعي، المناهج عناصـــــــــرها الخمســـــــــة )اإلدارة الجامعية، أعضـــــــــاء الهي
 والمقررات، المباني الجامعية(.

ركزت الدراســات الســابقة على إبراز دور البيئة التعليمية بمكوناتها المادية واألكاديمية في العملية 
التعليمية التعلمية، وذلك من خالل تقويم مؤســــســــات التعليم العالي في ضــــوء معايير الجودة، أو 

 ايير جديدة لتشكل عناصر تقويم لتلك المؤسسات ميما بعد.تقديم مع

 هيكلية الدراسة 9.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيكلية الدراسة
صل 

الف
ني
الثا

 

 التعليم العالي: الجودة والبيئة التعليمية
وواقع  هوأهداف التعليم العالي في فلســــــــطين يشــــــــمل مفهوم التعليم وأهدافه، :التعليم العالي-

 مؤسساته؛
ويشـــــــــــمل مفهوم الجودة وأبعادها وضـــــــــــمان تحقيقها، ومعايير : الجودة في التعليم العالي-

 الجودة التعليمية في فلسطين؛
 : وتشمل مفهوم البيئة التعليمية وأهميتها وعناصرها.البيئة التعليمية الجامعية-

صل 
الف

ول
األ

 

 اإلطار العام للدراسة
ويشمل اإلطار العام للدراسة: المقدمة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسية، فرضيات الدراسة، -

 .هيكلية الدراسة، الكلمات المفتاحيةمنهجية الدراسة، حدود الدراسة، الدراسات السابقة، 
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 ة الدراسةي: هيكل(1.1)شكل 
 المصدر: الباحث

 الكلمات المفتاحية 10.1
المعماري، التخطيط في الجامعات، الجامعة، المباني  التصميم الجودة في التعليم، البيئة التعليمية،

 الجامعية، التعليم العالي، مؤسسات التعليم العالي، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

 

 

 

 : النتائج والتوصياتالخامسالفصل 

صل 
الف

لث
الثا

 

 مؤسسات التعليم العالي.وتصميم  تخطيط
: ويشمل المعايير التخطيطية لمؤسسات التعليم العالي، مؤسسات التعليم العالي تخطيط-

 نظم تخطط المباني الجامعية؛
: المعايير التصـــميمية لمؤســـســـات التعليم العالي، أنواع مؤســـســـات التعليم العالي تصـــميم-

 المباني الجامعية، المعايير التصميمية المستخدمة عند تصميم القاعات الدراسية.

صل 
الف

رابع
ال

 

 : الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.الحالة الدراسية
 تعريف بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؛-
تقييم البيئـــــة التعليميـــــة للكليـــــة الجـــــامعيـــــة للعلوم التطبيقيـــــة من النـــــاحيـــــة التخطيطيـــــة -

 التعليمية داخل القاعات الدراسية.تقييم البيئة ، وأيضًا والتصميمة
 إختبار فرضيات الدراسةو  األداة البحثية،-
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 الفصل الثاني
 والبيئة التعليمية التعليم العالي: الجودة
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 الفصل الثاني

 والبيئة التعليمية التعليم العالي: الجودة

 المقدمة 1.2

يــأتي التعليم العــالي في قمــة الهرم التعليمي، فهو آخر مرحلــة من مراحــل التعليم التي يمر بهــا 
ؤهله بعد ذلك للدخول إلى سوق العمل والمساهمة تكسبه مؤهالت ومهارات عالية، و تالفرد، والتي 

 في جميع األنشـــــطة: الســـــياســـــية، االقتصـــــادية واالجتماعية. لذا فإن الدول تســـــعى جاهدة لتوفير
 .مقاعد كامية إلستقبال هؤالء الطلبة الذين يمثلون العمود الفقري لحركة التنمية في المجتمع

وحظيت الجودة بجانب  ،وحظيت عملية تطوير التعليم العالي بإهتمام كبير في معظم دول العالم
كبير من هذا اإلهتمام إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر بعصر الجودة، 

بناًء على ذلك فإن تحديد المرتكزات األساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي و 
وبالتالي أصبحت مؤسسات التعليم  ،لها في مختلف المؤسسات ومنها مؤسسات التعليم العالي

العالي تعتمد على سمعتها لجذب الطلبة وإعطاء مصداقية لـ: شهاداتها، برامجها، خريجيها 
  وثها.وبح

 التعليم العالي 2.2
يقرن مفهوم التعليم العالي دائمًا بالبحوث والدراسات والقيادة الفكرية واالجتماعية، فهو إشعاع 
فكري وتأهيل علمي وتدريب يظهر أثره االجتماعي على مر الزمن بالعالقات االجتماعية والقيم 

 .للتعليم دور عظيم في تطور المجتمع وتقدم المعرفةالسائدة، وكذلك بالمعرفة المتوافرة، حيث أن 
 (.7، ص 1963)فرانكل، 

وعرفت الموسوعة العربية العالمية التعليم العالي بأنه "هو التعليم الذي يتم داخل كليات أو معاهد 
جامعية بعد الحصول على الشهادة الثانوية، وتختلف مدة الدراسة في هذه المؤسسات من سنتين 

نوات، وهو آخر مرحلة من مراحل التعليم النظامي". )الموسوعة العربية العالمية، إلى أربع س
 (.25، ص 1999
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وكما عرفته اليونسكو بأنه "هو كل أنواع الدراسات، التكوين أو التكوين الموجه التي تتم بعد المرحلة 
للتعليم الثانوية على مستوى مؤسسة جامعية أو مؤسسات تعليمية أخرى معترف بها كمؤسسات 

  (UNESCO, 1998, p1)العالي من قبل السلطات الرسمية للدولة. 
تعليم للكما أن التعليم العالي من شأنه أن يزيد اإلنسان معرفة بنفسه وبالعالم المحيط به، لذلك البد 

أن يكون على صلة بحقيقة اإلنسان وطبيعة العالم كما تفهمها ثقافة العصر المعاصر، فالتعليم 
عمل على محورين أحدهما يجعل موضوع الدراسة هي المحور )أي التعليم من أجل العالي ي

)فرانكل، . )ج اإلنتاالتعليم(، واآلخر يجعل الفرد ومستقبله المهني هي المحور )أي التعليم من أجل 
 (.64، ص 1963

مؤسسات التعليمية، فهناك: الجامعة، الكلية، األكاديمية. فالجامعة للتسميات  وغدت هناك عدة
أعلى مؤسسة معروفة في التعليم العالي وتطلق أسماء أخرى على الجامعة والمؤسسات التابعة 
لها، مثل: الكلية، المعهد، األكاديمية، الكلية العليا. حيث أن كلمة الجامعة تعني لغويًا "المكان 

ناس، أما في االصطالح فهي مرجع مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الذي يجتمع ميه ال
ومناهج في مختلف المجاالت  دراساتالعالي، تتكون من عدة كليات أو مراكز علمية تقوم بإعداد 

العلمية، وتعطي درجات علمية جامعية للدارسين فيها. كما إنها تمثل نقطة جذب مهمة لكل رغبي 
لتحاق بها. ويمكن تعريفها أيضا بإنها مؤسسة التعليم العالي التي تعطي العلم والقادرين على اال

فيها عن ثالثة سنوات.  دراسةلطلبة المرحلة الثانوية المقبولين فيها فرصة للتعليم، وال تقل مدة ال
 (.4، ص3)القاموس المحيط، ج

، يس الطالب لمدة سنتينتقوم الكليات غالباً بتدر  منها:األمور عدة تختلف الكلية عن الجامعة في و 
تضم الكليات عددًا أقل من الطالب والكادر ، ال تمنح الكلية بمفردها درجات البكالوريوسو 

تقدم بعض الكليات شهادات جامعية، حيث ، و تدرس الكليات مناهج أكاديمية أقل، و األكاديمي
 .(Kelci, 2018) .تعتبر الكليات في الغالب تسميات ألقسام الجامعة .تتبع لجامعات أكبر

 أهداف التعليم العالي 1.2.2

إلى توجيه الطالب كيف يفكر ويتعلم، وكيف يتعامل مع  بالشكل األساسي يهدف التعليم العالي
 عالم التكنولوجيا الجديد، حيث تتعامل ميه اآلالت مع المواد، بينما يتغذى تعامل اإلنسان مع هذا
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 (.20، ص 1963العالم بالمعلومات واألفكار. )فرانكل،  
إلى تأهيل الطالب للحياة العامة بشــــــــكل عام، وتأهيله مهنيًا وثقاميًا أيضــــــــًا ويهدف التعليم العالي 

وصــقل مقدرته الفكرية حتى يمكنه مجابهة القضــايا الحياتية في بناء مســتقبله. والتعليم العالي في 
ه ال يقتصـــــر فقط في البحث عن أصـــــول المعرفة وتوســـــيع آفاقها، وعن البحث في الطبيعة أهداف

عليها، فقد أصبح التوجه لتخريج مهنيين يمارسون مختلف الحرف والمهارات والقوانين التي تسير 
 (.96، ص 2006التي تطلبها حاجات المجتمع. )بدران؛ كمال، 

 :التعليم العالي في ثالثة و ائف جوهرية وهي أهدافوتتلخك  
 إعداد الكوادر والشباب وتقوية دورهم في العملية اإلنتاجية وسوق العمل؛ -أ
 العلمي؛البحث  -ب
خدمة المجتمع والتدريب العملي وتطويره من خالل خلق قنوات للتواصـــــــل بين مؤســـــــســـــــات  -ت

 .التعليم العالي والمجتمع الخارجي، وذلك لخلق فرص عمل مناسبة

 
  أهداف التعليم العالي.(: 1.2شكل )
 .96، ص 2006بدران؛ كمال، المصدر: 

  التعليم العالي في فلسطين 2.2.2

تعود الجذور التاريخية لنظام التعليم العالي الفلســــــــــطيني إلى ســــــــــنوات األربعينات عندما بدأ عدد 
كبير نســـــــــبيًا من الطلبة يلتحقون بمؤســـــــــســـــــــات التعليم العالي في الخارج حيث لم يكن هناك أي 

للجامعات المصــــــــرية مؤســــــــســــــــات داخل فلســــــــطين، وقد كان التوجه الرئيســــــــي للطلبة عندئذ هو 
واألمريكية والبريطانية، وبالطبع فقد كانت تكاليف الدراســـــــــــة عندئذ مرتفعة نســـــــــــبيًا كما أن إجراء 

أهداف التعليم العالي 

البحث العلميإعداد الكوادر والشباب
خدمة المجتمع 

والتدريب العملي 
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االتصــــــاالت الالزمة للحصــــــول على القبول كانت صــــــعبة وليســــــت في متناول الجميع، لذلك فقد 
نة االجتماعية اقتصــــــــــرت الدراســــــــــة العليا إلى حد بعيد على أبناء العائالت الميســــــــــورة ذات المكا

 (.2018التعليم العالي، نشأة )والسياسية.
المجتمع الفلســــــــــطيني تحديات كبيرة ومتنوعة، وترجع هذه التحديات إلى جملة من العوامل يواجه 

االقتصــــــــادية واالجتماعية والســــــــياســــــــية والعلمية، ومنها  هور مفاهيم وأفكار التكنولوجية العلمية 
العلمي والتنمية الشاملة والتربية العلمية والمعلوماتية. )العوضي،  والحرية والديمقراطية، والتخطيط

(. كما وإن تطوير مناهج التعليم الجامعي الفلســـطيني يعتبر من التحديات، وذلك 4، ص2011،
من خالل تنمية جوانب اإلنســـان الفلســـطيني فكرَيا واجتماعيًا وجســـدَيا وروحَيا وعاطفَيا حتى يقدر 

 (.280، ص 2003ه والعالم. )نشوان، على حل معيقات مجتمع
 أهداف التعليم العالي في فلسطين 1.2.2.2
التعليم العالي في فلسطين في معالجة قضايا التعليم وحل مشاكلها وتذليل العقبات  أهدافتتحقق 

التي تعيق النهوض بها، فكانت المؤتمرات وورش العمل، وذلك لمناقشــــــــــــة كيفية االرتقاء بالتعليم 
العالي الفلســطيني للخروج بإســتراتيجيات لتطوير منهجية التعليم في الجامعات في فلســطين. )أبو 

 (. 20ص، 2006قرع، 
التعليم العــالي الفلســــــــــــــطيني البــد من تحســــــــــــــين وتطوير العمليــة التعليميــة في  أهــدافولتحقيق 

الجامعات الفلســـــطينية وإلى دراســـــة جادة للواقع التعليمي، لمعرفة الســـــلبيات واإليجابيات في كافة 
ة وحديثة ثبت نجاحها الجوانب العلمية واإلدارية والفنية، وتعزيز عملية التعليم باســتراتيجيات جديد

(. 346، ص 2003وتتالءم مع البيئة والتطلعات الفلســـــطينية في هذه المرحلة )نشـــــوان،  عالمياً 
 :كما يهدف التعليم العالي في فلسطين إلى

فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية  -أ
 وتنميتها؛

المجتمع الفلســــــــطيني من التعامل مع المســــــــتجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية تمكين  -ب
 واستثمارها وتطويرها؛
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اإلســـــهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلســـــطيني من الكوادر البشـــــرية المؤهلة في مختلف  -ت
 المجاالت العلمية والعملية والثقامية؛

ة والــدوليــة ودعم وتطوير الجــامعــات ومراكز توثيق أطر التعــاون العلمي مع الهيئــات العلميــ -ث
 البحث العلمي؛

العناية بدراســة الحضــارة العربية واإلســالمية وإكســاب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشــجيع  -ج
 اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي؛

عم برامج التعليم المســــــــــتمرة التي تقدمه تشــــــــــجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ود -ح
 .الجامعات الفلسطينية

 واقع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 2.2.2.2
لقانون التعليم العالي وفقا لما يلي:)موقع وزارة  وفقاً  تقســـــم مؤســـــســـــات التعليم العالي في فلســـــطين

 التربية والعليم العالي(.

 ات تمنح درجة بكالوريوس أو أعلى؛تتكون مما ال يقل عن ثالث كلي الجامعات: -أ
تقــدم البرامج األكــاديميــة والفنيــة والمهنيــة وتمنح شــــــــــــــهــادات الــدبلوم  الكليــات الجــامعيــة: -ب

 سنتين أو ثالثة أو درجة البكالوريوس؛ المتوسط مدة
 تمنح الدبلوم أو البكالوريوس والشهادات العليا في المجاالت المهنية والتقنية؛ البوليتكنيك: -ت
 تقدم برامجًا مهنية أو تقنية ال تقل مدتها عن سنة واحدة. كليات المجتمع: -ث

 
  .أنواع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين(: 2.2شكل )

 .فلسطين -موقع وزارة التربية والعليم العاليالمصدر: 

أنواع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين

كليات المجتمعالبوليتكنيكالكليات الجامعيةالجامعات
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مؤسسة تعليم  (49) فلسطين نحوفي بلغ عدد المؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة كما 
عام إلحصــــاءات مؤســــســــات التعليم  عالي موزعة كالتالي: )موقع التربية والتعليم العالي، ملخك

 (.2017/2018العالي الفلسطيني للعام األكاديمي 

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 33 يوجد في الضفة الغربية اليفة الغربية: -أ

 جامعات تقليدية )اثنتان حكومية وستة عامة وواحدة خاصة(؛ (9) •
كلية جامعية )أربعة حكومية، خمسة خاصة، اثنتان عامة، وواحدة تحت إشراف وكالة  12)) •

 (؛غوث وتشغيل الالجئين
كلية مجتمع متوسطة )واحدة حكومية، ستة عامة، وأربعة خاصة، وواحدة تحت إشراف  (12) •

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين(.

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 15 يوجد في القطاع قطاع غزة: -ب

 جامعات تقليدية )واحدة حكومية واثنتان عامتان واثنتان خاصتان(؛ (5) •
 يتان واثنتان خاصة(؛كليات جامعية )اثنتان حكوم (4) •
كليات مجتمع متوسطة )واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، واثنتان تحت  (6) •

 إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين(.
( 17مركز، ) 22تتوزع مراكزها ما بين الضفة وغزة بواقع  جامعة واحدة أما التعليم المفتوح فيوجد

 (.1.2الحظ جدول رقم )( مراكز في غزة. 5مركز في الضفة و)

 (: توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة والمنطقة وجهة اإلشراف.1.2جدول )
 (2018المصدر: )موقع التربية والتعليم العالي، 

 المجموع غزة قطاع الغربية اليفة اإلشراف جهة المؤسسة نوع
 3 1 2 حكومية تقليدية جامعات

 8 2 6 عامة
 3 2 1 خاصة
 14 5 9 المجموع

 6 2 4 حكومية جامعية كليات
 2 - 2 عامة
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 7 2 5 خاصة
 1 - 1 الغوث وكالة

 16 4 12 المجموع
 2 1 1 حكومية مجتمع كليات

 7 1 6 عامة
 6 2 4 خاصة
 3 2 1 الغوث وكالة

 18 6 12 المجموع
 1  0 1 عامة المفتوح التعليم
 49 15 34 العام المجموع

 الجودة في التعليم العالي 3.2

الجودة في التعليم عبارة عن عملية توثيق البرامج واإلجراءات وتطبيق لألنظمة واللوائح 
والتوجيهات، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التعليم واالرتقاء بمستوى الطلبة في جميع 

واالجتماعية والثقامية، وال يتحقق ذلك إال بإتقان األعمال وحسن الجوانب العقلية والجسمية والنفسية 
 (.275، ص 2003)الطائي؛ قدادة،  .إدارتها

ك محددة تكون أساسًا في ئكما يراها آخرون بأنها ترجمة احتياجات وتوقعات الطلبة إلى خصا 
ها بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقعة، أو أهدافتعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغة 

، 1995)الرشيد،  .هي الوفاء بمتطلبات العمل التربوي وبتوقعات الطلبة وأطراف معينين آخرين
 (4ص 

تجعلهم قادرين على معايشة غزارة المعلومات وبالتالي تسعى الجودة إلى إعداد الطلبة بسمات معينة 
والتغيرات المستمرة، والتقدم التكنولوجي الهائل بحيث ال ينحصر دورهم فقط في تحصيل المعرفة 
واإلصغاء ولكن في عملية التعامل مع هذه المعلومات واإلستفادة منها بالقدر الكاف لخدمة عملية 

ناً بمواصفات معينة االستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع التعلم لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب: إنسا
 (. 4، ص 2001والتعامل معه بفعالية. )أبو ملوح، 
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وهذا يتطلب تحواًل كبيرًا في دور المنظمة التعليمية والمعلم، بحيث يعمل على توفير مناخ تعليمي 
وني، وهذا التوجه يتناسب يسمح بحرية التعبير والمناقشة ومساعدة الطلبة على التعلم الذاتي والتعا

مع أسلوب وفلسفة التعلم عن بعد التي تنتهجها الجامعات المفتوحة والتي تعتمد على الطالب في 
ومما  .عملية التعلم مع توفير كل اإلمكانات الالزمة لحدوث التعلم بمساعدة المشرف األكاديمي

ك كل فرد وإدارة ووحدة علمية وطالب تجدر اإلشارة إليه، أن ثقافة الجودة وبرامجها تؤدي إلى اشترا
وعضو هيئة تدريس ليصبح جزءاً من هذا البرنامج، وبالتالي فإن الجودة هي القوة الدافعة المطلوبة 

ه ورسالته المنوطة به من قبل المجتمع واألطراف العديدة أهدافلدفع نظام التعليم بشكل فعال ليحقق 
 (. (Jones, 2003, p 224ذات اإلهتمام بالتعليم الجامعي. 

وهناك اتفاق بين المهتمين بأن أي تحسين أو تطوير للجودة يتطلب تغييرًا في الثقافة التنظيمية، 
يتم بموجبها مشاركة العاملين في جميع المستويات في عملية التحسين المستمر ضمن إطار 

)العبادي؛  .المنظمةتعاوني ومتكامل كي تصبح الجودة جزءاً أساسياً من الممارسة اليومية ألنشطة 
 .(76، ص2011الطائي، 

يؤكد العديد من الباحثين ومخططي  الجودة في المباني الجامعية، توفر معايير وإستنادًا ألهمية
التعليم على ضرورة تطوير المباني التعليمية، إيمانا منهم أن المؤسسات التعليمية التي تهتم 

 تنتج جامعات أكثر حتياجات العصر هي غالباً إع مبتصميم مبانيها وتنفيذها وتجهيزها بما يتواكب 
ومواجهة التحديات  لمجتمعاية في خدمة اءة عالفك ذات جياالً أ وتخرجللطالب،  باً ذوج نجاحاً 

 ات أبنائها وتصنع أجياالً ر من قد دتحي من ذلك، فإنها أال تهتم ب المعاصرة، أما المؤسسات التي
 (.AlMogren أ p5 1992 ,ات كفاءة أقل من غيرهم )ذ

والمتداخلة الرئيسة  ن العناصرفإية معفي المباني الجا الجودة الواجب توفرها اييرمعوميما يخك 
قيق الجودة ميه تتمثل في مستوى الطلبة والهيئة ن تحالتي تمثل منظومة التعليم العالي والمسئولة ع

التي يجب أخذها  ية والمباني والمرافق، وهي العناصرمعة واإلدارة الجايميية والبرامج األكادديماألكا
 ومن تلك العناصرية، يمألكادات والمؤسسات امعايير اعتماد الجامععند تحديد  بعين االعتبار
ات والمكتبات ومرافق الخدمات التي توفرها ر وتشمل القاعات الدراسية والمختب مرافقالمباني وال

 .(190ص  ،1997،ناثر) .وغيرهاة معالجا
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 أبعاد الجودة في التعليم العالي 1.3.2

إن مراعاة أبعاد الخدمة وتحقيقها في العملية التعليمية، يكون بتحديد األبعاد األساسية ذات الصلة 
الوثيقة بالعملية التعليمية وبحاجات الطالب لدخول سوق العمل، وبإفتراض أن األبعاد تمثل أساسًا 

تنفيذ الخطط الكفيلة واقعيًا ألبعاد جودة التعليم، فإنه ينبغي على إدارة مؤسسات التعليم صياغة و 
 بتكريس وتحقيق كل بعد من هذه األبعاد بدرجة عالية من الفعالية.

 (.25، ص2004وميما يلي داللة كل بعد من هذه األبعاد في مؤسسات التعليم العالي. )أبو فار، 

 
 .دللة األبعاد في مؤسسات التعليم العالي(: 3.2شكل )

 .25، ص2004أبو فار، المصدر: 

يتجه إلى مؤسسات تعليمية تتوفر بها خدمات ذات كفاية وجدارة  أن طالبالبد لل الكفاءة: •
 تقديم خدماتها التعليمية. التعليمية في المؤسساتتميزها عن باقي 

درجة  تظهر: ينبغي أن تقدم مؤسسات التعليم العالي خدماتها التعليمية بصورة اإلعتمادية •
 ذلك في فاعليتها في األداء الجامعي. ويظهرعالية من المسؤولية والثبات، 

ينبغي أن يسود في مؤسسات التعليم جو من االحترام المتبادل والتعامل الحسن الذي  اإلحترام: •
تنظيمية والمهنية التي تحفظ لعضو هيئة التدريس واإلداري يستند على األسس األخالقية وال

 مكانته واحترامه وهيبته، وتحفظ للطالب كرامته.

ركز على تحقيق االستجابة العالية والسريعة للتغيرات في بيئة مؤسسات التعليم ت الستجابة: •
 العالي، وهذا يتطلب امتالك المرونة الكامية لالستجابة لهذه التغيرات. 

داللة األبعاد في مؤسسات التعليم العالي

الكفاءة

فهم الزبائناإلستجابةاإلحتراماإلعتمادية

األمان
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ينبغي التركيز على فهم الطالب الجامعي وإدراك حاجاته التعليمية، ذلك لتحقيق  الزبائن:فهم  •
 والنظر بمنظور حاجات سوق العمل من و ائف للعمل. 

من المخاطر قدر اإلمكان،  خاليتوفير الخدمة التعليمية للطالب في جو آمن  ويعني األمان: •
داخل الحرم  الخدمة الصحيةباإلضافة إلى اعتماد برنامج صحي متكامل يوفر للطلبة 

 الجامعي، مع إمكانية توفير تأمين صحي.

 ضمان الجودة في التعليم العالي  2.3.2

يعتبر ضمان الجودة هو عن أسلوب لوصف جميع األنظمة، الموارد والمعلومات المستخدمة من 
بل مؤسسات التعليم العالي، للحفاظ على مستوى المعايير والجودة وتحسينها، ويتضمن ذلك ق

 .(QAA,2009). التدريس، كيفية تعلم الطالب، المنح الدراسية والبحوث

كما ينظر لضمان الجودة، على أنها العملية التي يتم من خاللها قياس العناصر األساسية للتعليم  
 .(OECD, 1999, p31) :العالي، والتي تشمل

 
 .العناصر األساسية للتعليم العالي(: 4.2شكل )

 OECD, 1999, p31المصدر: 

مؤسسات  كما يطلق عليه أيضًا مصطلح المراجعة، فهو عملية مراقبة إدعاءاتالتدقيق:  •
التعليم العالي، والتي تقيس مدى تحقيق المؤسسة أهدافها. والذي يدور حول مدى فعالية 

 .عملياتها

هو المرحلة أو العملية األولية لضمان الجودة، والتي استخدمت لضمان مالئمة  اإلعتماد: •
 مقاييس.البرامج التعليمية لمتطلبات مختلف الو ائف، والذي يتضمن تدقيق دوري للمعايير وال

العناصر األساسية للتعليم العالي

التقييماإلعتمادالتدقيق
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عبارة عن تقنيات وعمليات وسائل وطرق للقياس والتحليل، تستعمل لمراقبة األداء  :التقييم •
 ولضمان تحقيق جودة المخرجات أو تحسينها.

 البيئة التعليمية في الجامعات 4.2

العديد من الباحثين، وتعددت التعريفات الخاصـــــــة بالبيئة  أصـــــــبحت البيئة التعليمية محور إهتمام
رفــت بــإعتبــارهــا " منظومــة مركبــة ومتفــاعلــة من المكونــات الفيزيقيــة واالجتمــاعيــة التعليميــة، فع  

المتمثلة في العالقات بين الطالب واألســـــــــــــاتذة واالداريين، وكذلك المكونات االدارية المتمثلة في 
النظـــام الجـــامعي وتؤثر بـــالتـــالي على ســــــــــــــلوك الطالب وتوافقهم".  القوانين واللوائح التي تحكم

 .(113، ص2000)مصطفي؛ محمد، 
رفــت أيضــــــــــــــــًا بــإعتبــارهــا "جميع العمــادات، المرافق، الــدوائر، والوحــدات التي تقــدم الخــدمــات وع   

والمســـاعدة للطالب ميما يتعلق بدراســـته في الجامعة، وتشـــمل: المكتبة، القبول والتســـجيل، شـــئون 
 (.52، ص2009لطلبة، العيادة الصحية، المختبرات، الكافيتريا ". )الحولي،ا

البيئة التعليمية الفعالة هي تلك التي تتصــــــــــــــف بالبعد اإلنســـــــــــــــاني والتي توفر المناخ وكذلك إن 
االجتماعي واإليجابي الذي يعزز اســــــــــــــتمرارية الطلبة في متابعة برامجهم الدراســــــــــــــية الجامعية، 

لقي، وا راســته دخالل ســنوات ل لطالب في مرحلة الدراســة الجامعية األولى ينمو خلقياً وتطورهم الخ 
وتتأثر إتجاهات نموه بالمواقف الفكرية واالجتماعية للمؤســـــــــــــســـــــــــــة الجامعية، والتي تتجســـــــــــــد في 

 (.Kidwell ؛Robie,2003,p161) .الجامعي وسلوكه مدرسممارسات ال
البيئة التعليمية تســـهم في بناء شـــخصـــية الشـــباب بما تملكه من دور أن  ومما تجدر اإلشـــارة إليه،

كبير في التأثير في قيم طالبها، وال يعود هذا التأثير لعامل معين، وإنما لعدة عوامل، منها ما 
لك من عناصــــــــــــــر وعوامل )الزيود، ذيتعلق بمناهج المدرس والعالقات والزمالة والنشــــــــــــــاط وغير 

 (.84، ص 2007
وهكذا يتضح من خالل التعريفات السابقة إن البيئة تفرض وجود العديد من العالقات االجتماعية 
كمجتمع متكامل، يســـــــهم في بناء شـــــــخصـــــــية الطالب في تلك المرحلة الهامة من حياته، وتتمثل 
بجميع العناصـــر والمكونات المادية والبشـــرية ســـواًء كانت داخل القاعات الدراســـية أو خارجها أو 
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يحيطها من فراغات إدارية )الشــــــــؤون اإلدارية والشــــــــؤون األكاديمية، األقســــــــام األكاديمية مثل  ما
 غرف مدراء األقسام والمدرسين وغيرها( وخدماتية )المصاعد، األدراج، الحمام، وغيرها(.

 أهمية البيئة التعليمية الجامعية 1.4.2

هم وإتجاهاتهم نحو الدراســـــــــــة، إنجاز الطالب و تعد البيئة التعليمية من أهم المؤثرات على ســـــــــــلوك 
فالطالب الذي يجد في المحيط الجامعي ما يســـاعده على النمو الســـوي والشـــعور باألمن والتقدير 

، أما إذا كانت البيئة التعليمية فقيرة ومليئة نجازنجده متوافقًا نفســــــــــــــيًا واجتماعيًا ولديه الدافع لإ
ات ســــــــــــــلوكية تتمثل في الرفض إضــــــــــــــطرابدي إلي حدوث باإلحباط والتهديدات، فإن ذلك قد يؤ 

والتعصــــب والعنف، كما أن ذلك قد يؤدي إلي تكوين إتجاهات ســــلبية إتجاه الدراســــة نفســــها، وإن 
كل ذلك يؤثر في ســــــــــــــلوك الطالب في كل أوجه حياتهم، كما أنه يحد من قدرتهم على التوافق، 

نفســــــية واجتماعية، تحول دون تقدمهم ات ضــــــطرابإلي تعرض الطالب إل ذلك وبالتالي فقد يؤدي
 (.4، ص2008دراسيًا، وبالتالي تصبح هذه البيئة عامل طرد وليست عامل جذب )عثمان، 

وكلما استطاعت الجامعة توفير مناخ يتميز بعوامل وعناصر تسهم في إرتفاع رضا الطلبة يكون 
يات التعلم لديهم، إلى هم وطموحاتهم ســـتتحقق، وســـيؤدي ذلك إلى إرتفاع مســـتو أهدافشـــعورهم أن 

جانب زيادة الروح المعنوية لديهم، واإلحســـــــــــاس بجودة الحياة األكاديمية، األمر الذي يمكنهم من 
 (.92، ص2009)الغنبوصي،  .التفوق الدراسي ومواصلة دراستهم بكل ثقة

 عناصر البيئة التعليمية الجامعية 2.4.2

قة بالتأثير في شــخصــية الطالب ومبانيها بدءًا تتشــكل البيئة التعليمية من عناصــر رئيســة لها عال
من المنهج الدراســـــي العلمي، وأعضـــــاء الهيئات التدريســـــية، واإلدارات الجامعية بكافة مســـــتوياتها 

هم، أنفسـالعليا والمسـاندة، والتفاعل اإليجابي بين كل من اإلدارات الجامعية والطلبة، وبين الطلبة 
والخدمية والترفيهية، وما ينبغي توافره في الجامعة من  مرورًا باألنشــــــــــــــطة العلمية والرياضــــــــــــــية

المختبرات، والقاعات التدريسية، والمصليات، والمطاعم والنوادي الطالبية، والصاالت الرياضية، 
وصــــــــــــواًل إلى التعاون مع المجتمع، لذا فالبيئة التعليمية ليســــــــــــت فقط مكانًا إلكســــــــــــاب المهارات 
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لعلمية، بل تشــــــــــــــكل مجتمعا مصــــــــــــــغرًا يتم ميه التفاعل بين كافة األكاديمية والتزود بالمعارف ا
 (.567، ص2008األعضاء والعناصر ويؤثر بعضهم في بعض اجتماعيًا وثقاميًا ) العساف، 

وتقســــــــم مكونات البيئة التعليمية الى مكونات مادية وأكاديمية، ويعدد عناصــــــــر المكونات المادية 
تجهيزاتهــا، الكــافيتريــا، العيــادة الطبيــة، المختبرات العلميــة على النحو التــالي: المبــاني الجــامعيــة و 

ية والفنية، وأماكن األنشــــــــــــــطة الترفيهية، والمكتبة المركزية، أما المكونات األكاديمية لكترونواإل
، والخطط الدراســية، المناهج والمقررات الدراســية. ، والطالبالتدريسفتشــتمل على: أعضــاء هيئة 

 (. 144، ص2012)الخوالدة، 

 
 .مكونات البيئة التعليمية(: 5.2شكل )

 .144، ص2012الخوالدة، المصدر: 

ة مكونات البيئة التعليمي

المكونات األكاديمية

أعضاء هيئة التدريس

الطالب الجامعي

الخطط الدراسية

المناهج والمقررات الدراسية

المكونات المادية 

المباني الجامعية وتجهيزاتها

الكافيتريا

العيادة الطبية

نية المختبرات العلمية واإللكترو
والفنية

أماكن األنشطة الترفيهية

المكتبة المركزية
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إلى مقومات مادية ومقومات بشـــــــــرية، وتشـــــــــمل المقومات بيئة التعليمية  مقوماتكذلك تصـــــــــنف 
التعليمي، المبنى الجــامعي، التقنيــات الحــديثــة، الجوانــب المــاديــة: مقومــات خــاصــــــــــــــــة بــالمحتوى 

المادية، أما المقومات البشـــــــــــرية فتشـــــــــــمل: أعضـــــــــــاء هيئة التدريس، الطالب، واإلدارة الجامعية. 
 .(22-21، ص 2010)بريكيت وآخرون، 

 
 .البيئة التعليمية مقومات(: 6.2شكل )

 .22-21، ص 2010المصدر: بريكيت وآخرون، 

كمنظومة حيث تضم ثالث بيئات وهي البيئة المادية، البيئة  تصنف البيئة التعليمية أيضاً وكذلك 
االجتمــاعيــة، والبيئــة التعليميــة، وتشــــــــــــــمــل البيئــة المــاديــة منظومــة من المبــاني قــد تكون: قــاعــات 
دراســـــــــية، مختبرات، مواقف ســـــــــيارات، مالعب رياضـــــــــية، نوادي، مكتبات، ورش، مرافق خدمية 

التعليم بـــالبيئـــة المحيطـــة وتقويـــة  إرتبـــاطبيئـــة االجتمـــاعيـــة فتشــــــــــــــمـــل كـــل مظـــاهر أخرى، أمـــا ال
الخصــائك االجتماعية وتماســكها، إضــافة إلى إســهامها في تأهيل وتطوير وتدرب وإيجاد فرص 
عمل واالرتقاء بالبيئة االجتماعية المحيطة ثقاميًا واقتصـــــــاديًا وعمرانيًا وعلميًا، أما البيئة التعليمية 

 .(403، ص2012لى العالقات والفعاليات التعليمية. )الجميلي،فتركن ع

ة مقومات البيئة التعليمي

مقومات بشرية 

أعضاء هيئة التدريس

الطالب الجامعي

اإلدارة الجامعية

مقومات مادية 

محتوى التعليمي

المبنى الجامعي

التقنيات الحديثة
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 بيئات التعليم العالي.(: 7.2شكل )

 .403ص ،2012المصدر: الجميلي،

من التعريفات السابقة أن البيئة التعليمية بيئة متعددة العناصر، لها العديد من العناصر  ويستنتج
الرئيســــــــة )المادية والبشــــــــرية( والتي يندرج تحتها العديد من العناصــــــــر الفرعية )المباني الجامعية 

محتوى التعليمي، ية والفنية، اللكترونوتجهيزاتها، الكافيتريا، العيادة الطبية، المختبرات العلمية واإل
الجوانب المالية، أعضـــــــاء هيئة التدريس، الطالب، واإلدارة الجامعية، وغيرها(. حيث ســـــــيتم ذكر 

 تلك العناصر لتوضيح صورة البيئة التعليمية بأبعادها المختلفة البشرية والمادية.

 
 .البيئة التعليمية أبعاد(: 8.2شكل )

 .الباحثالمصدر: 

 الجامعيةأولا: اإلدارة 
تتمثل اإلدارة الجامعية برئيس الجامعة ونوابه ومســـاعديه ومســـتشـــاريه والعمداء ورؤســـاء األقســـام  

واإلدارات اإلدارية األخرى مثل شؤون الطلبة، والقبول والتسجيل والمكتبة المركزية واإلدارة المالية 

بيئات التعليم العالي

البيئة التعليميةالبيئة االجتماعيةالبيئة المادية

أبعاد البيئة التعليمية 

اإلدارة الجامعية

المناهج والمقررات الدراسيةالطالب الجامعيأعضاء هيئة التدريس

المباني الجامعية
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وغيرها من الخدمات اإلدارية المســــــــــاندة، وكذلك المجالس المختلقة مثل مجلس األمناء، ومجلس 
الجـامعـة، ومجلس العمـداء، ومجلس الكليـة، ومجلس القســــــــــــــم، وجميعهم مكلفون بـإدارة الجـامعـة 

ـــة على تحقيق تلـــك أهـــدافوتحقيق  هـــا والرقي بهـــا و تنميتهـــا وتطويرهـــا، وتعمـــل اإلدارة الجـــامعي
ورســـالة الجامعة ومن خالل التركيز على أخالقيات اإلدارة الجامعية تجاه أعضـــاء هيئة  هدافاأل

 (.568، ص 2008التدريس، والطلبة والمجتمع )العساف، 

 ثانياا: أعياء هيئة التدريس
يتفق المشــــــــــــــتغلون في التربية على أن مســــــــــــــتوى الجامعات إنما يتحدد بمســــــــــــــتوى كفاءة وخبرة  

ة التدريس يعتبر أهم عناصــــــــــــر النظام التعليمي بإعتباره المربي أســــــــــــاتذتها، أي أن عضــــــــــــو هيئ
والموجـــه والبـــاحـــث، ومع تطور المعرفـــة الهـــائـــل والمتزايـــد كبير، إختلفـــت األدوار التي يقوم بهـــا 

الجامعي كعضو هيئة تدريس في الجامعة، فأصبح مخططًا منظمًا لعملية التعليم وميسرًا  مدرسال
إلى خطوة، كما أصــــــــــــــبح مقررًا ومديرًا له، مقومًا، محفزًا، مشــــــــــــــرفًا لها، يقود التعليم من خطوة 

 (.271، ص 1997أكاديميًا، ومشرف بحث، ومشاركًا لطلبته )التل، 

 ثالثاا: الطالب الجامعي
يأتي الطالب إلى الجامعة حاماًل معه جملة قيم وتوجهات صـــقلتها المؤســـســـات التربوية األخرى  

اة، وكون المرء طــالبــًا جــامعيــًا يعني أنــه يــدخــل عــالم الحريــة ويفترض أن تهيئــه الجــامعــة للحيــ
المعاكســـــــــــــة للحياة الســـــــــــــابقة بالمرحلة الثانوية حيث صـــــــــــــرامة التوقيت والتوجيه، أي أن الطالب 

 (.32، ص2013الجامعي صار حرًا في عالمه الجديد أال وهو الجامعة. )عتيق، 

 رابعاا: المناهج والمقررات الدراسية
الدراســــــــــــــية في التعليم العالي عاماًل مهمًا من عوامل النجاح الذي تســــــــــــــعى إليه  تعد المقررات 

مؤسسات التعليم العالي، وتصمم تلك المقررات من قبل أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين 
)بريكيـت؛  .والتربويين وفق الخطوط العـامـة التي ترســــــــــــــمهـا الهيئـات العلميـة والمنظمـات المهنيـة

 .(22، ص2010وآخرون، 
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  امساا: المباني الجامعية
المباني الجامعية هي عنصـــــــر من عناصـــــــر العملية التعليمية، وهو الوعاء الذي يحتويها، والذي 
يتم داخله جميع الممارســــات التعليمية ويتكون من فصــــول دراســــية ومختبرات ومالعب وســــاحات 

 (. 42، ص 2010وغرف مشرفين وإدارة، )الوثيقي، 

الجامعات دورًا مهمًا في إعداد االنســــــان للحياة، وذلك من خالل تنميتها لشــــــخصــــــية حيث تؤدي 
الفرد من جميع جوانبها، وتعديل ســـــــلوكه بما يحقق خدمة الفرد وســـــــعادته، واإلســـــــهام في تطوير 
المجتمع وتقدمه، وتعمل أيضـــــــــًا على تحقيق التطور لألفراد والمجتمعات معًا للوصـــــــــول بهم إلى 

 (.116، ص 2008اة الموجودة )القرعان، أرقي أنواع الحي

وتعـــد المبـــاني والتجهيزات النموذجيـــة من مقومـــات البيئـــة التعليميـــة المهمـــة التي تجعـــل مجتمع 
الطالب مجتمعا يعيش حياة ســــــــــعيدة منظمة، كما تهيف الطالب نفســــــــــيًا وتربويًا على اســــــــــتيعاب 

األمثل، كما أن اتساع القاعات داخل المناهج والمقررات الدراسية واألنشطة الجامعية على الوجه 
المبنى الدراســــــي وعدم إكتظا ها بالطلبة، وجودة اإلضــــــاءة والتهوية واســــــتيفائها للشــــــروط العامة 
لســـالمة مســـتخدميها، باإلضـــافة إلى وجود مختبرات ومعامل بمواصـــفات جيدة يعد من المقومات 

ال غنى للعملية التعليمية الجيدة عنها، ة للبيئة الجامعية، وتعد التجهيزات عنصـــرًا أســـاســـيًا بالجاذ
) بريكيت .التربوية والتعليمية )معارف ومهارات( هدافحيث يعتبر شــــرطًا أســــاســــيًا في تحقيق األ

 (.31، ص2010وآخرون، 

وتعد القاعات الدراسية من أهم مقومات البيئة التعليمية، ولكي تلبي هذه القاعات كل االحتياجات 
هتمام بها من حيث الموقع، وذلك بأن تكون بعيدة عن أماكن االزدحام التدريســــــــــــية، فالبد من اإل

والصـــــــــــخب والضـــــــــــوضـــــــــــاء ، كما ينبغي اإلهتمام بها من حيث الكم، حيث يجب أن تكون هذه 
القاعات كامية ومتنوعة، وذلك بأن تكون هناك قاعات كبرى إلى جانب القاعات المتوســــــــــــــطة، 

وتخلق فراغات  نتباهيرة للمجموعة الصـــغيرة تشـــتت اإلوقاعات المجموعات الصـــغيرة، فالقاعة الكب
نفســــية موازية للفراغات المكانية، ومن حيث الكيف فالبد أن تزود هذه القاعات بوســــائل إيضــــاح 
صوتية ) مكبرات صوت( على أال تكون هناك إعاقات سمعية، بأن تكون القاعات مبطنة، حتى 

مع اإلهتمام بإضــــــــاءة القاعة وأال تكون  ال يحدث انعكاس لصــــــــدي الصــــــــوت داخليا أو خارجيا،
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اإلضـــــــاءة كاشـــــــفة، كما يجب تزويد القاعة بوســـــــائل إيضـــــــاح ضـــــــوئية، وأن تكون القاعة مزودة 
 (.8، ص2008بوسائل التهوية الالزمة من مراوح وتكييف. )القرعان،

 ومن أهم وظائ  المباني الجامعية ما يلي:
المبــادا التعليميــة  االتي تحوي الطــالــب ويتلقى فيهــبيئــة إلى توفير المبنى الجــامعي يهــدف  -أ

وينطلق من خاللها إلى المجتمع للمشــــــــــــاركة في البناء والتطوير ودفع عجلة التقدم واالزدهار 
بعناية كبيرة في جميع النظم التعليمية، بدءًا بالتصــــــــــــــميم تلك البيئة لألفضـــــــــــــــل. وقد حظيت 

 ؛ه هذه العمليةي ستتم ميتوالتجهيز ومن ثم العناية بالمكان ال
التعليم بأفضــــــــل الطرق وأنجح الوســــــــائل واألنشــــــــطة التعليمية،  أهدافحقق المبنى الجامعي ي -ب

في المناسبات االجتماعية التي يشترك فيها أفراد المجتمع والمحيط ه عن طريق إستغاللوذلك 
 ؛وغيرها والنوادي الرياضيةالجامعي مثل المكتبة والقاعات والمختبرات والمالعب 

المبنى الجامعي في تنشــــئة أجيال قادرين على نهضــــة المجتمع، حيث يؤمن للطالب  اعديســــ -ت
جوًا من الطمأنينة والراحة النفســــــية ويســــــاعد في تنميتهم بشــــــكل متكامل من الناحية النفســــــية 

 ؛والجسدية والسلوكية واالجتماعية
األســـــــــاليب  في توصـــــــــيل المعلومات إلى الطلبة بأســـــــــهل مدرسيعزز المبنى الجامعي دور ال -ث

وأحدث الوســــائل والتجهيزات العلمية الحديثة، مما يشــــبع ر بات واحتياجات الطالب. إضــــافة 
الحتواء المبنى الجامعي على العيادات الطبية التي تســـــــــــــــاعد في عالج وإســــــــــــــعاف الطلبة 

 ؛المرضى والمصابين دون نقل الطلبة الى المشفى في الحاالت البسيطة
بمواصـــــــــــفات نموذجية في جذب الطلبة وتحفيزهم للبرامج  الجامعي المصـــــــــــمميســـــــــــهم المبنى  -ج

 ؛للمبنى إنتماءالتعليمية، وينمي لديهم شعور 
ســـــاعد على تطبيق ييراعي المبنى الجامعي الجيد في تصـــــميمه ذوي االحتياجات الخاصـــــة، و  -ح

 ؛برامج الدمج مع األسوياء
وألوانه المريحة، وفصـــــــــوله  هطريق تناســـــــــق وذلك عن مدرسطالب والالجامعي الالمبنى  يحفز -خ

المنظمة، وصــــــاالته وســــــاحاته وحدائقه الواســــــعة التي تريح النفس للعاملين في المبنى. كذلك 
تعاني بعض المباني الجامعية الحالية العديد من المشـــــاكل، والتي تعود في معظمها الفتقارها 
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دت بدورها الى بعض السلبيات على ألسس التصميم الجيد وعدم النظافة واإلهتمام الكافي، وأ
 .مستوى أداء المتعلمين وكذلك األساتذة

ســــــــــــــتنتج مما ســــــــــــــبق أن المباني الجامعية تتمثل بمباني: أكاديمية، إدارية، ســــــــــــــكنية، ترفيهية يو 
ورياضـــــــــــية وخدمات الطالب، كما أن هناك مباني أخرى يمكن إضـــــــــــافتها مثل العيادات ومباني 

ي من خالل نســــــــــــق تخطيطي يهدف الي تقديم الخدمات المناط من األبحاث، وتتجمع تلك المبان
تلك المباني علي أكمل وجه، مبالتالي يتضــــــــح أهمية تخطيط المباني الجامعية وتصــــــــميمها علي 

 يجعل البيئة التعليمية أكثر جودة. مما حسب المواصفات
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 الخالصة  5.2
تناول الباحث في الجزء األول من هذا الفصــــل مفهوم التعليم العالي حيث يعتبر العملية التي يتم 
خاللها تكوين المعرفة، والقيم والمهارات، والذي قد يؤدي إلى تغير دائم في الســـــلوك، بحيث يعيد 

ميته باعتباره أحد التعليم العالي وأه أهدافتوجيه الفرد ويعيد تشـــكيل بنية تفكيره العقلية، ثم تناول 
الركائز األســاســية التي تبني عليها المجتمعات نهضــتها، ثم التعليم العالي على مســتوي فلســطين 
بشـــــــكل عام ومســـــــتوي قطاع غزة بشـــــــكل خاص، ومن هنا كان البد من زيادة التعمق في التعليم 

 العالي الفلسطيني ودراسة مدي تطوره والجودة ميه.

مفهوم الجودة في التعليم العالي وما لى إفصـــــــــــــــل فقد تطرق الباحث وأما في الجزء الثاني من ال
يضــــــــمن ســــــــير عملية ضــــــــمان الجودة في التعليم العالي من خالل تطبيق مجموعة من المعايير 
التي يهدف تنفيذها إلى التحســـــين والتطوير المســـــتمر للجودة، وتحقيق أعلى المســـــتويات الممكنة 

 في الممارسات والعمليات.

أهمية البيئة التعليمية في الجامعات بإعتبارها أهم ل الجزء الثاني من الفصـــــــــــل على بينما اشـــــــــــتم
هم وإتجاهاتهم نحو الدراســـة من خالل التفاعل اإليجابي بين إنجاز المؤثرات على ســـلوك الطالب و 

عناصــــــــــــــر البيئة التعليمية الجامعية والتي تتمثل باإلدارة الجامعية، الهيئة التدريســــــــــــــية، الطالب، 
هج الدراســـــــــــي، المباني الجامعية التي تتفاعل جميع العناصـــــــــــر داخلها. وتخصـــــــــــيك الذكر المن

بالعنصــــــــــــــر األخير لما له أهمية في مجال البحث، ويكمن ذلك من خالل توفير مباني جامعية 
تلبي إحتياجات العملية التعليمية من المختبرات، والقاعات التدريســـــــــــية، والمصـــــــــــليات، والمطاعم 

ية، والصــــاالت الرياضــــية. وتتجمع تلك المباني من خالل نســــق تخطيطي يهدف والنوادي الطالب
  الي تقديم الخدمات المناط من تلك المباني بأكثر جودة.

مما ســـــــــــبق أهمية المباني الجامعية بإعتبارة حاضـــــــــــنة للبيئة التعليمية، ولتلك المباني  يســـــــــــتنتجو 
اء بحاجيات عناصـــــــــر البيئة اإلف علىمواصـــــــــفات تخطيطية وتصـــــــــميمية خاصـــــــــة تجعلها قادرة 

التعليمية األكاديمية، مما تجعلهم قادرين على الوصــــــــول البيئة التعليمية وأداء مهامهم، مبالتي تم 
 تخصيك الحديث عن تخطيط وتصميم مباني مؤسسات التعليم العالي في الفصل التالي.
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 الفصل الثالث

 مؤسسات التعليم العاليتخطيط وتصميم 

 المقدمة 1.3
جميع  االهتمـــام بــالتعليم العـــالي في تزايــدتعليم العـــالي، ومع بــال الراغبينمع تزايــد تعـــداد الطلبـــة 

المتزايدة لمواكبة االحتياجات األساسية لطلبتها، ، لم تعد الجامعات تفي بالمتطلبات التخصصات
وذلك بســـبب عدم وضـــوح الرؤية المســـتقبلية عند وضـــع التخطيط العام للجامعات، ومن هنا كان 
البد من التعرف على التخطيط ودراســــــــــــــة النظم المتبعة في تخطيط الجامعات، لما لها من دور 

تخطيط الجامعات والمعايير التخطيطية  أســـــاســـــي في تطويرها، ثم توضـــــيح العوامل المؤثرة على
 الرئيسية التي يجب إتباعها عند البدء في عملية التخطيط.

يتوقف تخطيط وتصــــــميم المباني الجامعية على مجموعة من العوامل التي تؤثر بشــــــكل مباشــــــر 
نية على قيام الجامعة بدورها على المســــــــتويين المحلى واإلقليمي، مبعد إنتهاء الحرب العالمية الثا

 هرت المفاهيم التخطيطية والتصــــــــــــــميمية إلنشـــــــــــــــاء المباني الجامعية في كثير من دول العالم 
اإلقبال الطالبي على  ازدادالمتقدمة والنامية نتيجة الزدهار العلوم والتكنولوجيا في هذه الفترة، و 

 التعليم العالي بشكل كبير وبدأت ترتبط الجامعات بخطط التنمية بهذه الدول.

 .مؤسسات التعليم العاليتخطيط  2.3
ووســـــيلة لتحقيق المصـــــلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع،  أداة يعتبر التخطيط العمراني 

من خالل وضع تصورات مستقبلية لتوزيع األنشطة واالستعماالت المختلفة لألراضي في المكان 
التنمية في الحاضــــر والمســــتقبل  المالئم وفي الوقت المناســــب. وبما يحقق التوازن بين احتياجات

القريب والبعيد )أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المســــــــــــــتدامة(، وذلك في إطار تشــــــــــــــريعي وقانوني 
 .واضح وملزم، ومن خالل عمليات وإجراءات محددة، وبتــــنسيق وضمان مشاركة مجتمعية فاعلة

 (3، ص 2010،عبد هللا؛ االبياري )
م بشـــــــــــكل طبيعي ومتوازي مع االحتياجات، وتراعى ميه لقد كان نمو الجامعات في الماضـــــــــــي يت

أصــــــــــــــول التخطيط العمراني والعمــارة المتعــارف عليــه في ذلــك الوقــت. كمــا ينعكس في تخطيط 
 لجامعات العريقة في أوروبا وامريكا مثل أكسفورد كمبردج وهارفارد.Iوعمارة 
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الحاجة في أوروبا خاصــــــــــــــة الى بناء  أما في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية فقد  هرت
الباحثون والمخططون يعدون األبحاث والدراســــــــــات لذلك كما  انطلقمدن جامعية متكاملة، حيث 

أقيمت المسـابقات إلعداد المخططات. وقد أنشـت العديد من المدن الجامعية في المملكة المتحدة 
ن الدول النامية أســــــــاليب مشــــــــابهة وأوروبا وأمريكا الشــــــــمالية خالل تلك الحقبة. ولقد إتبع عدد م

لبنــاء مــدن جــامعيــة حــديثــة لجــامعــاتهــا. وإســــــــــــــتفــاد عــدد منهــا من التجــارب التي تمــت في الــدول 
 (3، ص1994المتقدمة وعدل فيها وأضاف اليها. )صباغ؛ مختار،

ويمكن تقســــــــــــــم المخططات إلى مخطط شـــــــــــــــامل ومخططات أقل شــــــــــــــمواًل وتكون أكثر اهتمامًا 
رض. وميزة هذا النوع من المخططات هو المرونة الكاملة واالســـــــــتجابة بمخططات إســـــــــتخدام األ

للمتغيرات في المستقبل. ويفضل هذا النوع من المخططات إذا كانت مراحل التنفيذ تستغرق زمنًا 
طوياًل، ويمكن تلخيك معلومـــات ودراســـــــــــــــــات المخطط الشـــــــــــــــــامـــل الي مـــا يلي: )صــــــــــــــبـــاغ؛ 

 (5، ص1994مختار،

 
 .لمخطط الشاملدراسات ا(: 1.3شكل )

 .5، ص1994صباغ؛ مختار،المصدر: 

 المعلومات واإلحصاءات -أ
حصـــــــــاءات كامية للتخطيط تعدها الجامعة وتســـــــــمح بوضـــــــــع برنامج إضـــــــــرورة وجود معلومات و 

لمســـاحات العناصـــر المختلفة بقدر معقول من الدقة، وتأخذ متطلبات المســـتقبل في اإلعتبار كما 
تســــاعد في وضــــع تطور واضــــح للعالقات بين الوحدات المختلفة وحركة الطالب وأعضــــاء هيئة 

 التدريس والعاملين وتشمل اآلتي:

دراسات المخطط الشامل 

المعلومات 
واإلحصاءات

الدراسات 
األساسية

المخطط العام
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مية مفصـــــــلة ومرنة تأخذ متطلبات المســـــــتقبل في اإلعتبار وتوضـــــــح العالقات بين خطة أكادي •
الوحدات االكاديمية واالكاديمية المســــــاعدة وكذلك األســــــاليب المســــــتخدمة في التدريس وكذلك 
 ؛سياسات الجامعة لألبحاث والمختبرات والمكتبات وتوقعات المستقبل بالنسبة لبرامج األبحاث

لوضع الحالي والتوقع إلعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والقوى معلومات إحصائية عن ا •
 ؛العاملة المساعدة وتعداد طالب خريجي المدارس الثانوية العامة

عــــداد اإلداريين والتطورات أ معلومــــات عن اإلدارة والنظم في الجــــامعــــة والوحــــدات اإلداريــــة و  •
 ؛المتوقعة في المستقبل

وعالقة الموقع مع ما حوله  ،اه الجومية والمســـح الطبوغرافيوقع والتربة والميممعلومات عن ال •
 ؛فق العامةاالمر و من حيث الطرق والخدمات 

عالقة الجامعة بالمنطقة والمدينة واألحياء المحيطة وســـــياســـــات الجامعة بالنســـــبة للتفاعل مع  •
 محيطها مجتمعها.

 الدراسات األساسية -ب
 :الدراسات األساسية على ما يليتشمل 

 ؛أساسيات التخطيط العمراني وقوالب التصميم المعماري وأصول طرق التشييد في المنطقة •
المجتمع وكذلك البيئة المحيطة بالموقع والتي تشــــــــــــــمل المناخ وطبيعة الموقع والنباتات التي  •

 ؛عليه
 التشغيل والصيانة من حيث األساليب وتوفر اإلمكانات التقنية والمالية لها. •

 المخطط العام -ت
 يجب أن يشمل المخطط العام بجانب مخططات إستخدام األرض ما يلي:

مســـــــــتويات ومقاييس التخطيط والقوالب المعمارية والعمرانية التي ســـــــــتســـــــــتخدم وتناســـــــــبها مع  •
الظروف البيئيــة واالجتمــاعيــة المحليــة ومتطلبــات العمــل األكــاديمي والتكــاليف المصــــــــــــــــاحبــة 

 لعمرانية.لمستويات التخطيط والقوالب المعمارية وا
النمو وســـــــــــــياســـــــــــــات التوســـــــــــــع للوحدات المختلفة ســـــــــــــواء كان نموًا دقيقًا أو محدودًا أو كبيرًا  •

 ومخططات إستخدام بالنسبة لألمد البعيد والقريب مع األخذ في اإلعتبار ما سبق ذكره. 
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الخطة التنفيذية للمخطط وهي المحور األســـاســـي له وقد يؤدي عدم اإلهتمام بالخطة التنفيذية  •
لى فشل تنفيذ المخطط وتشمل خطة التنفيذ هذه التمويل ومراحل التنفيذ والبرنامج الزمني بما إ

في ذلك تشــــــــــــــغيل األجزاء المنفذة دون تعارض مع اســــــــــــــتمرارية التنفيذ أو تأثير على البيئة 
المطلوبة توفرها للعمل األكاديمي وأيضًا تشمل الخطة الطريقة التي سيتم بها إعداد التصاميم 

 ائق المناقصة وطرق واساليب التشييد.ووث

 لمؤسسات التعليم العاليالمعايير التخطيطية الرئيسة  1.2.3

جامعات الهناك عدة معايير تخطيطية يجب أخذها بالحســـــــــــــبان عند وضـــــــــــــع المخطط العام في 
 (.1987لجعل البيئة التعليمية أكثر تأثيرًا وفعالية علي الطالب وهي: )شاهين، 

 
 المعايير تخطيطية في مؤسسات التعليم العالي (: 2.3شكل )

 .1987شاهين، المصدر: 

العالي المعايير تخطيطية في مؤسسات التعليم

سهولة الوصولية  

مراعاة شبكة الطرق 

لية االستجابة للتوسعات المستقب

مراعاة توفير البنية التحتية 

مراعاة التوجيه البيئي للمناطق
الوظيفية الرئيسية

مراعاة توفير المساحات الالزمة 
للطلبة 
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ســـهولة الوصـــولية إلى الســـاحة المركزية من أي نقطة بالحرم، وأيضـــا يشـــمل ســـهولة اإلنتقال  -أ
بين المناطق األخرى، مع مراعاة الفصل بين محاور حركة المشاة وحركة المركبات، وتحديد 

 ؛مركز النشاط االجتماعي في الجامعة محور الحركة الرئيسي الذي يعد
مراعاة شــــــــــــــبكة الطرق المحددة للموقع وكثافات المرور الواقعة عليها عند مداخل ومخارج  -ب

الموقع بما يحقق ســـــــهولة وإنســـــــياب الحركة، وتوزيع مداخل الموقع بما يتناســـــــب مع أقســـــــام 
 ؛ة كل جزءالنطاق الجامعي الرئيسية، بما يمنع تداخل المداخل ويحافظ على خصوصي

االستجابة للتوسعات المستقبلية مع مراعاة الرؤية المنظورية العامة وإختالف إرتفاع المنشآت  -ت
والمراحل المختلفة التي تضـمن التوسـع المنتظم الذي يسـتجيب للمتطلبات المتجددة للجامعة، 
حيث ال ينظر إلى فكر التخطيط العام على أنه تصـــــــــــميم متكامل وثابت، إذ يكون أســـــــــــاس 

لمخطط العام هو حلقة أو سلسلة متصلة من خطط العمل المتناسقة القابلة للتطور دون أن ا
 ؛نفقد الخصائك األساسية لها

مراعاة توفير البنية التحتية وتوزيعها داخل الموقع بما يضــــــــــمن الكفاءة واالقتصــــــــــادية، حيث  -ث
لتعليمية والمطاعم وأقســــام يؤمن نظام الماء البارد والماء الحار مركزيًا ولكافة أقســــام األبنية ا

الورش والمختبرات والمرافق الصـــحية، أما بالنســـبة لمنظومة الصـــرف الصـــحي فتصـــمم عادة 
متجمعة لألبنية التعليمية، بينما تخضــــع المختبرات والورش المتخصــــصــــة والتي تنتج نفايات 

 ؛ضارة إلى منظومة خاصة بها يحددها المختصون 
لو يفية الرئيســية، حيث يعد التوجيه الشــمالي مناســبًا للمكتبة مراعاة التوجيه البيئي للمناطق ا -ج

، بينما يتناســـــــــــــــب التوجيه الجنوبي االجتماعاتومخازن الكتب وقاعات المطالعة وقاعات 
للقاعات الدرسية والمختبرات والورش مع إضافة كاسرات الشمس األفقية لحجب الشمس من 

اإلختالف الواضــــــــــح في اإلنارة الطبيعية على الدخول في ســــــــــاعات التدريس وتجنب عملية 
 ؛مقاعد الدراسة

 -في:  تتمثلمراعاة توفير المساحات الالزمة للطلبة والتي  -ح
% من 30% وال تزيــد عن 20المهــام األكــاديميــة: حيــث ال تقــل مســـــــــــــــاحتهــا الكليــة عن  •

 ؛مساحة الموقع
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% 40تقل عن  الترفيهية والخدمات الرياضــــــية: وهي ال والخدماتالخضــــــراء المســــــاحات  •
 ؛من مساحة موقع الكلية

خــدمــات عــامــة وهي تتمــدد في الورش والمخــازن ومواقف الســــــــــــــيــارات ومحطــات الطــاقــة  •
% من المســـــاحة الكلية، الحظ جدول رقم 30واإلطفاء... الخ، حيث ال تقل نســـــبتها عن 

(1.3.) 

 طالب.  1000(: آلية توزيع الموقع للجامعة حسب تغير أعداد الطالب فيها لكل 1.3جدول )
 .(1987المصدر: )شاهين، 

 طالب بالدونم 1000المساحة المخصصة لكل  عدد الطالب
 المجموع السكن المنطقة الرياضية األقسام األكاديمية

في حال وصل عدد الطالب 
 طالب. 5000لغاية 

 دونم 40-35 دونم 7.5 دونم 5 دونم 20

في حال تجاوز عدد الطالب 
 طالب 5000عن 

 دونم 35-30 دونم 7.5 دونم 5 دونم 17.5

 مؤسسات التعليم العالينظم تخطيط  2.2.3

يتشــــابه تخطيط مباني الجامعات مع تخطيط المدن، حيث إن الجامعة تعتبر نموذج مصــــغر من 
ـــة المحـــدودة  ـــاجـــات الو يفي ـــل االحتي ـــالرغم من وجود بعض اإلختالفـــات بينهمـــا، مث ـــة، ب المـــدين
للجامعات والتغيرات المســــــــــــــتقبلية المتكررة وذات المعدل الســــــــــــــريع، فمكونات المدن تتمثل في 

ت والطرق والفراغــات العــامــة...الخ، وهي نفس مكونــات الجــامعــات مع فرق اإلســــــــــــــكــان والخــدمــا
ـــل  المقيـــاس، كمـــا إن نظم تخطيط المـــدن هي نفس النظم المتبعـــة في تخطيط الجـــامعـــات، مث

 التخطيط المركزي والمنفصل والشبكي والمتقاطع والطولي.
وتهدف هذه النظم إلى تشــــــــــــــكيل نســــــــــــــيج عمراني ســــــــــــــليم يخدم البيئة التعليمية ليحقق التكامل  

 (.11، ص2015المطلوب، وميما يلي شرح لهذه النظم: )خلف هللا، 
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 .نظم تخطيط المباني في مؤسسات التعليم العالي(: 3.3شكل )

 .11، ص2015المصدر: خلف هللا، 

 أولا: التخطيط المركزي 

يتكون هــذا النظــام من فراغ مركزي وســــــــــــــطي تتجمع حولــه الخــدمــات العــامــة مثــل مبنى اإلدارة 
والمكتبة وقاعات األبحاث، ويحتاج هذا النظام إلى فترة قصـــــــيرة نســـــــبيًا لإنشـــــــاء، وذلك بســـــــبب 
تداخل الفراغات والمباني مع بعضــــــــها البعض نتيجة لوجود مركز مشــــــــترك بينها، مما يؤدي إلى 

بين األجزاء المختلفة وبالتالي ســـــــــهولة االنتقال واالتصـــــــــال بين أجزاء الجامعة  قصـــــــــر المســـــــــافة
 .وسهولة الوصول للعناصر الخدمية

ال يســــــــمح النظام المركزي إلمكانية التوســــــــع المســــــــتقبلي بســــــــهولة حيث إنه محدد بتكوين مغلق 
عداد طلبة يقل عن وبالتالي إن االمتداد يكون من الوسط إلى الخارج، ويتالءم هذا التخطيط مع ت

طالب، حيث كلما زاد عدد الطلبة زادت الخدمات التابعة لهم، وذلك يؤدي إلى زيادة بعد  5000
 (.1987المركز الخدمي الرئيسي عن باقي أجزاء المشروع. )شاهين، 

العالينظم تخطيط المباني في مؤسسات التعليم

التخطيط المركزي

التخطيط المتقاطعالتخطيط الشبكيالتخطيط المنفصل 

التخطيط الطولي
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 في مؤسسات التعليم العالي. (: نظام التخطيط المركزي 4.3شكل )
 146المصدر: عالم البناء، عدد  

 في الوليات المتحدة األمريكية جامعة ميسيسبيتخطيط المركزي ل: (5.3) شكل
Source: http://www.alumni.msstate.edu/s/811/index.aspx?sid=811&gid=1&pgi 

d=252&cid=2789&ecid=2789&crid=0 
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 ثانياا: التخطيط المنفصل  

النظام مع التخطيط المركزي من حيث تجميع الخدمات المشــــــــــــــتركة في المنطقة يتشـــــــــــــــابه هذا 
المركزية الرئيســــــــية، لكنه يختلف عنه من ناحية تجميع باقي أرجاء الجامعة، فهي عادة ما تكون 
مجتمعة في مراكز ثانوية تحيط بالمركز الرئيســـــــي وتتصـــــــل معه عبر خطوط حركة ثانوية تكون 

المراكز المختلفة، ويتميز هذا النظام بإمكانية تخصـــــــيك كل مركز هي األســـــــاس في الربط بين 
من المراكز الثـانويـة بو يفـة أو نشـــــــــــــــاط محـدد، ويكون التكـامـل بين أرجـاء الجـامعـة عن طريق 

 (.1987التجميع الكلي لهذه المراكز. )شاهين،

  .مؤسسات التعليم العاليفي  التخطيط المنفصل نظام(: 6.3شكل )
 .146عالم البناء، عدد المصدر: 

 



41 
 

  

 ثالثاا: التخطيط الشبكي

يتمثل هذا النظام بوجود شــبكة من الفراغات المحددة من عدة جوانب تتصــل مع بعضــها بواســطة 
مسارات حركة متقاطعة وباإلتجاهات األربعة مما يسمح بامتداد المشروع بشكل أكثر حرية، عن 
طريق اإلضافات الثانوية أو استحداث تفرع جديد للشبكة الرئيسية، ففي هذا النظام من التخطيط 

نأخذ الخدمات العامة موقعًا مركزيًا بالنســــــــبة للتكوين وذلك نظرًا لعدم مركزية التكوين نفســــــــه. ال 
 (.1987)شاهين،

يخدم هذا النوع من التصــــــــــــميم أعدادًا متغيرة من الطلبة، وذلك بســــــــــــبب إمكانية امتداد الشــــــــــــبكة 
محدد ولكن المســـتخدمة في التخطيط حســـب الحاجة وبما تســـمح به مســـاحة الموقع، فالنمو غير 

كل مرحلة من مراحل نمو المباني المفردة يمكن التحكم فيها وإخضـــــــــــــاعها للنظام العام، وبالتالي 
 (.146يمكن إنشاء الجامعة على مراحل حسب سياسات ادارة الجامعة. )مجلة عالم البناء، عدد 

 بإنجلتراجامعة لنكستر (: 7.3شكل )
 146 عدد، المصدر: عالم البناء
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  .مؤسسات التعليم العاليفي  التخطيط الشبكي نظام(: 8.3شكل )
 .146عالم البناء، عدد المصدر: 

 بإنجلتراس سكبكي لجامعة اشال التخطيط(: 9.3شكل )
Source: http://www.studyin-uk.com/blog/2014/02/20/scholarships-for-

undergraduate-student-at-essex-university/ 
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 رابعاا: التخطيط المتقاطع

شــــــأ في إتجاه مســــــتعرض نالبعض فالخدمات تهو نموذج متعامد اإلنشــــــاء ومتقاطع مع بعضــــــه  

وفي موقع مركزي بالنســــبة للمباني بحيث يمكن الوصــــول لها من جميع اإلتجاهات بســــهولة ومن 

أي نقطة داخل الجامعة. ويكون التوسع في هذا النظام في إتجاه الحدود الخارجية للجامعة وذلك 

ات يمكن أن تكون بامتداد النظام على المسـتوى الضـيق أما على المسـتوى األوسـع فإن أي إضـاف

طالب. )مجلة عالم البناء،  12000إلى  10000ككل. ويمكن أن يســـــــــتوعب هذا التخطيط من 

 (.146عدد 

 

  .مؤسسات التعليم العاليفي  التخطيط المتقاطع نظام(: 10.3شكل )
 (.146المصدر: عالم البناء، عدد )
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  امساا: التخطيط الطولي
يتصـــــف هذا النظام بالكثافة العالية للمباني الممتدة في إتجاه واحد بشـــــكل مســـــتقيم او منحني أو 
متقطع ويتميز بوجود مسار حركة رئيسي واحد يتجه بشكل طولي أو منكسر، وتربط معه مباشرة 

قســــــــــــــام وفروع الجامعة، بحيث تحتوي كل منها خطوط ثانوية خاصــــــــــــــة بها، وتتجمع الخدمات أ
 العامة على شكل شريط طولي وسطي مرتبط بمسار الحركة الرئيسي.

يســــتخدم هذا النظام عادة إلتباع خطوط الكنتور والحترام التوجيه أو منظر معين أو إلتباع البنية 
ظام بســـهولة الوصـــول إلى جميع أجراء الجامعة، حيث توضـــع األســـاســـية للمدينة، ويمتاز هذا الن

الخدمات العامة محاطة بتجمعات المباني إما على جانب واحد أو على جانبي الطريق. ويكون 
التوســــــع على المســــــتوى الضــــــيق بإنشــــــاء التســــــهيالت الخاصــــــة خارج المركز في إتجاه المحيط 

وبخاصــة مباني الخدمات. ويمكن تطبيق  الخارجي وعلى المســتوى األوســع يكون بتوســيع المركز
 (.2006هذا النوع من التخطيط على أحجام مختلفة من الجامعات. )الغنيمي، 

 
 
 

 بيلفيلدجامعة (: 11.3شكل )
Source: https://www.myeducation.bg/en/offers/39-universitt-bielefeld- 
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 علىستنتج مما سبق أن قبل البدء بعملية التخطيط للحرم والمباني الجامعية البد من االطالع يو 
النظام األنســب، فلكل نظام إيجابيات وســلبيات يتميز بها عن غيره، يمكن  نظم التخطيط وإختيار

 (. 2.3تلخيصها من خالل جدول )
 

  في مؤسسات التعليم العالي. التخطيط الطولي نظام(: 12.3شكل )
 (.146البناء، عدد )المصدر: عالم 

 .بمدينة بافلو صنيجامعة (: 13.3شكل )
 (.146المصدر: عالم البناء، عدد )
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 (: الفروق بين نظم التخطيط المختلفة2.3جدول ) 
 (19، ص2015المصدر: )خلف هللا، 

 انفتاح الفراغات الحركة الدا لية التوسع المستقبلي أعداد الطلبة نظام التخطيط
 مغلقة سهلة عمودي فقط 5000أقل من  التخطيط المركزي 
 مغلقة غير سهلة إنشاء مراكز ثانوية مفتوح التخطيط المنفصل
استحداث تفرغ جديد  مفتوح التخطيط الشبكي

 للشبكة
 شبه مغلقة غير سهلة

-10000 التخطيط المتقاطع
12000 

 مفتوحة سهلة على الحدود الخارجية

 مفتوحة سهلة على الحدود الخارجية مفتوح التخطيط الطولي

 .التعليم العالي مؤسساتتصميم  3.3

يمكن تعريف التصــــــميم المعماري بأنه الفن العلني الواجب توفره لدراســــــة أفضــــــل وســــــائل التعبير 
المعماري إلقامة مباٍن تتوفر فيها شــــــــــروط الجودة والمتانة واالندفاع والجمال واالقتصــــــــــاد، وتلبي 

وسائل إحتياجات الناس المادية والنفسية والروحية للفرد والجماعة في أوسع اإلمكانات وبأحسن ال
المتوفرة في العصــــــر التي تكون ميه، وهو فن رميع ومعرفة متميزة بالشــــــمول يقوم بها مهندســــــون 
معماريون على صــــــــــــــلة بالواقع والحياة وقدرة على االبتكار وإدراك أحوال بيئتهم و روف العمل 

 م(.2006المختلفة المحيطة بهم. )عبد العزيز،

 لتعليم العاليفي مؤسسات اأنواع المباني والخدمات  1.3.3

ــاة  ويمكن التحــدث عن المبــاني الجــامعيــة من وجهــة النظر المعمــاريــة لكونهــا مبــاني تخــدم الحي
لمجموعة من الناس، يؤثرون على المباني والمباني بأشــــــــــــــكالها تؤثر بدورها  الثقامية واالجتماعية

عليم والمعرفة عليهم. ونظرًا لكون المبـاني الجـامعيـة تعني جمع النـاس في مكـان واحد لغرض الت
فإن العمارة الجامعية يجب أن تكون مســـــــتلهمة من تاريخ المكان إلعطاء المباني الجامعية هوية 

فإن هناك ضـــرورة لدراســـة الســـياق الزماني والمكاني للمباني  ولذلك قوية متميزة ومعبرة وتاريخية.
طلبــات الطلبــة مت الجــامعيــة ســــــــــــــواء كــانــت منفردة أو في إطــار المــدن الجــامعيــة. كمــا يجــب فهم

أن تكرم  والمدرســين والجهات التعليمية. ومن الناحية الرمزية يجب على تصــميم المباني التعليمية
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والمدرســــــــــين والمو فين، كما يجب أن تكون مباني  من خالل عمارة تكرم الطلبة التعليم والمعرفة
مســــــتقبل، كون فعادة ما يرغب أصــــــحاب الجامعات في أن توحي المباني بال تعبر عن المســــــتقبل

التعليم يهدف تحقيق مســــتقبل أفضــــل للدارســــين. تاريخيًا كانت الجامعات ذات مبنى واحد، ولكن 
مع الحاجة إلى التخصــــــــــــك العلمي أصــــــــــــبحت هناك مباني لكل تخصــــــــــــك علمي، كما زادت 
األنشــــــــــــــطة التي تخدم وتدور حول التعليم الجامعي، ولذلك تعددت أنواع المباني والخدمات التي 

 (.2018ومن أهمها: )الخيل،  لعملية التعليميةتخدم ا

 
 أنواع مباني مؤسسات التعليم العالي و دماتها  (:14.3شكل )

 .2018المصدر: الخيل، 

 أولا: المباني األكاديمية

وهي المباني التي تحتوي على الفراغات التي تمارس فيها العملية التعليمية من قاعات دراســــــــــــــية 
تعليمية مثل الصـــــــــــــــاالت المتعددة األغراض والمكتبات أو ترفيهي مثل الكافيتريا، وأماكن تجمع 

واألفنيـة والحـدائق الخضــــــــــــــراء. هـذه المبـاني تحتوي كـذلـك على تجهيزات ومعـامـل، وتحتـاج إلى 
تحتاج إلى الكثير من المرونة وإمكانيات  ومكلفة ولذلك هي مباني مواصــــــــــــــفات بنائية خاصــــــــــــــة

 السريع التقني المستمر الحاصل اليوم.التغيير لتواكب التطور 

 ثانياا: المباني اإلدارية

هذه المباني تكون هامة وضــــــــرورية في حالة المدن الجامعية حيث تكون مســــــــؤوليتها كبيرة نظرًا 
للحاجات اإلدارية المجمعة فيها لخدمة كافة األنشــــــــــــــطة التي تحتويها المدينة الجامعية وعادة ما 

أنواع مباني مؤسسات التعليم العالي 
وخدماتها 

ةالمباني األكاديمي

الشبكات المباني الرياضيةةالمكتبة المركزيالمباني اإلدارية
التحتية

ةمتطلبات جديد
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ها توســــــــــط موقعها المدينة الجامعية وتحمل عمارتها طابع مركزي. وفي حالة المباني المنفردة فإن
 تكون إدارات تختك بخدمة نشاط تعليمي منفرد وتكون جزء من أجزاء المبنى.

 ثالثاا: المكتبة المركزية

حدث تحواًل جذريًا في تصــــــــــــــميم مباني المكتبات الجامعية، حيث تعا م  في الحقبتين األخيرتين
ال يتجزأ دورها الو يفي وتنوعت الخدمات التي تقدمها بحيث أصـــــــبح دور المكتبة الجامعية جزء 

من العملية التعليمية، وتالشــــــت الحدود التي كانت تفصــــــل بينها وبين المباني التعليمية األخرى. 
ومع تطور تقنيات المعلومات أصــــــــبحت المكتبة مركزًا للتعليم أكثر من كونها مكان لحفظ الكتب 

 وقراءتها.

 : المباني الرياضيةرابعاا 

سم المميز أصبح مطلبًا للطلبة مما دفع إلى تطور الرياضة والترميه أصبحت تعني الصحة، والج
مبانيها من صــــاالت رياضــــية ومالعب مفتوحة ومســــابح باإلضــــافة إلى مباني ذات تخصــــصـــات 

 رياضية مختلفة.

 : الشبكات التحتية امساا 

ال يمكن أن يكتمل المخطط العام بدون معالجة الشـــــــــــبكات التحتية المختلفة فهي إما  اهرة فوق 
فيــة تحتهــا. ويعتبر الهــاجس البيئي واإلقتصــــــــــــــــادي من أهم العوامــل المؤثرة على األرض أو مخ

يــة أو مواقف لكترونالشــــــــــــــبكــات التحتيــة نتيجــة للطلــب المتزايــد على مرافقهــا مثــل الشــــــــــــــبكــات اإل
 السيارات.

 : متطلبات جديدةسادساا 

ت المالية للطلبة. ت لتشمل رعاية األطفال وتوجيه الخريجين واإلعاناازدادالمتطلبات من المباني 
ـــه األمر الـــذي أدى إلى التـــأثير الكبير على برامج المبـــاني لكترونتطور التعليم اإل ي ووســـــــــــــــــائل

 ومكونات المخططات العامة للمدن الجامعية.
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 .مؤسسات التعليم العاليالمعايير التصميمية ل 2.3.3

يعد المبنى التعليمي من أهم أســـــاســـــيات العملية التعليمية، وعاماًل مؤثرًا من عوامل نجاح العملية 
التعليمية، وزيادة مســـــــــــــتوى التحصـــــــــــــيل العلمي لدي الطالب، فكلما كان المبنى التعليمي مالئمًا 
ومجهزًا بكافة ســــــــبل ووســــــــائل كلما كانت الجودة التعليمية أفضــــــــل، حيث يختلف شــــــــكل المبنى 

لتعليمي من مرحلـــة ألخرى مع مراعـــاة متطلبـــات الموقع والمنـــاخ، لـــذلـــك البـــد من التطرق إلى ا
 (.2017المعايير التصميمية الالزم توفرها في المبني الجامعي )داوود؛ البلداوي، 

 
 المعايير التصميمية لمباني مؤسسات التعليم العالي. (:15.3شكل )

  .2017المصدر: داوود؛ البلداوي،

 أولا: حجم المبنى وتأثيره على الناحية التعليمية
نتيجة ازدياد عدد الطلبة، وإرتفاع تكلفة اإلنشـــــــــــــــاء، والنقك الكبير في األموال نتيجة التحديات 
االقتصـــــــــادية، وبناء مباني صـــــــــغيرة تضـــــــــم أعدادًا كبيرة من الطلبة وكأنها مجمع دراســـــــــي لكافة 

القاعات. ولكنها وقعت في مشــــــــــــــكلة ازدحام للطلبة. فقد المراحل، لتخفيف التكلفة المادية لبناء 
أثبتت الدراســات أن المبنى الجامعي الصــغير بما يتوفر ميه من جميع مســتلزمات التعليم للطالب 
أفضــــــــل وأكثر جودة على الناحية التعليمية من المباني الكبيرة، بشــــــــرط أال يكون هناك كثافة في 

في المباني الصـــــغيرة بشـــــكل عام أفضـــــل منها في المباني أعداد الطلبة، أي أن مخرجات التعليم 
 الكبيرة. والبناء الصغير أفضل.

 
 

المعايير التصميمية لمباني 
.مؤسسات التعليم العالي

حجم المبنى وتأثيره على الناحية التعليمية

ةبيئة المبنى وتأثيره في العملية التعليمي

الموقع والضجيج
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 ثانياا: بيئة المبنى وتأثيره في العملية التعليمية

إن شـــــــــكل القاعات وتصـــــــــميمها وإعداد الطلبة ميه يؤثر على الناحية التعليمة كثيرأ، وذلك لوجود 
ألنشــطة ضــمن القاعة الجامعية وخارجها، ووجد أن عالقة ســلبية بين الطلبة في المنافســات في ا

زيادة عدد الطلبة تؤثر ســـــــلبيًا في التحصـــــــيل العلمي )زيادة العنف، ضـــــــعف العالقات، ضـــــــعف 
 .مدرسالمشاركة في النشاطات( وتؤدي إلى االحباط والتوتر للطالب وال

 ثالثاا: الموقع واليجيج

إن مكان المبنى الجامعي وما يحيط به من ضــــــــــــــجيج وتلوث، يؤثر في نفســــــــــــــية مســــــــــــــتخدميه 
وصــحتهم، والتحصــيل العلمي للطالب، فكلما كان موقع المبنى في مكان قريب للضــجيج )حركة 
السيارات، المصانع، الضجيج السكاني، مطاعم( قل التركيز، وكثرت األخطاء في أداء الواجبات 

بة الذين يدرســون في  ل بيئة دراســية هادئة يحصــلون على نتائج أفضــل في واإلمتحانات. فالطل
بعض المقرات األســـــــاســـــــية، وتتولد لديهم ثقة أكبر بالتفاعل مع رفاقهم وأســـــــاتذتهم مقارنة بالطلبة 
الذين يدرسون في مباني قريبة من مصادر الضجيج الداخلية او الخارجية المزمنة. إضافة لتأثير 

 ية التعليمية والتركيز للطالب.الموقع على الناح
ولحماية المبنى الجامعي من الضــــــوضــــــاء الخارجية: يجب إيجاد فاصــــــل فراغي ومســــــاحات بين 
مصــــدر الضــــوضــــاء والمســــتمع، وإن كانت هذه الفكرة غير اقتصــــادية خاصــــة في المناطق ذات 

مثل مرغوبة  واألصــوات الغيرق في إتجاه الضــوضــاء وائالكثافة العالية مثل مدينة غزة، وعمل ع
 .الحواجز أو األشجار أو األسوار

 المعايير التصميمية الخاصة المستخدمة عند تصميم القاعات الدراسية 3.3.3

البد من النظر عند تصميم القاعات الدراسية الي المعايير البيئية والتي تساعد في توفير الراحة 
تساهم مما يجعلها الحرارية والبصرية والسمعية للقاعات الدراسية من خالل التوجيه المثالي لها، 
 في تقليل الطاقة المستهلكة داخل تلك القاعات. ومن المعايير البيئة ما يلي:
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 المعايير التصميمية الخاصة المستخدمة عند تصميم القاعات الدراسية(: 16.3شكل )

 الباحث.المصدر: 

 أولا: عالقة القاعات الدراسية بالفراغات المحيطة بها

يجب أن يكون موقع فراغات القاعات الدراسية في مكان هادا بعيد عن الضوضاء الخارجية أو 
 الداخلية لذا يجب أن تكون:

 ذات عالقة قوية ومتالصقة بالمختبرات العلمية والمكتبة. •
 ذات عالقة ولكن غير متالصقة بالقاعة المتعددة األغراض والورش العملية. •

صميم المعايير التصميمية الخاصة المستخدمة عند ت
القاعات الدراسية

ات عالقة القاعات الدراسية بالفراغ
المحيطة بها

توجيه القاعات

اإلضاءة

التهوية

التحكم الصوتي

يةمعايير الراحة البصرية والسمع

مواد التشطيب الداخلية

فتحات األبواب والشبابيك

عناصر االتصال األفقية 
"الممرات"
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 ثانياا: توجيه القاعات

نظرًا لظروف األحوال الجوية في قطاع غزة وســـيطرة المجال المعتدل على أغلب ســـاعات العام 
اعات الدراســــية يكون نحو الشــــمال الشــــرقي أو الشــــمال، وذلك الدراســــي، فإن التوجيه األمثل للق

 لضمان الحصول على:
 اإلستفادة من أشعة الشمس المباشرة في تدفئة القاعة صباحا خاصة في فصل الشتاء. •
 .واإلبهار دخول الوهج منعمع  ةمنتظمال ةطبيعيال أشعة الشمسالحصول على  •
 تهوية طبيعية. االستفادة من •

وإذا اضـــــــــطر األمر لتوجيه القاعات الدراســـــــــية نحو أي إتجاه آخر، ميمكن معالجة التوجيه من 
 بإستخدام كاسرات الشمس أو البروزات. الخارجية خالل معالجة فتحات الشبابيك

 ثالثاا: اإلضاءة

يعتبر توفير اإلضــــــاءة الجيدة من اإلعتبارات األولية في تصــــــميم المباني الجامعية، حيث أنها  
ســـــــــــــاعد الطالب على الرؤيا والتعرف على األشـــــــــــــياء، وتهيئة فهمه للتفاعل مع األحداث، مما ت

يســـــــــــــاعد ذلك كله على ســـــــــــــير ونجاح العملية التعليمية، وهذا يعني أنه البد من تحقيق معايير 
 اإلضاءة المالئمة من الناحية الكمية والنوعية.

وى اإلضــــــــــاءة مناســــــــــبًا للعمل معايير اإلضــــــــــاءة من الناحية الكمية: يجب أن يكون مســــــــــت •
أن لذا يوصــــى بشــــدة اإلضــــاءة داخل القاعة الدراســــية  الدراســــية،المطلوب أداؤه في القاعة 

 (.2( )ليومن/ م150-120)تكون 
وجود أسطح عاكسة أو مصادر  تفادييتم أن  معايير اإلضاءة من الناحية النوعية: يجب  •

الرؤية، ولذا يجب اإلهتمام باأللوان الداخلية لما لها من مجال قد ينتج عنها انعكاســـــًا يعيق 
أهمية في تحديد جودة اإلضـــــــاءة، ويجب أيضـــــــًا تجنب حدوث الظالل على أســـــــطح العمل 

 الطالب أو إجهاد عينه. إنتباهحتى ال يتسبب ذلك في صرف 
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 حيث النوع الي نوعين هما: تنقسم اإلضاءة من

 
 أنواع اإلضاءة(: 17.3شكل )

 الباحث.المصدر: 
ظمة من خالل التوجيه تيتم الحصــــــــول على اإلضــــــــاءة الطبيعية والمن اإلضــــــــاءة الطبيعية: -أ

الجيد لفتحات الشــــــــــــبابيك، ونظرًا للموقع الجغرافي لقطاع غزة، فإن أفضــــــــــــل توجيه لفتحات 
الحصــــول على الشــــبابيك هو الشــــمال الشــــرقي أو الشــــمال، وذلك لضــــمان الحصــــول على 

 ومن المعايير التصميمية الخاصة بها: واإلبهار، منتظم مع تفادي دخول الوهجالضوء ال
 اإلضاءة الطبيعية على الجهة اليسرى للطالب الجالسين أمام السبورة. أن تكون   •
 إستخدام كاسرات الشمس األفقية مع إستخدام األسقف ذات األلوان.  •

اإلضـــاءة الصـــناعية: يجب االســـتعانة باإلضـــاءة الصـــناعية في حاله عدم تحقيق اإلضـــاءة  -ب
 الطبيعية الكامية رجوعًا لألسباب التالية: 

 التوجيه الجيد لفتحات شبابيك القاعات. لىالحصول ععدم  •
 ".الفترة المسائيةالمباني الجامعية التي تعمل أكثر من فترة " •
 الشتاء. فصلفي التي تكون سوء األحوال الجوية خاصة  •

 رابعاا: التهوية

تعتبر التهوية الجيدة في القاعة الدراســـية من المتطلبات الهامة جدًا لصـــحة الطالب، حيث تعمل 
على منع إنتشــار األوبئة وخلق مناخ صــحي جيد للدراســة، ويتم تهوية القاعات الدراســية بطريقين 

 هما:

أنواع اإلضاءة

اإلضاءة الصناعيةاإلضاءة الطبيعية
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 التهوية.أنواع (: 18.3شكل )

 الباحث.المصدر: 
التهوية الطبيعية: وهي التهوية األســاســية التي يتم اإلعتماد عليها في المباني الجامعية القائمة  -أ

 في قطاع غزة حيث تتم من خالل فتحات الشبابيك. ومن المعايير التصميمية الخاصة بها:
 اإلهتمام بالتوجيه الجيد للمبنى الجامعي.  •
 ة القاعة الدراسية.%( من مساح20ال تقل مساحة فتحات الشبابيك عن )  •
يراعي أن تكون فتحات الشــــبابيك متقابلة في القاعة الدراســــية قدر المســــتطاع، بحيث تكون   •

م( عن مســــتوى أرضــــية  0.90فتحات الشــــبابيك المطلة إلى الخارج كبيرة اإلرتفاع، وترتفع )
م( عن  1.80القــاعــة، واألخرى المطلــة على الممر صــــــــــــــغيرة اإلرتفــاع وترتفع بحــد أدنى )

 مستوى أرضية القاعة الدراسية.

ناعة: ال يلزم إســــــــــــــتخدامها إال في الحاالت وجود مناطق ملوثة حول المبنى  -ب التهوية الصــــــــــــــ
 الجامعي وإرتفاع في نسبة الرطوبة والحرارة.

  امساا التحكم الصوتي
نظرًا ألهمية تحقيق اإلســـــــــتماع الجيد داخل المباني الجامعية، فإن التحكم الصـــــــــوتي يعتبر أحد  

العوامل الرئيســـية التي تســـاعد على رفع كفاءة األداء الو يفي للمبنى الجامعي، ولضـــمان تحقيق 
حماية  االســــــتماع الجيد داخل القاعة الدراســــــية البد من عزل الضــــــوضــــــاء يتحقق ذلك من خالل

يتعرض الطالب داخل القاعة لعدة مصـــــادر حيث  القاعات الدراســـــية من الضـــــوضـــــاء الداخلية. 
مختلفة للصــــوت تتمثل في: صــــوت المدرس داخل القاعة الدراســــية، الضــــوضــــاء التي تحدث في 
القاعة الدراسية مثل حركة الطالب، حركة األثاث )الكراسي والطاوالت(، الضوضاء الصادرة من 

أنواع التهوية

التهوية الصناعةالتهوية الطبيعية
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لخارجية الناتجة عن حركة القاعات المجاورة مثل أنشطة الطالب، صوت الجامعين، الضوضاء ا
 المرور، الورش والمصانع.

 ومن معايير التصميمية الخاصة بالتحكم الصوتي:

الدراسة الجيدة لمخطط العالقات الو يفية بين عناصر المبنى الجامعي، وذلك بعزل جميع  •
 ؛الفراغات الهادئة عن الفراغات المزعجة

بترتيب القاعات الدراســــــــــية من حيث عزلها للضــــــــــوضــــــــــاء الداخلية الصــــــــــادرة من  اإلهتمام •
 ؛القاعات المجاورة

اإلرتفاع(، حيث يعتبر  -العرض -المحافظة على النســــب الخاصــــة بأبعاد الفصــــل )الطول •
الحجم األمثل لكل طالب )حجم القاعة الدراســــية / ســــعة القاعة الدراســــية( من أحد العوامل 

 ؛(3م 5-4خصائك الصوتية والتي تقدر )التي تؤثر على ال
 ؛ذات الكفاءة العاليةالماصة للصوت اختيار مواد التشطيب الداخلية  •
 .اإلحكام الجيد لفتحات األبواب والشبابيك •

 معايير الراحة البصرية والسمعية :سادساا 
 وتنقسم الي قسمين:

 
 معايير الراحة البصرية والسمعية(: 19.3شكل )

 الباحث.المصدر: 
لتحقيق و ، معايير الراحة البصــــــــــرية والســــــــــمعية للطالب )بعد الســــــــــبورة والمدرس عن الطالب( .أ

 معايير الراحة البصرية والسمعية للطالب فإنه يجب مراعاة التالي:

معايير الراحة البصرية والسمعية

درس معايير الراحة البصرية والسمعية للمطالب معايير الراحة البصرية والسمعية لل
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( م، والبعد األقصــــــى للمســــــافة بين 2.0والســــــبورة ) المقاعد األولىالبعد األدنى للمســــــافة بين  •
 ( م.8.0والسبورة ) المقاعد األخيرة

المحــافظــة على زوايــا الرؤيــة المريحــة لجميع الطالب، مع مراعــاة عــدم إيجــاد أي عــائق في  •
 مسار الرؤية.

مصـــــــدر لإضـــــــاءة الطبيعية أو الصـــــــناعية في جهة الرؤية للطالب " أن يكون  تفادي وجود •
 مصمتًا". لدراسيةللقاعة االحائط األمامي 

المقاعد يجب مراعاة األبعاد الســــــــابقة وإال تصــــــــبح الرؤية والســــــــمع لدى التالميذ خاصــــــــة في  •
 غير واضحتان مما يضطر الطالب إلى جهد وتركيز أكثر. األخيرة

للمحافظة على زوايا الرؤية ، معايير الراحة البصرية والسمعية للمدرس )زوايا الرؤية للمدرس( .ب
 :أن يراعى ما يليسط السبورة فإنه يجب للمدرس الواقف و 

 ( م.8.0عن ) المقاعد األخيرةال يزيد البعد بين صوت المدرس وآخر طالب جالس في  •

 (20درجة(، وأال تقل زوايا الرؤية الجانبية عن  45يجب أال تزيد زاوية الرؤية األمامية عن ) •
 درجة( من زاوية الرؤية األمامية. 25-

المحافظة على عدم وجود أي مصـــــــــــدر لإضـــــــــــاءة الطبيعية أو الصـــــــــــناعية في جهة الرؤية  •
 للمدرس، أي أن يكون الحائط الخلفي للقاعة مصمتًا.

وهناك عدة أنماط تستخدم في ترتيب األثاث داخل القاعات الدراسية، حيث كل نمط له مواصفاته 
 البصرية والسمعية كما في الجدول التالي: من الناحية الراحة
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 .(: تطبيق المعطيات التصميمية بترتيب األثاث3.3جدول )
 المصدر: )الباحث(

 .تطبيق المعطيات التصميمية بترتيب األثاث على شكل ثالث صفوف :النمط األول
  المواصفات   البند

 

ـــــــل  شكل القاعة الدراسية مســــــــــــــتطي
1:2 

 م5م *10 القاعة الدراسيةأبعاد 
 2م50 مساحة القاعة الدراسية

نصـــــــــيب الطالب من مســـــــــاحة 
 القاعة الدراسية

 2م 1.25
 طالب/

الراحـة البصـــــــــريـة والســـــــــمعيـة 
 للطالب

ضــــعيفة، حيث أن المســــافة بين آخر طالب والســــبورة وصــــوت المدرس 
 م.9
الراحـة البصـــــــــريـة والســـــــــمعيـة 

 للمدرس
 م.9المدرس وآخر طالب ضعيفة، المسافة بين صوت 

 .صفوف أربعتطبيق المعطيات التصميمية بترتيب األثاث على شكل  الثاني:النمط 
 النمط الثاني.

 المواصفات   البند

 

ـــــــل  شكل القاعة الدراسية مســــــــــــــتطي
1:1.25 

 م 6م*8 أبعاد القاعة الدراسية
 2م48 مساحة القاعة الدراسية

نصـــــــــيب الطالب من مســـــــــاحة 
 القاعة الدراسية

 2م1.2
 طالب/

الراحـة البصـــــــــريـة والســـــــــمعيـة 
 للطالب

جيدة، حيث أن المســـــــــافة بين آخر طالب والســـــــــبورة وصـــــــــوت المدرس 
 م.7.5

الراحـة البصـــــــــريـة والســـــــــمعيـة 
 للمدرس

 م.7.5جيدة، المسافة بين صوت المدرس وآخر طالب 
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 سابعاا: مواد التشطيب الدا لية

باإليجاب او الســلب ر على نفســية الطالب ؤثالتشــطيب من العناصــر األســاســية التي تتعتبر مواد 
، وذلك تأثير يكون إيجابيًا عند اســـــــــتخدام المعايير الخاصـــــــــة بإعتباره أحد أبعاد العملية التعليمية

عند تشـــــــطيب القاعات الدراســـــــية بشـــــــكل مثاليًا، ويبرز أهمية تلك المواد عند تشـــــــطيب األســـــــقف 
ألرضـــــــيات، واســـــــتخدام األلوان المناســـــــبة لها، وبالنهاية اســـــــتخدام التجهيزات )األثاث والجدران وا

 والوسائل التعليمية( المناسبة للمدرس والطالب.

 
 .مواد التشطيب الدا لية(: 20.3شكل )

 الباحث.المصدر: 
 األسقف -أ

تســــاعد في يفضــــل أن تتطلى األســــقف بمادة دهان مائية ذات لون فاتح مثل اللون األبيض، كي 
 عملية انعكاس الضوء على جميع أجزاء القاعة الدراسية.

 الجدران 
م( من مادة ال تتأثر بعبث الطالب  1.8يراعى أن يكون الجزء األســــــــــــــفل من الجدران بإرتفاع )
 مثل بوية الزيت الغير المعة وباقي الجدار ببوية مائية.

 األرضيات -ب
أن تكون ســــهلة التنظيف وتتحمل الغســــيل المســــتمر لها وأن تكون من النوع الذي ال يصــــدر أي 

 ضوضاء عند تحريك األثاث مثل بالط المزايكو.

مواد التشطيب الداخلية

األسقف

األلواناألرضياتالجدران

التجهيزات الداخلية
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 األلوان -ت
عند إســتخدام األلوان يجب مراعاة أن تكون ألوان الفصــل فاتحة قدر المســتطاع، وأن تكون ألوان 

وتكون البوية المســـتخدمة مطفأة غير المعة لتقليل  الفصـــل متناســـبة مع ألوان األثاث المســـتخدم،
 اإلبهار، واستبعاد األلوان القاتمة النعكاسها السلبي على نفسية الطالب.

 التجهيزات الداخلية -ث
ويقصــــد بالتجهيزات هي الوســــائل التي تســــتخدم في ســــير العملية التعليمية على مســــتوي الطالب 

 والمدرس، نستعرض أهمها من خالل ما يلي:

 
 التجهيزات الدا لية(: 21.3شكل )

 الباحث.المصدر: 
 األثاث: ❖
يراعي في تصــــميم األثاث الجامعي )الكراســــي والطاوالت( البســــاطة وقلة التكاليف مع المحافظة  

 وتلبية االحتياجات الفسيولوجية للطالب من حيث التكوين وطبيعة النمو. والكفاءة على الجودة 
 ومن المعايير التصميمية الخاصة باألثاث:

عرض وإرتفاع الكرســــــــــــــي مع مقياس الطالب، بحيث إذا جلس كانت رجاله  يتناســـــــــــــــبأن  •
 مستقيمتين على األرض وجسمه معتداًل و هره مستريحًا.

 دير حتى ال تضغط على األوعية الدموية واألعصاب.مست األماميالكرسي  طرفكون يأن  •
 أن تتناسب عرض وطول وإرتفاع الطاولة مع مقياس الطالب. •

التجهيزات الداخلية

الوسائل التعليميةاألثاث
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م(، وأن 0.55ممر بعرض ال يقل عن ) الثنائيةمراعاة الفصــــل بين كل صــــفين من الطاوالت  •
 م(.0.80يترك بين الطاولة األخيرة والحائط الخلفي مسافة ال تقل عن )

 األمامية لضعاف البصر والسمع وقصري القامة. المقاعدفي  إعطاء األولوية  •

ويعتبر ترتيب األثاث داخل القاعة الدراســـــية من أهم العوامل األســـــاســـــية في تحديد شـــــكل القاعة 
ومســـــــــــــــاحتها وأبعادها الداخلية فان هناك طرق عدة لترتيب األثاث داخلها، حيث تختلف هذه 

ية التي تمارس، من هذه الطرق كما هو موضــــح في الطرق بإختالف األســــاليب والطرق التدريســــ
 (.4.3جدول )

 في ترتيب األثاث في القاعات الدراسية  المستخدمة (: الطرق 4.3جدول )
 المصدر: )الباحث(

 الطريقة األولى:
ــل ثالث   ــاث على شـــــــــك ــب األث ترتي

 صفوف.

 
 الطريقة الثانية:

ترتيــب األثــاث على شـــــــــكــل أربعــة  
 صفوف.
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 الوسائل التعليمية ❖
هناك عالقة إيجابية بين إســــــــــــــتخدام الوســـــــــــــــائل التعليمية التقنية مثل العارض والكمبيوتر وبين  

التحصــيل العلمي  ازداداســتخدام تلك الوســائل قبل المدرس  ازدادالتحصــيل العلمي للطالب، فكلما 
والفهم لدي الطالب، ألنه يطور مهارات التفكير المنظم، ويحل المشــــــــــــــكالت المعقدة، ويســــــــــــــهل 
الحصــــــــــــــول على الكثير من المعلومات المفيدة وبالســــــــــــــرعة الكبيرة التي يحتاجها الطالب، وطرق 

 .الحصول على المعلومات وتخزينها للعودة إليها في أي وقت

التعليمية الســــمعية: وتضــــم الوســــائل التي تعتمد على حاســــة الســــمع مثل التســــجيالت الوســــائل  •
 ؛الصوتية السمعية

وســـائل تعليمية مرئية: وهي األكثر تطورًا، ألنها تضـــم أكثر من وســـيلة واحدة في الوقت نفســـه،  •
 ؛ومن أبرزها األفالم التعليمية والحاسوب إضافًة إلى أشرطة الفيديو المسجلة أو المباشرة

الوســـــائل التعليمية ثابتة: والتي تعتمد على مجموعة مختلفة من األدوات كالســـــبورة والملصـــــقات  •
والعينات والنماذج المجســـّمة، إضـــافًة إلى الخرائط والرســـوم البيانية، ونركز الحديث عن الســـبورة 
ة باعتبار أنها من العناصـــر األســـاســـية في كل قاعة دراســـية، ومن المعايير التصـــميمية الخاصـــ

 بالسبورة:

o  ؛المعاليفضل إستخدام اللون األبيض غير 
o  ؛السبورة في منتصف الحائط األمامي المواجه للطالب يكون مكانأن 
o  ؛م( 2.0من الطاوالت ) المقاعد األولىالحد األدنى للمسافة بين السبورة و 
o ( على طول الســــبورة لتتناســــب ميه وضــــع المســــاحة  0.10أن يعمل لها مجرى بعرض )م

 ؛واألقالم
o  يجب أن تكون إضـــاءة الســـبورة أشـــد من إضـــاءة األســـطح المحيطة بوضـــع إضـــاءة مركزة

 ؛فوق السبورة مع تجنب االبهار
o  أن يكون إرتفاعها عن مســـــــــــتوى األرض مناســـــــــــب للطالب ولذوي االحتياجات الخاصـــــــــــة

 .م( 0.80)
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 الشبابيكثامناا: فتحات األبواب و 

 ويراعي في تصميمها ما يلي:

 فتحات األبواب -أ
حــائط  إلىوأن تكون بــالقرب ، يراعي أن تكون إتجــاه فتحــة بــاب القــاعــة الــدراســــــــــــــيــة إلى الممر 

الســبورة حتى يتمكن المدرس من اإلشــراف على دخول وخروج الطالب، ومن المعايير تصــميمية 
 الخاصة باألبواب:

م(،  1.2م(، ويســــــــــتحســــــــــن أن تكون  لفتين بعرض ) 1.0ال يقل عرض فتحة الباب عن ) •
 ؛وذلك مراعاة لحركة دخول الطالب ولذو االحتياجات الخاصة "المعاقين حركيا"

 ؛م( 2.10اع فتحة الباب عن )ال يقل إرتف •
يراعي توفير مســــــــــــاحة كامية أمام حركة الباب إلى الخارج، وكما يراعي وجود نظارة زجاجية  •

 على الباب.

 فتحات الشبابيك -ب
يراعي أن تكون فتحات الشــــــبابيك بالمســــــاحة الكامية إلدخال الضــــــوء الالزم لإضــــــاءة الطبيعية 

 دراسية، من معايير تصميمية بفتحات الشبابيك ال تقل وتوفير التهوية لعدد الطالب في القاعة ال
 القاعة الدراسية بحيث تكون: لمساحة( بالنسبة %20نسبة مساحة فتحات الشبابيك عن )

 %15على الخارج ذات نســــــــبة مســــــــاحة ال تقل عن  التي تطلفتحات الشــــــــبابيك الرئيســــــــية  •
 ؛بالنسبة لمساحة القاعة الدراسية

 %5على الممر ذات نسبة مساحة ال تزيد عن  التي تطل"العلوية" فتحات الشبابيك الثانوية  •
م(، ويفضـــــــــــل أن تكون 1.80عن ) هاال يقل إرتفاع، بالنســـــــــــبة لمســـــــــــاحة القاعة الدراســـــــــــية

 (؛م2.20)
يفضــل اســتعمال الشــبابيك المعدنية االلومنيوم لما لها مزايا عديدة منها صــغر قطاعاتها، قلة  •

 للصدأ. مقاومةحجزها للضوء الطبيعي، 
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 تاسعاا: عناصر التصال األفقية "الممرات"
يتم تحديد عروض مســـــــــــــــارات الحركة األفقية " الممرات " طبقا لكثافة ومعايير األمن واألمان  

الخاصـــــــــــة بتفريغ المبنى الجامعي أثناء الطوارا أو الحريق، ويمكن تصـــــــــــنيفها حســـــــــــب الجدول 
 التالي.

 .(: عرض ممرات الحركة األفقية طبقاا لعدد الطالب5.3جدول )
 .2012المصدر: داوود؛ البلداوي، 

 عرض ممر الحركة )م( عدد القاعات الدراسية عدد الطالب
100-200 3-5 1.40 
200-300 5-8 1.80 
300-400 8-10 2.50 
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 الخالصة 4.3

لمؤســســات التعليم تناول الباحث في الجزء األول من هذا الفصــل الحديث عن التخطيط العمراني 
معلومات اللتلك المؤســـســـات، وتوفير من خالل التركيز على المعايير التخطيطية الرئيســـة  العالي

كامية للتخطيط الموقع العام تعدها الجامعة وتســــــمح بوضــــــع برنامج لمســــــاحات الواالحصــــــاءات 
مراعاة شــــبكة الطرق بما و ســــهولة الوصــــولية لضــــمان  العناصــــر المختلفة بقدر معقول من الدقة،

يحقق ســـــهولة وإنســـــياب الحركة، وتوزيع مداخل الموقع بما يتناســـــب مع أقســـــام النطاق الجامعي 
توفير البنية التحتية بما يراعي االســـــتجابة للتوســـــعات المســـــتقبلية ، والتركيز علي أهمية الرئيســـــية

توفير المســـــــــاحات الالزمة و  ،التوجيه البيئي للمناطق الو يفية الرئيســـــــــية، وزيعها داخل الموقعوت
والخدمات الترفيهية والخدمات  المســـــاحات الخضـــــراء ، المهام األكاديمية في: تتمثلللطلبة والتي 
من قبل البدء بعملية التخطيط للحرم والمباني الجامعية البد  وكذلك .خدمات عامة، الرياضــــــــــــــية
نظم التخطيط وإختيار النظام األنســــــــب، فلكل نظام إيجابيات وســــــــلبيات يتميز بها  علىاالطالع 
 عن غيره

التصــــــــــــــميم المعماري للمباني مفهوم وأما في الجزء الثاني من الفصـــــــــــــــل فقد تطرق الباحث إلى 
على المعايير التصـــــــميمية لها من خالل من خالل التركيز لمؤســـــــســـــــات التعليم العالي الجامعية 

دراســـــــــــــــة حجم المبنى وتأثيره على الناحية التعليمية، بيئة المبنى وتأثيرها في العملية التعليمية، 
الموقع والضجيج، مسارات الحركة، مداخل الحرم الجامعي، إنتظار السيارات. ومن خالل دراسة 

التطرق الي أحجام ومســاحات  لدراســية من خاللالمعايير التصــميمية الالزم توافرها في القاعات ا
تلك القاعات وعالقتها مع الفراغات المحيطة بها، التوجيه، التهوية، األلوان واإلضـــــاءة، الصـــــوت 

 والضوضاء، والتي تتباين تبعًا لعدة عوامل ومؤثرات.
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 الفصل الرابع

 )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية( :ةيالحالة الدراس

 المقدمة 1.4
يتناول هذا الفصـــــــل الحديث عن منهجية الدراســـــــة المتبعة حيث إعتمد الباحث المنهج الوصـــــــفي 
التحليلي، وتم اختيار حالة دراســــــــــــــية وهي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لما لها من أهمية في 

حيــث أن الكليــة تهتم بــالجــانــب التعليمي التكنولوجي التطبيقي والحــاصــــــــــــــلــة على  ،مجــال البحــث
مبانيها، في التخطيط العمراني والتصــــــــــــــميم المعماري معايير إتباعاها زو في الجودة وتتميز باالي
ودراســـــــة  العمرانية والمعمارية المعاييرعليها للتعرف على  دراســـــــةســـــــيتم عمل من هذا المنطلق و 

 .بيئة تعليمية نموذجية تطبيق الكلية لمعايير التخطيط والتصميم الناجحة، التي تحقق

 اإلســـــــــتبيانةالبحثية والتي تمثلت ب داة ســـــــــيتناول الفصـــــــــل الحديث عن الدراســـــــــة الميدانية واألكما 
)طالب وطالبات الكلية الجامعية للعلوم  في جمع البيانات األولية من عينة الدراســـــة ةالمســـــتخدم

في قطاع غزة،  أثر المباني الجامعية على مؤســـــــســـــــات التعليم العاليلمعرفة  التطبيقية فرع غزة(
تناول الفصــــــل طريقة بناء االســــــتبانة وعرضــــــها والتأكد من صــــــحتها وثباتها، وكذلك المعالجات و 

(، وثم الخلوص بالنتائج SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصــائي ) اإلحصــائية الخاصــة بها
 .والتوصيات الالزمة

 تعريف بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 2.4

التطبيقية هي مؤسسة أكاديمية تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، الكلية الجامعية للعلوم 
ت عتبر  وتقّدم البرامج األكاديمية المعتمدة وفقًا لرؤية التعليم العالي لتطوير التعليم في فلســــــــــــــطين.

طالب وطالبة،  8100من أكبر الكليات التقنية في فلســـطين والتي تقدم خدماتها األكاديمية لنحو 
اختصـــــــــــــــاص في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوســــــــــــــط والدبلوم المهني، وذلك لتلبية  64في 

 م1998حاجات ور بات ســــــــــــوق العمل الملحة، أ نشــــــــــــئت بقرار من وزارة التعليم العالي في عام 
 تحت مسمى كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية.
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 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(: 1.4شكل )
 .موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةر: المصد

ولّما كانت الكلية عندئذ هي المؤســــــــــــــســـــــــــــــة األكاديمية الوحيدة في قطاع غزة التي تقّدم التعليم 
التطبيقي فقد قررت التأكيد على أهميته، وبادرت بفتح اختصـــــــــاصـــــــــات جديدة، وتطورت النشـــــــــأة 

من كلية تمنح شــــــــــهادة الدبلوم المتوســــــــــط إلى كلية جامعية تمنح درجتي  م2007لتصــــــــــبح عام 
اختصــــــــــــــاص في مختلف المجاالت، كما اســــــــــــــتجلبت أفضــــــــــــــل الخبرات  12البكالوريوس لنحو 

من حملة شـــهادات الدكتوراه والماجســـتير وذلك  218أكاديمي بينهم  490األكاديمية المكونة من 
ن النواحي اإلداريــة والمــاليــة والفنيــة، كمــا وّفرت الكليــة لتلبيــة متطلبــات العمــل في بيئــة الكليــة م

مو فًا ومو فة،  253الجامعية كادرًا إداريًا مؤهاًل في مختلف الوحدات واألقســـــــــــــــام بلغ عددهم 
 ليسعي جميعهم لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الكلية من طالب وأولياء أمورهم وهيئة تدريسية.

امعية عشــــرون عشــــر عامًا واصــــلت فيها رفد الســــوق المحّلي هذا وقد مر على إنشــــاء الكلية الج
بنخبة من الخريجين الذين احتلوا مراكز مهمة في المؤســــــــــــــســــــــــــــات المحلية واإلقليمية في القطاع 
الحكومي واألهلي، باإلضــــــــافة إلى مواصــــــــلة عدد من أبنائها تعليمهم األكاديمي للحصــــــــول على 
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الخريجين أكثر من خمســــــــة عشــــــــر ألف خريج  شــــــــهادة البكالوريوس والماجســــــــتير، وقد بلغ عدد
 وخريجة.

اســتحدثت الكلية برامج التطوير حســب الخطة المرســومة في تحســين مخرجات  م2009وفي عام 
جودة التعليم وتعزيز مالَءمتهـــا وفقـــًا الحتيـــاجـــات المجتمع المحلي واإلقليمي فـــأنشـــــــــــــــــأت الكليـــة 

مرافق مهمــة خالل تنفيــذهــا برامج الجــامعيــة مركز لخــدمــة المجتمع اشــــــــــــــتمــل المركز على عــدة 
ات التخاطب وشــــــــــركة مداد ووحدة إضــــــــــطرابالتأهيل والتدريب كمركز التعليم المســــــــــتمر، وعيادة 

الرســـــــــوم المتحركة، واســـــــــتمرار لبرنامج التطور في الكلية أوجدت الضـــــــــرورة لتحســـــــــين الظروف 
 .التطبيقية في خانيونس اللوجستية لطالب الجنوب وذلك خالل افتتاح فرع الكلية الجامعية للعلوم

حصــــــلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على المركز األول في مســــــابقة صــــــنع في فلســــــطين، و 
. م2011عام  (ISOاعداد خريطة غزة الســــــــــــياحية، والحصــــــــــــول على شــــــــــــهادة الجودة الدولية )

، افتتحت الكلية ورشة م2012عام  على عضوية إتحاد جامعات البحر المتوسط وحصلت أيضاً 
 . م2014عام  يوكاس لصيانة السيارات الحديثة وإفتتاح مركز اإلبتكار وتطوير األعمال

أيضًا ، تم م2015عام  وتم اعتماد مركز المجتمع والتعليم المستمر كمركز تدريب مهني مرخك
م ، وفي عام2016عام  وضــــــــــع حجر األســــــــــاس لمبني الكويت للتطوير الحاضــــــــــنة التكنولوجية

 م 2017

 
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةماضي وحاضر (: 2.4شكل )

 .موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالمصدر: 
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والزال العمــل على تطوير برامج الــدبلوم والبكــالوريوس تعزيزًا لالختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات والبرامج وفق 
 احتياجات المجتمع المحّلي واإلقليمي.المعايير والمتطلبات العالمية التي تحّقق وتلّبي 

 ما يميز الكلية الجامعية عن غيرها:

تقّدم تعليمًا ليس بآلية التلقين وإّنما بالمشـــــــــاركة؛ تشـــــــــجيعًا للطالب من أن يقوموا بالتفكير أنها  •
اإلبداعي خالل الحوار وأجواء من االعتدال والتســـــــــــــــامح، واالهتمام بتكنولوجيا التعليم لمواكبة 

 ؛العلمي والتقني؛ بل والثقافي أيضاً التطور 
تعتمد الكلية الجامعية بشـــكل كبير على المختبرات ألن كافة تخصـــصـــاتها تعتمد على الجانب  •

التطبيقي، لذلك يتم تحديث المختبرات بشكل دوري، وتعتبر المواصفات المتوفرة في المختبرات 
( المجهزة بــأحــدث التقنيــات smart roomعــالميــة، كمــا يتواجــد في الكليــة العــديــد من غرف )

 ؛التكنولوجية، والتي تعتبر أحد العوامل المهمة في تحفيز الطالب على البحث العلمي
لمتميزة في أدائها والتي لها إســهامات امن الخبرات التدريســية  العديداســتقطبت الكلية الجامعية  •

شـــــــــــأنها أن توفر بيئة  في المجتمع خالل تقديم الخدمات واالســـــــــــتشـــــــــــارات األكاديمية التي من
 ؛أكاديمية تشجع الطالب على التفكير والبحث

توفر الكلية الجامعية العديد من األنشــــطة الطالبية لتشــــكيل وبلورة شــــخصــــية الطالب وضــــمان  •
حجم االســــــــــتفادة من دراســــــــــتهم الجامعية، حيث إن الكلية الجامعية توفر الكلية خالل مجالس 

ن األنشــــــــــــطة الالمنهجية والمتنوعة ما بين ثقافة ورياضــــــــــــة الطالب واألندية الطالبية العديد م
 وبحث علمي.

تعمل وحدة الخريجين على تقديم خدمات التو يف، وذلك خالل تنفيذ العديد من مشــاريع خلق  •
فرص عمل أو من خالل الدورات التدريبية واإلرشـــــــــــــــادية إلعداد الطالب للحياة المهنية، وبلغ 

ول على فرص عمل في مختلف المؤســـســـات الفلســـطينية عدد الطالب الذين اســـتطاعوا الحصـــ
%( من خريجي الكلية، وكما يشــــــــغل خريجي الكلية العديد من 47كل حســــــــب تخصــــــــصــــــــه )

المواقع الو يفيــة المتميزة، وذلـك لقــدرتهم على التكيف مع بيئــة العمــل، وال شـــــــــــــــك بـأن الكليــة 
ماعات واألنشطة والدورات الجامعية دائمة التواصل مع خريجيها، وذلك عن طريق تنظيم االجت

 التدريبية المتواصلة.
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تتبّنى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مبادا المســـؤولية االجتماعية أوذلك باعتبارها مؤســـســـة  •
انطلقت أســــــــاســــــــًا لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه وتراعي الكلية هذه الصــــــــلة خالل األنشــــــــطة 

لة والتربية والذي يعتبر من أبرز الفعاليات المتنوعة التي تقدمها أ كمهرجان فلســــــــــــــطين للطفو 
الســـــنوية التي تنظم في األراضـــــي الفلســـــطينية في اليوم العالمي للطفلأ وذلك بمشـــــاركة آالف 
األطفال أ كما تّنفذ الملتقى اإلبداعي للمعاقين وهو فعالية تحتفل فيها الكلية مع باقي مؤسسات 

ة للتأكيد على حقوق تل ك الفئة أ فالكلية حاضــــرة في كافة المناســــبات ذوي االحتياجات الخاصــــّ
   .الفلسطينية ففي يوم إحياء التراث الشعبي تنظم الكلية بشكل سنوي ملتقى التراث الشعبي

 مكونات البيئة التعليمية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 1.2.4

أعضــــــاء هيئة تدريســــــية، مو فون الي مكونات أكاديمية )طلبة، وتشــــــمل مكونات البيئة التعليمية 
وعاملين( ومكونات مادية )مباني وما تشـــمله من قاعات دراســـية ومختبرات وأجهزة(، ويمكن ذلك 

 يلي: ميما

 المكونات األكاديمية:أولا: 

 ؛طالب 4215طالبة و 3885 بواقع 8100 طلبة: عدد طلبة الكلية -أ

من حملة شـــهادات  149 مدرســـًا أكاديميا بينهم 490 فيأعضـــاء الهيئة التدريســـية: وتتمثل  -ب
 ؛الدكتوراه والماجستير

 ؛مو فًا ما بين إداري وخدمات 253 المو فون والعاملون: وعددهم -ت

خريج وخريجــــة من مختلف  23000 خريجو الكليــــة منــــذ نشــــــــــــــــــأتهــــا: ويبلغ عــــددهم نحو -ث
 ؛االختصاصات

 :منها أكاديمي( قسم 14األقسام األكاديمية: وعددها ) -ج

أقســام أكاديمية تابعة لبرنامج البكالوريوس: وهي التخطيط ونظم المعلومات، الهندســة،  (5) •
 ؛التمريض والعلوم الصحية، اآلداب والعلوم اإلنسانية، إدارة المال واألعمال
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( أقســـــــــــــام أكاديمية تابعة لبرنامج الدبلوم المتوســـــــــــــط: وهي العلوم التربوية واإلجتماعية، 8) •
المهن الصــــــــــــحية، المهن الهندســــــــــــية، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الحاســــــــــــوب والمهن 

 ؛الصناعية، علوم التأهيل، العلوم اإلدارية والمالية، الدراسات اإلنسانية، العلوم التربوية
 .برنامج دبلوم المهني 23اديمي خاص بالدبلوم المهني ويحتوي على ( أك1قسم ) •

 المكونات المادية:ثانياا: 

مباني تضـــــــم مبنى الطالب، مبنى اإلدارة، مبنى الطالبات،  9المباني: تتكون الكلية من  -أ
مبنى المكتب الهندســـــــي، مبنى التكنولوجيا، مبنى الورشـــــــة الفنية، مبنى ورشـــــــة صـــــــيانة 

 ؛المسجد، مبنى الروضة والحاضنةالسيارات، مبنى 

 ؛جهازاً  1100 مختبرًا تضم 61 تتكون من المختبرات: -ب

 جهازًا للعاملين في الكلية. 376األجهزة:  -ت

 من الناحية التخطيطية كلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالتقييم  3.4

، ميما تبلغ المســــــــــــــاحة 2م 000.14 الجامعية للعلوم التطبيقية فرع غزة تبلغ مســــــــــــــاحة حرم كلية
المساحات المباني التعليمية والخدماتية و تنتشر فيها حيث  ،2م 000.94اإلجمالية لفرع خانيونس 

 .الخضراء الواسعة والتجهيزات المختلفة
الناحية من فرع غزة  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تقييموســـــــــــتتم في هذا الجزء من الفصـــــــــــل  

الوصـــــــــولية،  منها: النظام التخطيطي، جوانبعدة  علىالتخطيطية، وســـــــــيركز في عملية التقييم 
 ، الفراغات والمســاحات الخضــراء، التوســع المســتقبليالداخلية مداخل حرم الكلية، شــبكات الحركة

والمناطق الترفيهية، الطرق والممرات  الخضـــراء والمالعبالمســـاحات ويشـــمل )المســـاحة المبنية، 
 .الوضوح البصري، التكوين، التجانس والوحدة()وتشمل  ، الخصائك البصريةومواقف السيارات(
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 .من الناحية التخطيطية كلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالتقييم (: 3.4شكل )

 الباحث.المصدر: 

 النظام التخطيطي 1.3.4
على ســـــــــــياســـــــــــة الفصـــــــــــل بين الطالب الجامعية للعلوم التطبيقية تعتمد الفكرة التخطيطية للكلية 

 ، ولتحقيق هذه الفكرة إتبعتالدراســــــية والمباني المســــــاحات الخضــــــراء و والطالبات في الســــــاحات 
الكليــة في تخطيطهــا على النظــام المركزي لتوفير مركزين منفصــــــــــــــلين أحــدهمــا للطالب واألخر 

المكتبة القبول والتســجيل و )مبنى اإلدارة ويشــمل  وهو للطالبات،ويربط بينهما مبني خدمي مشــترك
كون هذا المبني مشـــــــــترك ي(، بحيث ين والطالباتيوالكافتريا الخاصـــــــــة باإلدار  وقاعة االجتماعات
حيث يتم تخصــــــيك ســــــاعات محددة لكل فئة، وتم الربط بين هذه و الطالبات، و لكل من الطالب 

الخدمات، يفصل بين المباني المنفصلة المساحات الخضراء ومسارات حركة مشكلة بذلك النظام 
 التخطيطي.

علوم تقييم الموقع العام للكلية الجامعية لل
التطبيقية

النظام التخطيطي

الوصولية

مداخل حرم الجامعي

شبكات الحركة الداخلية

الفراغات والمسطحات 
الخضراء

التوسع المستقبلي

الخصائص البصرية
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نــاجح لتحقيق نظــام بيقيــة طفي تخطيط الكليــة الجــامعيــة للعلوم التالمتبع المركزي يعتبر النظــام 
ال  من عيوبه إن النظام المركزي  من الجدير بالذكرســياســة الفصــل بين الطالب والطالبات، لكن 

يســــمح بالتوســــع المســــتقبلي إال بالتوســــع خارج المركز، وهذا ما تم في الكلية حيث قامت بإنشــــاء 
ة التكنولوجية، مبني مثل مبني صــــــــيانة الســــــــيارات، مبني الحاضــــــــنخدماتية خارج المركز مباني 

 .ومبني المكتب الهندسي وموارد البشرية ومبني المسجد الورشة الفنية

 (: توزيع عناصر الحرم الجامعي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 4.4شكل )
 .المصدر: موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 

 
 المدخل الغربي والشرقي .1
 الشارع الرئيسي .2
 مبنى الطالب  .3
 مبنى اإلدارة  .4
 مبني الطالبات  .5

 مبني المكتب الهندسي  .6
 مبني التكنولوجيا  .7
 مبني الورشة الفنية  .8
 مبني ورشة صيانة السيارات  .9

 مبني الروضة والحضانة .10

 المسجد .11
 الملعب .12
 المضالت .13
 سياراتموقف لل .14
 المساحات الخضراء  .15



74 
 

 الوصولية 2.3.4

تحقق شــــــــــــبكة الطرق المحيطة بالموقع وصــــــــــــولية جيدة للكلية من وإلى كافة أنحاء القطاع، كما 
على الشــــــــــــــوارع المحيطـة من كـافـة الجهـات أمر ايجـابي، حيـث انه  الث مـداخـلثويعتبر توزيع 

يســهل وصــول الطالب والطالبات إلى أي مكان داخل الجامعة دون الحاجة إلى المشــي مســافات 
 طويلة.

بأربع شــــــــــــــوارع وأهمها الشـــــــــــــــارع تحاط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وحيث من المالحظ أن 
البوابة الرئيســــــــية للكلية يوجد به  متر16ون الشــــــــوا بعرض الرئيســــــــي الغربي يتفرع من شــــــــارع ع

متر، ويوجد بالشــارع  8وثالث شــوارع أخري ترابية بعرض  ،والزوار واالداريينالخاصــة بالطالب 
، ويوجد في الشـــــــارع الجنوبي البوابة واإلداريين الشـــــــرقي البوابة الثانية للكلية الخاصـــــــة بالطالبات

الحاضــــــــــنة  ىنب، ويوجد في الشــــــــــارع الشــــــــــمالي مدخل خاص بمطالثالثة الخاصــــــــــة باإلداريين فق
 .التكنولوحية

 
 (: موقع العام للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  5.4شكل )

 المصدر: موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.
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 الجامعيمدا ل حرم  3.3.4
الغربي الرئيســـــــي وهو خاص حيث يظهر في المخطط وجود مدخلين أســـــــاســـــــيين، المدخل األول 

بالطالب والزوار واإلدارة والمدرســــــين، المدخل الثاني الشــــــرقي وهو خاص بالطالبات والمدرســــــين 
جنوبي وخاص باإلداريين، والمدخل الرابع ال الثالثالمدخل  والمدخل الجنوبي الخاص باإلداريين،
 خاص بمبنى الحاضنة التكنولوجية.

الرئيســـية للحرم الكلية بالوضـــوح البصـــري من الخارج وخصـــوصـــًا المدخل الغربي وتتســـم المداخل 
والذي يتســــــــــــــم بتكوين يجعله مؤكدًا لو يفته كمدخل يرحب بزائري الحرم الكلية ويجذبهم، ويوجد 

 أمامه فراغ غير كافي لدخول السيارات.

 
 للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية   المد ل الغربي(: 6.4شكل )

 المصدر: موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

ويمكن مالحظة وضـــــوح المداخل الرئيســـــية للمجموعات األســـــاســـــية )المنطقة الدراســـــية، المنطقة 
الرياضــــــية، منطقة الخدمات.... الخ( من داخل الحرم الكلية، ووجود نســــــق عمراني داخلي يوجه 

المختلفة كل  والمبانيمســــــتعملي الحرم الكلية بطريقة تلقائية إلى مداخل المجموعات األســــــاســــــية 
 ه.على حد
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 الدا لية شبكات الحركة 4.3.4

تنقسم شبكات الحركة إلى مجموعتين رئيستين، األولى خاصة بالسيارات والثانية خاصة بالمشاة، 
 الطريق األســـاســـي،مســـارات المشـــاة الرئيســـية لحرم الكلية للكلية مع هناك فصـــل بين ويالحظ أن 

 .للمشاةالجانبية  تهحيث يتم تو يف أرصف

 
   للكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالشارع الرئيسي (: 7.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 

 :ويمكن مالحظة ما يلي في شبكات الحركة للحرم الكلية القائم

 ؛وجود نمط لشبكة الطرق سواء الرئيسية أو الثانوية داخل الحرم الكلية •

، بجانب وضـــوح المداخل الرئيســـية الطريق األســـاســـي لحرم الكليةإقتراب مداخل المباني من  •
، وهذا يعطى الرئيســــــي الســــــياراتوطريق الفصــــــل بين مســــــارات المشــــــاة  ويالحظلكل منها، 

 ؛إحساسا باألمان داخل حرم الكلية القائم

بجانب اســـتمرارية شـــبكة  الطريق الرئيســـي من البوابة الغربية الي البوابة الشـــرقية،اســـتمرارية  •
 ؛العام ككل المشاة ووضوح نمطها بالموقع
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 للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية   مسارات الحركة الدا لية(: 8.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 

 موقف السيارات 5.3.4
الطريق تحتوي الكلية على عدة مواقف للســــيارات: منها ما هو مخصــــك للمو فين على جوانب 

، ومنها ما هو مخصــــــــك للطلبة ، ومنها ما هو مخصــــــــك لإدارة فقطكليةي للالداخل الرئيســــــــي
المســـاحات المخصـــصـــة للمواقف. حيث  قزوار على الشـــارع الرئيســـي خارج الكلية بســـبب ضـــيالو 

 غالبية السيارات غير مغطاة مما يعرض السيارات الي المطر شتاًء واشعة الشمس صيفًا.
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من غير غطاء  مواقف السيارات(: 9.4شكل )
 كلية الجامعية للعلوم التطبيقية  بال

 .الباحثالمصدر: 
 

كلية بغطاء بال مواقف السيارات(: 10.4شكل )
 الجامعية للعلوم التطبيقية  

 .الباحثالمصدر: 
 

 
 كلية الجامعية للعلوم التطبيقية  بال مواقف السيارات(: 11.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 
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 الخيراء المساحاتالفراغات و  6.3.4
 بالقدر الكافي، ولكن ليس يحتوي حرم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على مســطحات خضــراء 

 من تلك المســـاحاتأن القائم  ويالحظ ،2م1900 الخضـــراء حواليالمســـاحات حيث تبلغ مســـاحة 
رابط، وليس به أي تدرج يوضــــح أو يؤكد التكوين العمراني العام، مت وغيرصــــغير وغير مســــتمر 

يارات  وربما يكون الســــــــــــــبب في هذا هو تحويل الفراغات بين المباني إلى أماكن إنتظار للســــــــــــــ
 المفتوحة والخضراء. المساحاتبمسطحات كبيرة على حساب 

عمرانية والتي الخضــراء في حرم الكلية عدم وضــوح الفراغات ال المســاحاتويصــاحب صــغر حجم 
لها دور كبير في الحياة االجتماعية لطالب الجامعة وتفاعلهم بعضــــــــــــــهم البعض أو مع البيئة 

 الطبيعية وتمتعهم بها بصريا.

 
 كلية الجامعية للعلوم التطبيقية  بال المساحات الخيراء(: 12.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 
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 الجامعية للعلوم التطبيقية   الخيراء باللكليةالمساحات (: 12.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 

 التوسع المستقبلي 7.3.4
المســـــــاحات و  الفراغاتوالممرات والمواقف الســـــــيارات،  الطرق المبنية، مســـــــاحات العند حســـــــاب  

داخل حرم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نجد  الرياضـــــــــية وأماكن الترميه الخضـــــــــراء والمالعب
 إن: 

 
 .التوسع المستقبلي لموقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(: 13.4شكل )

 الباحث.المصدر: 

لكلية التوسع المستقبلي لموقع ا
الجامعية للعلوم التطبيقية

المساحة المبنية

المناطق الخضراء والمالعب الرياضية 
وأماكن الترفيه

الطرق والممرات ومواقف السيارات داخل 
حرم الجامعة
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 )مساحة المباني على األرض( المساحة المبنية -أ

مســــــــــــاحة  وتبلغ ،2م 00371المســــــــــــاحة اإلجمالية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حوالي  تبلغ 
% ،  41.7حوالي  من المساحة اإلجمالية للموقع نسبة البناء، أي تشغل  2م0075البناء حوالي 

% 20) البالغةحســــــب معايير تخطيط الجامعات أعلي من المســــــوح بها وهي نســــــبة ال تعتبر تلكو 
%( كما تم ذكره في الفصــــــل الثالث، لكن عند حســــــاب مســــــاحة البناء لكل من المســــــاحة 30إلى 

، 2م 0401المخصـــــصـــــة للطالب والطالبات كٍل على حدا، نجد أن مســـــاحة البناء عند الطالبات 
%، وعند  31.8 نســـــبة البناء، اي 2م 0044بينما المســـــاحة الكلية المخصـــــصـــــة لحرم الطالبات 

، اي نســــــــبة البناء 2م 0029 الب، بينما المســــــــاحة الكلية للط2م 0034مســــــــاحة البناء  البالط
46.7 .% 

أعلى من الموصــــــى به، وعليه  الطالباتحرم الطالب و ومما ســــــبق يتضــــــح إن نســــــبة البناء عند 
 .والطالبات يوصى بتوفير بعض المساحات وإضافتها لحرم الطالب

 
 لكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  المساحة المبنية بال(: 14.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 
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 الرياضية وأماكن الترفيه والمالعبالخيراء المساحات  -ب

 الخضــراء مقارنةالمســاحات نســبة ، أي تكون 2م0003تبلغ  الخضــراء مســاحةالمســاحات تشــغل  
 ،2م1200 تبلغ مســــاحة الرياضــــية وأماكن الترميهوالمالعب وتشــــغل  %،.921حوالي الكليةحرم ب

وبالتالي  %،8.7حوالي أي تكون نسبة المالعب الرياضية واألماكن الترفيهية مقارنة بالحرم الكلية
 2م 0024يكون إجمالي المســـــاحات الخضـــــراء مع األماكن الترفيهية والمالعب الرياضـــــية حوالي 

، حيث انه قليلة% منه، وتعتبر هذه النســـــبة  30.6من المســـــاحة الكلية للحرم الكلية، أي بنســـــبة 
وعند حســـــاب المســـــاحات لكل من  .% 40حســـــب معايير التخطيط يجب أن تصـــــل النســـــبة إلى 

وأماكن الترميه عند  والمالعبالخضــــــــــراء المســــــــــاحات والطالبات كال على حدا، نجد أن  البالط
%، أما عند  34.7، أي إن نسبتها هي من المساحة اإلجمالية  2م 3200شغل مساحة  البالط

 %. 27.2، أي إن نسبتها هي من المساحة اإلجمالية 2م 0021الطالبات بلغت المساحة 

المســاحات المخصــصــة للمناطق الخضــراء وأماكن الترميه تعاني من نقك ومما ســبق يتضــح أن 
 حاد خصوصًا لدى الطالبات، وعليه يوصى بتوفير مساحات إضامية لتغطية النقك الموجود.

 
 الجامعية للعلوم التطبيقية   لكليةواألماكن الترفيهية بال الخيراء والمالعبالمساحات (: 15.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 
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 الطرق والممرات ومواقف السيارات دا ل حرم الجامعة -ت

من مســـــاحة الحرم الكلية، أي بنســـــبة  2م 3800تبلغ مســـــاحة الطرق ومواقف الســـــيارات تشـــــغل  
، حيث انه حســـب معايير التخطيط مقبولة% من مســـاحة الحرم الكلية، وتعتبر هذه النســـبة 27.7

وتعزى هذه النســــــــــــــبة  %( كما ذكر في الفصــــــــــــــل الثالث،30-25من ) يجب أن تكون النســــــــــــــبة
والتي تنتشـــر  المنخفضـــة الى صـــغر المســـاحة المخصـــصـــة للطرق على حســـاب مواقف الســـيارات

 .ة لها في داخل حرم الكلية أو خارجهاأجزاء من الطرق وأماكن مخصص على

 
 لكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  الطرق والممرات ومواقف السيارات بال(: 16.4شكل )

 .الباحثالمصدر: 

بعد حســــاب وتوضــــيح المســــاحات والنســــب لكل عناصــــر الحرم الكلية، إن مما ســــبق:  يســــتنتجو 
مســاحة الحرم الكلية ال تســمح بالتوســع المســتقبلي إلنشــاء مباني أخرى، وان النقك الموجود في 

يمكن تغطية جزء كبير منه من خالل إلغاء بعض مواقف  الترميهالمســـــــاحات الخضـــــــراء وأماكن 
، وإنشــاء مواقف ذات مســاحات كبيرة كامية أســفل األرض ءالســيارات وتحويلها إلى مناطق خضــرا

والتي ال تتوفر لها )إســـــــــــتغالل األرض عاموديًا(، واالســـــــــــتغناء عن مواقف الســـــــــــيارات الخارجية 
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يندرج الحل وهذا عرض الشـــعة الشـــمس صـــيفًا، واألمطار الغزيرة شـــتاًء، تت مما يجعلها الت ظالم
 .ضمن اإٍلستغالل األمثل للمساحة المتوفرة

 الخصائص البصرية 7.3.4

يتكون من عدة مركزيًا  عمرانياً  نمطاً الجامعية للعلوم التطبيقية يعكس الموقع العام لحرم الكلية 
والناتج عن التوســــــع الجديد  دون نمط واضــــــح ى أخر  ، وتارةً تارةً  إلى جنب مباني موضــــــوعة جنباً 

، وقد أدى  ياب هذا النمط إلى لكليةامباني الخدماتية الجديدة خارج مركزين حرم الالمتكون من 
 .عدم تجانس عمران حرم الكلية وتماسكه كوحدة واحدة

عدة خصــــــــــــــائك بصــــــــــــــرية منها:  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةمااًل يمتلك تخطيط حرم إجو  
مما يزيد من قوة النمط  ،ةالوضــــــــــــوح البصــــــــــــري وبســــــــــــاطة التكوين والتجانس والوحدة البصــــــــــــري

 تلك الخصائك:سيتم ذكر . وميما يلي التخطيطي المستخدم

 
 .الخصائص البصرية لموقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(: 17.4شكل )

 الباحث.المصدر: 
 الوضوح البصري  -أ

يقصد بالوضوح البصري تميز أجزائه أو عناصره المختلفة بعضها عن بعض، ويتأتى ذلك من 
خصــــــــــــــائك عمرانية تزيد من وضــــــــــــــوح هذه المكونات مثل التباعد والتقارب وإختالف كثافات 

 الحركة ونوعية التشكيل العمراني.

 مبــانيالمالصــــــــــــــقــة عــدم حرم الكليــة الجــامعيــة للعلوم التطبيقيــة نالحظ لوبــالنظر للموقع العــام 
ترك مســـــــــــافات تعطى للمشـــــــــــاهد الخارجي  ، بالتاليللطرق الخارجية المحيطة بالموقع الدراســـــــــــية

لتطبيقيةالخصائص البصرية لموقع الكلية الجامعية للعلوم ا

الوضوح 
التكوينالبصري

التجانس 
والوحدة
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انطباع بإختالف العمران وهيبته وتنشــأ عالقة بصــرية بينه وبين العمران المحيط تختلف عن تلك 
 القائمة بين المناطق السكنية أو غيرها.

 التكوين -ب

ء أو عنصـــــــر وعالقته المكانية بباقي العناصـــــــر واألجزاء ويقصـــــــد بالتكوين هو وضـــــــوح كل جز 
منطقة الخضـــــــــــــراء على خريطة الموقع العام من الداخل حرم الكلية، وبالرغم من إمكانية تمييز 

خالل النمط العمراني والمنطقة الرياضـــية من خالل شـــكل المدرج الرئيســـي إال أن باقي األجزاء 
 ال يمكن تمييزها نظرًا إلرتفاع الكثافة البنائية وتزاحم المباني وتداخلها. 

 التجانس والوحدة -ت

لوم التطبيقية اســــــتخدام أســــــس تصــــــميمية ســــــليمة من ايجابيات تخطيط حرم الكلية الجامعية للع 
 ونذكر من ذلك ما يلي: 

الخضــــــــراء مع  المســــــــاحاتوجود نمط واضــــــــح لشــــــــبكة الطرق الرئيســــــــية وشــــــــبكة الفراغات و  •
 ؛استمراريتها أدي إلى وجود تجانس وتماسك حرم الكلية

 ؛الكلية وجود فراغ رئيسي وفراغات ثانوية بشكل متماسك ومتدرج أدى إلى ترابط عمران حرم •

وضــوح نمط شــبكة الطرق أدى إلى وضــوح أشــكال المناطق الو يفية المختلفة، بجانب تأكيد  •
 ؛هويتها أو شخصيتها

 ؛ثبات توجيه الفراغات والمباني أدى إلى نمط عمراني منظم •

 وجود وحدة تكرارية لعمران حرم الكلية أدى إلى عمران متجانس أو متماسك. •

 تقييم البيئة التعليمية دا ل القاعات الدراسية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 4.4
للوصــــــــــــول إلى الهدف المطلوب لنجاح العملية التعليمية البد من اتخاذ االعتبارات التصــــــــــــميمية 
لجعل البيئة التعليمية اكثر جودة وفعالية، يجب دراســــــــة االحتياجات النفســــــــية والفرا ية للطالب، 

هتمام بأعمال التشـــــــــطيب الداخلي وتوفير جميع التجهيزات واألثاث بما يتناســـــــــب مع يلزم االمما 
خصــــــــائك الطالب المســــــــتفيدين من الفراغ نفســــــــه والوســــــــائل التعليمية الحديثة، وكذلك البد من 



86 
 

مسافات مناسبة بينهم وبين  تركاالهتمام بترتيب أماكن جلوس الطالب داخل القاعة بما يضمن 
االهتمام بدراســــة شــــكل فراغ القاعة من حيث المســــاحة  يلزممصــــدر المعلومات، مما المدرس أو 

واألبعاد الداخلية، وكذلك عدم إيجاد أي عنصــــر يســــبب التفات أو اشــــغال الطالب عن مدرســــهم 
االهتمام بدراســــــة العالقات الو يفية لجميع  يلزمكاألصــــــوات المزعجة الصــــــادرة من الخارج، مما 

 ختلفة والمكونة للمبنى الجامعي.عناصر الفراغات الم

باإلضـــــــافة الي ما ذلك يجب دراســـــــة المعايير البيئية التي تســـــــاعد على إيجاد جو بيئي صـــــــحي 
متكامل يســاعد الطالب والمدرس داخل القاعة الدراســية على التركيز على العملية التعليمية، مما 

لتهوية والصــــوتيات. بالتالي يجب أن االهتمام بالتوجيه الجيد للقاعات الدراســــية واإلضــــاءة وا يلزم
 تكون القاعة الدراسية لها معايير تصميمية حتى تؤدي و يفتها وتزيد من كفاءة وجودة التعليم.

 : عالقة القاعات الدراسية مع الفراغات األ رى أولا 
تتميز موقع القاعات الدراسية في مكان هادا بعيد عن الضوضاء الخارجية أو الداخلية ويتضح 

 من خالل: ذلك

 
 .عالقة القاعات الدراسية مع الفراغات األ رى (: 18.4شكل )

 الباحث.المصدر: 
وجود عالقة قوية ومتالصــقة بين القاعات الدراســية والمختبرات العلمية والمكتبة وحيث توجد  •

المكتبة في منطقة وســطية بين الطالب والطالبات، حيث تنتشــر القاعات الدراســية في جميع 
، وتنتشــــــــــــــر المختبرات في أجزاء من الطابق مبنى الطالباتومن  مبنى الطالبالطوابق في 
 ؛والخامس من تلك المباني أيضاً  الثالث والرابع

أنواع العالقات بين القاعات الدراسية والفراغات األخرى

وجود عالقة قوية 
ومتالصقة 

وجود عالقة ولكن غير 
متالصقة 

وجود عالقة ضعيفة 
وغير متالصقة 
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القاعات المتعددة األغراض والورش و وجود عالقة ولكن غير متالصقة بين القاعات الدراسية  •
مبنى العملية والغرف اإلدارية، حيث توجد القاعات متعددة األغراض في الطابق األخير من 

، توجـــد الغرف اإلداريـــة في منطقـــة وســــــــــــــطيـــة بين الطالب مبنى الطـــالبـــاتومن  الطالب
لبات من وكذلك مع مبني الطا مبنى الطالبوالذي يتصــــــــــــــل مع  مبنى اإلدارةوالطالبات في 

وتوجد أيضـــًا الورش العملية في مبني  خالل جســـر واصـــل بين مبني اإلدارة ومبنى الطالبات
 ؛منفصل

والخدمات  ماكن الترفيهيةالقاعات الدراســـــــية واأل غير متالصـــــــقة بينضـــــــعيفة و وجود عالقة  •
مثل الكافتيريا والملعب والنادي الرياضـــــــــــي، والعيادة والقبول والتســـــــــــجيل حيث توجد  األخري 
النادي من مبني اإلدارة، ويوجد  بدرومالالخاصــــــــــــة بالمو فين والطالبات في طابق  الكافتيريا

، وكذلك يوجد مكتبة مبنى الطالبالرياضـــــــي ومكتبة خدمات الطالب في طابق البدروم من 
الملعـــب خـــارج المبني ويوجـــد  ،مبنى الطـــالبـــاتخـــدمـــات الطـــالبـــات في طـــابق البـــدروم من 

الدراســـــــــــي، وتوجد أيضـــــــــــًا العيادة والقبول والتســـــــــــجيل في منطقة وســـــــــــطية في بين الطالب 
 .اإلدارةمبني من  األرضي الطابقوالطالبات في 

 ثانياا: توجيه القاعات
تمتد المباني الدراســــــية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على طول اإلتجاه الغربي الشــــــرقي، 

ي فأن أغلب القاعات الدراســية تتجه نحو اإلتجاه األمثل وهو الشــمال الشــرقي أو الشــمال، مبالتال
ويستفاد من ذلك سقوط أشعة الشمس بشكل مباشر على القاعات الدراسية مما يساعد في تدفئة 
القاعات صباحًا وتجنب الرياح الجنوبية خاصة في فصل الشتاء، والحصول على الهواء القادم 

الشـــــــــــــمالي والشـــــــــــــمالي الغربي مما يجعل التهوية الطبيعية أكثر كفاءة في فصـــــــــــــل  من اإلتجاه
 الصيف.

وتمت معالجة توجيه القاعات الدراســـــــــــية ذات اإلتجاه الجنوبي من خالل اســـــــــــتخدام كاســـــــــــرات 
 الشمس والبروزات، واستخدام المكيفات لمعالجة الهواء والحصول على الراحة الحرارية صيفًا.
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 اإلضاءةثالثاا: 
ويســــــــــــتفاد من توجيه المباني الدراســــــــــــية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على طول اإلتجاه 
الغربي الشرقي سقوط أشعة الشمس الصباحية على أغلب القاعات الدراسية من يجعلها تحصل 

 .على اإلضاءة الطبيعية دون الحاجة الي اإلضاءة الصناعية

ناعية في حاله عدم تحقيق اإلضـــــاءة الطبيعية الكامية وذلك ويمكن االســـــتعانة باإلضـــــاءة الصـــــ
 ما يلي: عند

 ؛عدم تحقيق التوجيه الجيد لفتحات شبابيك القاعات •
 ؛المباني الجامعية تعمل أكثر من فترة "بعد الظهر" •
في حالة سوء األحوال الجوية خاصة في أشهر الشتاء، مما يساعد ذلك كله على سير ونجاح  •

 التعليمية.العملية 

 رابعاا: التهوية 
ويســـــــــتفاد من توجيه المباني الدراســـــــــية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على طول اإلتجاه 
الغربي الشــــــــــرقي التهوية الجيدة في القاعات الدراســــــــــية والتي تعتبر من المتطلبات الهامة جدًا 

جيد للدراســــــــة، حيث لصــــــــحة الطالب، وتعمل على منع إنتشــــــــار األوبئة وخلق مناخ صــــــــحي 
يالحظ في تصـــــميم القاعات الدراســـــية وجود فتحات الشـــــبابيك في جهة متقابلة مع فتحة الباب 
مما يزيد من فعالية التهوية الطبيعية، وتمت االســــتعانة أيضــــًا بالتهوية الصــــناعية في القاعات 

ية في فراغ الدراســـية لتحافظ علي مســـتوي راحة حرارية معتدل وكما اســـتخدمت التهوية الصـــناع
 الخدمات مثل دورات المياه.

  امساا: التحكم الصوتي
اهتمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالتحكم الصـــــــــــوتي بإعتباره أحد العوامل الرئيســـــــــــية التي 
تســـاعد على رفع كفاءة األداء الو يفي للمبنى الجامعي، ولضـــمان تحقيق االســـتماع الجيد داخل 

خالل فصــــل القاعات الدراســــية عن فراغات النشــــاط والحركة ويتضــــح القاعة الدراســــية وذلك من 
ذلك من خالل ربط الفراغات ذات العالقة القوية والمتالصــــــــــقة مع القاعات الدراســــــــــية، وفصــــــــــل 

 .الفراغات ذات العالقة الضعيفة والغير متالصقة مع القاعات الدراسية
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مبنى ولكن نظرًا لضــــــــــــيق المســــــــــــاحات نجد بعض األماكن الترفيهية مثل الملعب قريبة نوعًا مع 
، وتقام عليه أيضــــًا االحتفاالت والندوات، مما يصــــدر عن تلك النشــــاطات أصــــوات ذات الطالب

صــــخب عالي، ولتفادي تلك األصــــوات تم تحديد مواعيد خاصــــية ومحددة لتلك النشــــاطات يكون 
 فراغ جامعي.فيها الطالب في 

 سادساا: معايير الراحة البصرية والسمعية

تتســـــــــم القاعات الدراســـــــــية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمواصـــــــــفات تحقق الطالب والمدرس 
الراحة البصـــــــرية ذلك من خالل جعل جميع زوايا الرؤية المريحة لجميع الطالب، مع عدم إيجاد 

درجة(، وال تقل زوايا الرؤية  45ية الرؤية األمامية عن )أي عائق في مســــار الرؤية، وال تزيد زاو 
درجة( من زاوية الرؤية األمامية، ويتضــــــــــــــح ذلك من خالل جعل البعد  25- (20الجانبية عن 

المقاعد ( م، والبعد األقصـــــــى للمســـــــافة بين 2.0والســـــــبورة ) المقاعد األولىاألدنى للمســـــــافة بين 
احية الســـــــــمعية ال يزيد البعد بين صـــــــــوت المدرس وآخر ( م. أما من الن8.0والســـــــــبورة ) األخيرة

 ( م.8.0عن ) المقاعد األخيرةطالب جالس في 

 سابعاا: مواد التشطيب الدا لية
 األسقف -أ

مطلية بمادة دهان مائية ذات لون فاتح مثل اللون األبيض، كي تســـــــــــــــاعد في عملية انعكاس 
 الضوء على جميع أجزاء القاعة الدراسية. 

 الجدران -ب
مطلية بمادة دهان زيتية )تمبرتكس(، تتميز تلك المادة بأنها ســــــــــــــهلة التنظيف، تتحمل عوامل 

سم خشب على محيط  10لوح  سم80رتفاع ومثبت على االرطوبة والحرارة، وغير قابلة للخدش، 
جدران الغرفة حتى ال تتعرض الجدران للخدش من عند حركة المقاعد من قبل الطالب، مبالتالي 

 تصبح أكثر استدامة وفعالية.
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 األرضيات -ت
االرضـــيات المســـتخدمة في القاعات الدراســـية النظرية ســـهلة التنظيف وتتحمل عوامل التعرية وال 
تصــدر يصــدر أي ضــوضــاء عند تحريك األثاث مثل بالط المزايكو، أما االرضــيات المســتخدمة 

 في القاعات الدراسية مثل المختبرات مغطاة بالموكيت.
 األلوان -ث

( بشـــــــكل متناســـــــب مع Off Whiteات لون بني فاتح )األلوان المســـــــتخدمة مطفأة غير المعة ذ
 ألوان األثاث المستخدم مثل الطاوالت، الكراسي، الموكيت.

 ثامناا: القاعات الدراسية قابلة للتمدد
تتميز بعض جدران القاعات الدراسية والغرف اإلدارية بأنها ذات جدران جبسية أو خشبية بحيث 

 ة وطبيعة النشاط المطلوب. يمكن تقسيم مساحات الفراغات حسب الحاج

 البحثية( داة)األ اإلستبيانة 5.4

تعد االســــــــتبانة أكثر وســــــــائل الحصــــــــول على البيانات من األفراد إســــــــتخدامًا وانتشــــــــارًا، وتعرف 
ذات أبعاد وبنود تســتخدم للحصــول على معلومات أو آراء يقوم باالســتجابة  أداة االســتبانة بأنها:" 

م(، حيث تم إعداد اســـــــتبانة 2004لها المفحوص نفســـــــه، وهي كتابية تحريرية" )األغا واالســـــــتاذ،
 ". في قطاع غزة أثر المباني الجامعية على مؤسسات التعليم العاليالدراسة حول: " 

بحثية مســـاعدة،  أداة ك اإلســـتبيانةوضـــوع الدراســـة تم اإلعتماد على لمعالجة الجوانب التحليلية لمو 
لهذا الغرض، في هذا الفصل  استخدمت في جمع البيانات األولية، فقد صممت استبانة خصيصاً 

الدراســــــــــة المســــــــــتخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بناءها وتطويرها، ومدي  أداة ســــــــــيتم الحديث عن 
الدراســة، وينتهي  أداة لإجراءات التي تم اتباعها في تصــميم  وصــفاً تها، كما يتضــمن اصــدقها وثب

 في تجميع البيانات واستخالص النتائج. تالفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدم

  طوات بناء الستبانة 1.5.4

 الدراسة "االستبانة" من خالل اتباع الخطوات التالية: أداة تم اعداد 

 ؛تي ستشملها االستبانةتحديد المجاالت الدراسية ال -أ
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الســـــابقة ذات الصـــــلة بموضـــــوع الدراســـــة واإلســـــتفادة منها في بناء  دراســـــاتاإلطالع على ال -ب
 ؛االستبانة وصياغة فقراتها

 ؛استشارة المختصين والمدربين في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها -ت

 ؛تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال  -ث

 ؛تحكيم االستبانة من خالل عرضها على عدد من المحكمين  -ج

في ضــوء أراء المحكمين يتم تعديل بعض فقرات االســتبانة من حيث الحذف أو اإلضــافة أو  -ح
 .التعديل، وتنشر في صورتها النهائية

 وهي على النحو التالي:  ينرئيسي قسمينوتتكون االستبانة من 

 القسم األول -أ

 المستوى العلمي(. -الجنس -امة أولية تتضمن )العمروهو عبارة عن بيانات ع 

 القسم الثاني -ب

في قطاع غزة ويتكون  أثر المباني الجامعية على مؤســســات التعليم العاليوهو عبارة عن دراســة 
 فقرة موزعة على عناوين فرعية ضمن مجالين رئيسين هما: 30من 

من النــاحيــة  على جودة التعليم العــالي في قطــاع غزة المبــاني الجــامعيــةأثر المجــال األول:  •
 ؛التخطيطية

من النــاحيــة  على جودة التعليم العــالي في قطــاع غزة المبــاني الجــامعيــةأثر المجــال الثــاني:  •
  التصميمية

كما في  اإلســـــتبيانةوتم إســـــتخدام مقياس ليكرت الخماســـــي لقياس اســـــتجابة المســـــتوجبين لفقرات 
 (.1.4جدول )

 (: مقياس ليكرت الخماسي1.4جدول )
 )الباحث(المصدر: 

 موافق بدرجةغير 
 كبيرة

 موافق بدرجةغير 
 صغيرة

 موافق بدرجة
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

 موافق بدرجة
 كبيرة جدا

 الستجابة

 الدرجة 5 4 3 2 1



92 
 

 مجتمع الدراسة 2.5.4
الباحث، وبذلك فإن مجتمع يعرف مجتمع الدراســــــــــــــة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســــــــــــــها 

الدراســـة هو جميع األفراد او األشـــياء الذين يكونون موضـــوع مشـــكلة الدراســـة، وبناة على مشـــكلة 
وطالبات من جميع االختصـــاصـــات ها فإن المجتمع المســـتهدف يتكون من طالب أهدافالدراســـة و 

 والفئات العمرية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فرع غزة.

 ة الدراسةعين 3.5.4

( أشـــخاص كعينة دراســـة تجريبية، وتم أخذ مالحظاتهم ومعرفة مدى 5على ) اإلســـتبيانةتم توزيع 
( 400تمكنهم من فهم األســـــــــئلة، ثم تم اســـــــــتخدام طريقة عشـــــــــوائية في التوزيع، حيث تم توزيع )

 %(.95( استبانة بنسبة )390استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد عدد )

 الوص  الحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة 4.5.4
في وصـــــفها اإلحصـــــائي لدراســـــة العينة على معلومات عامة منها: توزيع عينة إعتمدت الدراســـــة 

 .السنة الدراسية، المستوي الدراسي ،الدراسة حسب الجنس

 
 .الوص  الحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة(: 19.4شكل )

 الباحث.المصدر: 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 1.4.5.4

 يظهر الجدول التالي النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب الجنس.

 

الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة

توزيع عينة الدراسة
حسب الجنس

توزيع عينة الدراسة حسب
المستوي الدراسي

توزيع عينة الدراسة 
حسب السنة الدراسية
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 (: النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب الجنس2.4جدول )
 )الباحث(المصدر:  

 النسبة المئوية العدد الجنس

 

 %45 90 ذكر

 %55 110 أنثى

 %100 200 المجموع

من األشــــخاص الذين قاموا بتعبئة ويتضــــح من الجدول الســــابق تقارب نســــبة فئة الذكور واالناث 
 .%55%، أما نسبة اإلناث 45، حيث بلغ نسبة الذكور اإلستبيانة

 توزيع العينة حسب المستوي الدراسي 2.4.7.4

 الدراسي.يظهر الجدول التالي النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب المستوي 
 (: النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب المستوي الدراسي3.4جدول )

 )الباحث(المصدر: 

المستوي 
 الدراسي

 النسبة المئوية العدد

 

 %15 30 دبلوم مهني

 %44 100 دبلوم متوسط

 %41 70 بكالوريوس

 %100 200 المجموع

وبلغ ويتضـــح من الجدول الســـابق أن الدبلوم المتوســـط هو أكثر المســـتويات الدراســـية المســـتجيبة 
 .%15وبلغ  ثم الدبلوم المهني%، 41وبلغ ويلها في البكالوريوس %، 44

 

45%
55%

الجنس

ذكر

أنثى

15%

50%

35%

المستوي الدراسي

دبلوم مهني

دبلوم متوسط

بكالوريوس
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 توزيع العينة حسب السنة الدراسية 3.4.5.4

 الدراسية.يظهر الجدول التالي النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب السنة 

 .(: النسبة المئوية لعينة الدراسة حسب السنة الدراسية4.4جدول )
 )الباحث(المصدر: 

السنة 
 الدراسية

 النسبة المئوية العدد

 

 %40 80 السنة األولي

 %29 58 السنة الثانية

 %19 38 السنة الثالثة
 %12 24 السنة الرابعة

 %100 200 المجموع

ويتضـــح من الجدول الســـابق أن عينة الدراســـة تشـــمل جميع الســـنوات الدراســـية ويعتبر الطلبة في 
ثم يليهم الطلبة في الســـنة الدراســـية %، 40وبلغت الســـنة الدراســـية األولي أكثر الطالب اســـتجابة 

 .%29الثانية وبلغت 

دراسة من الطلبة من ويستفاد مما سبق التأكد من شمولية عينة الدراسة لمختلف شرائح مجتمع ال
 ناحية الجنس والمستوي الدراسية والسنة الدرسية.

 ا تبار فرضيات الدراسة 5.5.4

( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوســـــط درجة Tالختبار فرضـــــيات الدراســـــة تم إجراء اختبار )
فإن  Sig) > (0.05(. فإذا كانت 3االســــتجابة قد وصــــلت إلى درجة الموافقة المتوســــطة وهي )

متوســـط آراء األفراد حول الظاهرة موضـــع الدراســـة ال يختلف جوهريا عن موافقة بدرجة متوســـطة 
فإن متوســــط آراء األفراد يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة ( Sig< 0.05)، أما إذا كنت 3وهي 

المتوســــــــــطة، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوســــــــــط اإلجابة يزيد أو ينقك بصــــــــــورة 

40%

29%

19%

12%

السنة الدراسية

السنة األولي

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة
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جوهرية عن درجة الموافقة المتوســـــطة. فإذا كانت قيمة االختبار ســـــالبة فإن المتوســـــط يكون أقل 
 من مستوى درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 الفرضية األولي

يوجد أثر ذو دللة إحصائية  وسيتم اختبار الفرضية األولي ضمن هذه الفقرة على النحو التالي:
 على جودة التعليم العالي في قطاع المباني الجامعيةإلدراك تأثير  sig<0.05عند مســــــــتوى 

 .من الناحية التخطيطية غزة

 الختبار هذه الفرضية تم تحليل إجابات المحاور األربعة الفرعية التي تندرج تحت هذا العنوان:

ية واألمن وصولال من الناحيةمداخل ومخارج الحرم الجامعي كن وجود اتوزيع أممدى تأثير  -أ
 ؛الطالب للكلية والسالمة على

 ؛مدى تأثير ترتيب أنظمة الحركة الداخلية بين المباني الكلية على سهول التنقل بينها -ب

 ؛طالبللالراحة النفيسة  علىالخضراء المساحات مدى تأثير توفير  -ت

 توفير اإلضــاءة الطبيعية والراحة الحرارية فيمباني الكلية على مدى تأثير التصــميم البيئي  -ث
 .لها

( لمعرفة إذا ما كانت متوســــــط درجة االســــــتجابة قد وصــــــلت لدرجة الموافقة Tفتم اجراء اختبار )
 المتوسطة أم ال لألسئلة األربعة. والنتائج على النحو التالي:

مداخل ومخارج كن وجود اتوزيع أماالحتمالية لمعرفة مدى تأثير  المتوسـط الحسـابي والقيمة -أ
 .الطالب للكلية ية واألمن والسالمة علىوصولال من الناحيةالحرم الجامعي 
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(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدى تأثير مدا ل ومخارج الحرم الجامعي 6.4جدول )
 .على وصول الطالب للكلية

 )الباحث(المصدر: 
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

يمكن الوصـــــــــــول لمداخل الكلية ومخارجها   1
 بسهولة.

3.95 16.466 0.00 

وجود عـدد كـافي من المـداخـل والخـارج بمــا  2
 يتناسب مع عدد الطالب.

3.83 16.509 0.00 

مناســــــــــــــبة من ناحية مخارج ومداخل الكلية  3
 األمن والسالمة.

4.14 25.663 0.00 

 0.00 19.546 3.97 جميع الفقرات معاً  
 

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.97يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
كن اتوزيع أممدى تأثير (، ولذلك يعتبر مجال: " 19.546( وقيمة االختبار يســـــــــــــــاوي )0.00)

الطالب  ية واألمن والســــــــــــــالمة علىوصــــــــــــــولال من الناحيةمداخل ومخارج الحرم الجامعي وجود 
مما يدل على أن متوســـط اإلجابات (، 0.05α≥)." ذو داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة للكلية

لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا عن متوســــــــط درجة الموافقة المتوســــــــطة وهذا يعني أن هناك 
تــأثيرًا إيجــابيــًا من  من قبــل أفراد العينــة ويرون أن مــداخــل ومخــارج الحرم الجــامعي تؤثرموافقــة 
 .كليةالعلى وصول الطالب الوصولية واألمن والسالمة  الناحية

وجود  علىهم منها، إضــــافة وخروجالطالب الي الكلية ســــهولة وصــــول  على ويســــتنتج مما ســــبق
 .معايير األمن والسالمةبها وفر والتي ي عدد كافي من المداخل والمخارج

المتوســـــــط الحســـــــابي والقيمة االحتمالية لمعرفة مدى تأثير ترتيب أنظمة الحركة الداخلية  -ب
 بين المباني الكلية على سهول التنقل بينها.
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الدا لية بين (: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدى تأثير ترتيب أنظمة الحركة 7.4جدول )
 .المباني الكلية على سهول التنقل بينها

 )الباحث(المصدر: 
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

هناك شــــــــــــوارع كامية تربط مباني الكلية مع  1
 بعضها البعض.

3.95 19.114 0.00 

هنـاك مســـــــــــــــارات حركة كاميـة تربط مبـاني  2
 وفراغاتها ببعضها البعض.الكلية 

3.90 19.440 0.00 

هناك ممرات كامية للتنقل على كافة مرافق  3
 الكلية.

3.87 15.807 0.00 

يســــــــــــــهل فهم أنظمة الحركة من قبل الزوار  4
 الجدد.

3.60 10.840 0.00 

 0.00 16.300 3.83 جميع الفقرات معاً  

( تســــــــــاوي sigوأن القيمة االحتمالية )(، 3.83يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
(، ولذلك يعتبر مجال:" مدى تأثير ترتيب أنظمة 16.300( وقيمة االختبار يســـــــــــــــاوي )0.00)

الحركة الداخلية بين المباني الكلية على ســـــــهول التنقل بينها." ذو داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى 
ختلف إختالفًا جوهريًا عن ، مما يدل على أن متوســــــــــــــط اإلجابات لهذا المجال ي0.05α≥داللة 

متوســــــــــــــط درجة الموافقة المتوســــــــــــــطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ويرون أن 
 .على سهول التنقل بينهاأيجابيًا ترتيب أنظمة الحركة الداخلية بين المباني الكلية تؤثر 

ى وجود مســــــارات حركة كامية وســــــهلة الفهم ورابطة المباني الدراســــــية مع وســــــتنتج مما ســــــبق عل
 مباني الخدمات والمرافق والمداخل والمخارج بشكل يوفر األمن والسالمة للطالب والعاملين.

المتوســـــط الحســـــابي والقيمة االحتمالية لمعرفة مدى تأثير التصـــــميم البيئي لمباني الكلية  -ت
 والراحة الحرارية.على توفير اإلضاءة الطبيعية 
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 الخيراء علىمدى تأثير توفير المساحات (: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة 8.4جدول )
 .طالبللالراحة النفيسة 

 )الباحث(المصدر:  
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

يوجــد منــاطق خضــــــــــــــراء داخــل الكليــة لهــا  1
 مظهر جمالي وجذاب.

3.23 9.781 0.052 

الخضــــــــــــــراء المســــــــــــــاحات يوجد تكامل بين  2
 في الكلية. والمباني

3.63 11.277 0.00 

تحقق المناطق خضــــــــــــراء الراحة النفيســــــــــــة  3
 لجميع الطالب.

3.12 1.995 0.00 

 0.00 7.684 3.45 جميع الفقرات معاً  
 

المســــتطلعة آرائهم عن المســــاحات الخضــــراء الموجود في  رضــــا( عدم 1ويالحظ من الفقرة رقم )
 sig( وقيمة 9.781( وبلغت قيمة االختبار )3.23الكلية، إذ بلغ المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي للفقرة )

( ولذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصـــــــــــــــائيًا عند مســــــــــــــتوى 0.05( وهي أكبر من )0.052)
≤0.05αل على أن متوســــــــط درجة االســــــــتجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريًا عن درجة . مما يد

( وهذا يعني أن هناك موافقة متوســـــــــــطة من قبل أفراد العينة لهذه الفقرة. 3الموافقة المتوســـــــــــطة )
( 0.00( تســـاوي )sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.45وبشـــكل عام فإن المتوســـط الحســـابي بلغ )

الخضـــراء المســـاحات مدى تأثير توفير (، ولذلك يعتبر مجال: " 7.684ي )وقيمة االختبار يســـاو 
، مما يدل على 0.05α≥. " ذو داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة طالبللالراحة النفيســـة  على

جوهريًا عن متوســــط درجة الموافقة المتوســــطة  أن متوســــط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفاً 
وهــذا يعني أن هنــاك موافقــة من قبــل أفراد العينــة ويرون أن توفير اإلضـــــــــــــــاءة الطبيعيــة والراحــة 

 الحرارية تتأثر بالتصميم البيئي المباني.



99 
 

على وجود تكامل بين المســـاحات الخضـــراء ومباني آرائهم  المســـتطلعة رضـــامما ســـبق  يســـتنتجو 
الكلية مما يحقق راحة نفســية للطالب، وعلى عدم وجود مســاحات خضــراء ذات المنظهر الجميل 

 والجذاب.

توفير اإلضــــــــــــــاءة الطبيعية والراحة  فيمباني الكلية على مدى تأثير التصــــــــــــــميم البيئي  -ث
 لها. الحرارية

مباني الكلية على المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدى تأثير التصميم البيئي (: 9.4جدول )
 لها. توفير اإلضاءة الطبيعية والراحة الحرارية في

 )الباحث(المصدر: 
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

توجيه المباني صــــــــــمم بشــــــــــكل مدروس مع  1
 إتجاه الشمس والرياح واإلضاءة.

3.84 17.629 0.00 

المبنى محاط بأشجار لحجب أشعة الشمس  2
 وتقليل وهج اإلضاءة من الشبابيك.

3.51 9.789 0.00 

ــــــة لعزل  3 ــــــة كــــــامي جــــــدران المبنى الخــــــارجي
الخصــــــــــــــــــائك الخـــــارجيـــــة )حرارة، برودة، 

 المبنى.ضوضاء( للوصول داخل 

3.75 12.468 0.00 

شــــــبابيك المبنى لها كاســــــرات لتقليل اختراق  4
 أشعة الشمس لقاعات المبنى.

3.95 19.114 0.00 

 0.00 14.750 3.76 جميع الفقرات معاً  
 

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.76يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
مدى تأثير التصــــــميم البيئي (، ولذلك يعتبر مجال:" 14.750االختبار يســــــاوي )( وقيمة 0.00)

" ذو داللة إحصــــــــــائية عند لها. توفير اإلضــــــــــاءة الطبيعية والراحة الحرارية فيمباني الكلية على 
، مما يدل على أن متوسط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا 0.05α≥مستوى داللة 
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لموافقة المتوســــطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ويرون أن عن متوســــط درجة ا
 .لها مباني الكلية يؤثر على توفير اإلضاءة الطبيعية والراحة الحراريةعلى التصميم البيئي 

مما ســـبق أن مباني الكلية صـــممت وفق معايير بيئية تهتم بما يلي: بالتوجيه الصـــحيح  يســـتنتجو 
ليســـتفاد من أشـــعة الشـــمس وتوجيه الرياح حســـب فصـــول الســـنة، اســـتخدام جدران ســـميكة للمباني 

ي كبير مما يجعلها تحتفظ بالحرارة شــتاًء والبرودة صــيفًا، حجب أشــعة الشــمس ر ذات مخزون حرا
الضــارة وقت الظهيرة وذلك بإحاطة المباني باألشــجار بالتالي حماية الطوابق األرضــية واســتخدام 

 .، بالتالي توفير حاضنة بيئية تعليمية مناسبة للدراسةية الطوابق العلويةالكاسرات لحما

 لجميع فقرات الفرضية األوليالمتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية 

 وهي  لجميع فقرات الفرضية األوليالمتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ويوضح الجدول التالي 

على  المباني الجامعيةإلدراك تأثير  sig<0.05يوجد أثر ذو دللة إحصــــائية عند مســــتوى  "
 ."من الناحية التخطيطية جودة التعليم العالي في قطاع غزة

 لجميع فقرات الفرضية األولي.(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية 10.4جدول )
 )الباحث(المصدر: 

 المحاور الفرعية م
المتوسط 
 الحسابي

 درجة ال تبار
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

1 

مــداخــل توزيع أمكــان وجود مــدى تــأثير 
ــــةومخــــارج الحرم الجــــامعي   من النــــاحي

الطالب  ية واألمن والسالمة علىوصولال
 للكلية

3.97 19.546 0.00 

النتيحة
وخروجهم منها، إضــافة على وجود عن ســهولة وصــول الطالب الي الكلية رضــا المســتطلعة آرائهم  

 عدد كافي من المداخل والمخارج والتي يوفر بها معايير األمن والسالمة.

2 
مـــــدى تـــــأثير ترتيـــــب أنظمـــــة الحركـــــة 
الداخلية بين مباني الكلية على ســـــهول 

 التنقل بينها
3.83 16.300 0.00 
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النتيحة
 

وســــهلة الفهم ورابطة المباني الدراســــية مع عن وجود مســــارات حركة كامية آرائهم  رضــــا المســــتطلعة
 مباني الخدمات والمرافق والمداخل والمخارج بشكل يوفر األمن والسالمة للطالب والعاملين.

الخضـــراء مدى تأثير توفير المســـاحات  3
 طالبللالراحة النفيسة  على

3.45 7.684 0.00 

النتيحة
المســــاحات الخضــــراء ومباني الكلية مما يحقق راحة عن وجود تكامل بين آرائهم  رضــــا المســــتطلعة 

 نفسية للطالب، وعلى عدم وجود مساحات خضراء ذات المنظر الجميل والجذاب.

4 
مباني على مدى تأثير التصميم البيئي 

توفير اإلضـــــــــــــــاءة الطبيعيــة  فيالكليــة 
 لها. والراحة الحرارية

3.76 14.750 0.00 

النتيحة
 

أن مباني الكلية صــــــممت وفق معايير بيئية تهتم بما يلي: بالتوجيه الصــــــحيح للمباني ليســــــتفاد من 
أشـــعة الشـــمس وتوجيه الرياح حســـب فصـــول الســـنة، اســـتخدام جدران ســـميكة ذات مخزون حراراي 
كبير مما يجعلها تحتفظ بالحرارة شـــتاًء والبرودة صـــيفًا، حجب أشـــعة الشـــمس الضـــارة وقت الظهيرة 

بإحاطة المباني باألشـــــــــجار بالتالي حماية الطوابق األرضـــــــــية واســـــــــتخدام الكاســـــــــرات لحماية  وذلك
 الطوابق العلوية، بالتالي توفير حاضنة بيئية تعليمية مناسبة للدراسة.

 0.00 14.57 3.75 جميع الفقرات معاً  
 

( تســــــــــاوي sigاالحتمالية )(، وأن القيمة 3.75يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
المباني تأثير :" الفرضــــــــــــــية األولى(، ولذلك يعتبر 14.57( وقيمة االختبار يســـــــــــــــاوي )0.00)

" ذو داللة إحصــــــــــــــائية .من الناحية التخطيطية على جودة التعليم العالي في قطاع غزة الجامعية
تلف إختالفًا ، مما يدل على أن متوســــــــط اإلجابات لهذا المجال يخ0.05α≥عند مســــــــتوى داللة 

جوهريًا عن متوســــــــــط درجة الموافقة المتوســــــــــطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 
من النــــاحيــــة  على جودة التعليم العــــالي في قطــــاع غزةتــــأثر  المبــــاني الجــــامعيــــةأن  ويــــدركون 
 .التخطيطية

ة البحث األولى وهى وجود تأثير يرضــــومما ســــبق، يظهر أن النتائج اإلحصــــائية أثبتت صــــحة ف
علي مؤســـــــــســـــــــات التعليم العالي، وهذا ما يتفق مع تحليل  من الناحية التخطيطيةللبيئة التعليمية 

الفصـــــــــل والتي أ هرت وجد تأثير تخطيط مواقع المباني الدراســـــــــية من هذا الدراســـــــــية في  لةالحا
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ترميه والخدمات وربطها جميعا خالل ربطها بالمداخل والمخارج، المســـاحات الخضـــراء ومناطق ال
بشـــوارع و مســـارات وممرات الحركة، بالتالي تهيف البيئة الخارجية الطالب وتجعله يشـــعر بالراحة 

قبل الدخول الي البيئة التعليمية الداخلية، بالتالي تزول  واألمن والســـــــــــــالمة البصـــــــــــــرية والترفيهية
 ومية.الفكرة النمطية عن المباني الدراسية في الجامعات الحك

 ة الثانيةيرضالف

يوجد أثر ذو دللة إحصائية الثانية ضــمن هذه الفقرة على النحو التالي:  الفرضــيةوســيتم اختبار 
على جودة التعليم العالي في  المباني الجامعيةأثر إلدراك تأثير  sig<0.05عند مســـــــــتوى 

 .من الناحية التصميمية قطاع غزة

 تم تحليل إجابات المحاور األربعة الفرعية التي تندرج تحت هذا العنوان: الفرضيةالختبار هذه 

 ؛مدي تأثر القاعات الدراسية بالفراغات المحيطة بها -أ

 ؛مدي تأثير المعايير البيئية على جودة القاعات الدراسية -ب

 ؛مدي تأثير التجهيزات الداخلية للقاعات الدراسية على تحسين البيئة التعليمية -ت

تأثير المواد التشــــــــــــطيب الداخلية في القاعات الدراســــــــــــية على توفير الجو الدراســــــــــــي مدي  -ث
 المثالي.

( لمعرفة إذا ما كانت متوســــــط درجة االســــــتجابة قد وصــــــلت لدرجة الموافقة Tفتم اجراء اختبار )
 المتوسطة أم ال لألسئلة األربعة. والنتائج على النحو التالي:

لية لمعرفة مدي تأثر القاعات الدراســـــــــــــية بالفراغات المتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي والقيمة االحتما -أ
 المحيطة بها.
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(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدي تأثر القاعات الدراسية بالفراغات 11.4جدول )
 .المحيطة بها

 )الباحث(المصدر:  
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

القـــاعـــات الـــدراســــــــــــــيـــة مريحـــة وبعيـــدة عن  1
 الضوضاء.

3.51 9.789 0.00 

ـــــــة  2 ـــــــاط بــيــن الــفــراغـــــــات اإلداري وجــود إرتــب
 والقاعات الدراسية.

3.75 12.468 0.00 

تعتبر القاعات الدراســــية قريبة من الخدمات  3
 )األدراج، المصاعد، الدورات،...(.

3.66 11.495 0.00 

 0.00 11.250 3.64 جميع الفقرات معاً  
 

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.64يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
(، ولذلك يعتبر مجال: "مدي تأثر القاعات الدراســــية 11.250( وقيمة االختبار يســــاوي )0.00)

، مما يدل على أن 0.05α≥بالفراغات المحيطة بها." ذو داللة إحصـــــــــــائية عند مســـــــــــتوى داللة 
متوســط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا عن متوســط درجة الموافقة المتوســطة وهذا 

ك موافقة من قبل أفراد العينة ويرون أن القاعات الدراســــــية تتأثر بالفراغات المحيطة يعني أن هنا
 بها.

عالقة القاعات الدارســـــية مع الفراغات المحيطة بها  آرائهم المســـــتطلعة رضـــــاســـــتتج مما ســـــبق يو 
 حيث القرب من الخدمات واإلدارة، وبعدها من مصادر الضوضاء.

االحتمالية لمعرفة مدي تأثير المعايير البيئية على جودة المتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي والقيمة  -ب
 القاعات الدراسية.
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(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدي تأثير المعايير البيئية على جودة 12.4جدول )
 .القاعات الدراسية

 )الباحث(المصدر:  
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

إلضــــــاءة الطبيعية دخول االشــــــبابيك كامية ل 1
 للمبنى دون الحاجة لإضاءة الصناعية.

3.54 8.422 0.00 

التهوية كامية إلضــــــــــــــفاء الراحة في القاعة  2
 الدراسية.

4.01 20.040 0.00 

 0.00 14.619 3.81 جودة الصوت عالية في القاعة الدراسية.  3

القاعات الدراســــــــية في المبنى تتناســــــــب مع  4
 الراحة الحرارية للفرد.

3.64 10.158 0.00 

 0.00 13.309 3.70 جميع الفقرات معاً  
 

تســــــــــاوي ( sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.70يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
(، ولذلك يعتبر مجال: " مدي تأثير المعايير البيئية 13.309( وقيمة االختبار يســــــــاوي )0.00)

، مما يدل على 0.05α≥على جودة القاعات الدراســــية." ذو داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة 
 أن متوســــط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا عن متوســــط درجة الموافقة المتوســــطة
وهـــذا يعني أن هنـــاك موافقـــة من قبـــل أفراد العينـــة ويرون أن المعـــايير البيئيـــة تؤثر على جودة 

 القاعات الدراسية.

عن: توفر اإلضاءة الطبيعية الالزمة ومع الحاجة الي  آرائهم المستطلعة رضاويستتج مما سبق 
الطبيعية الراحة  اإلضـــاءة الصـــناعية في بعض القاعات الدراســـية حســـب التوجيه، وتحقق التهوية

الحرارية للطالب والمدرس مما يقلل من نســـــبة التعرق والرطوبة، ويحقق التصـــــميم الجيد للقاعات 
 المرونة والجودة الصوتية الواصلة بين الطالب والمدرس.

المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي والقيمة االحتمالية لمعرفة مدي تأثير التجهيزات الداخلية للقاعات  -ت
 يئة التعليمية.الدراسية على تحسين الب
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(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدي تأثير التجهيزات الدا لية للقاعات 13.4جدول )
 .الدراسية على تحسين البيئة التعليمية

 )الباحث(المصدر: 
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

الطالب في القاعة عدد المقاعد كامية لكل  1
 الدراسية

3.58 9.151 0.00 

الشـــــــــــعور بالراحة عند الجلوس على المقعد  2
 الدراسي.

3.59 10.772 0.00 

توفر ســــــــــــــبورة مريحـــة في الكتـــابـــة والقراءة  3
 وسهلة التنظيف.

3.50 0.37 0.00 

 0.00 4.862 3.32 ( في المختبرات.LCDتوفر جاهز ) 4

 0.00 15.996 4.12 وحدات اإلضاءة.توفر عدد كافي من  5

 0.00 8.230 3.52 جميع الفقرات معاً  

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.62يمكن القول بان المتوســــــــــط الحســــــــــابي يســــــــــاوي )
(، ولذلك يعتبر مجال: " مدي تأثير التجهيزات الداخلية 8.230( وقيمة االختبار يساوي )0.00)

، 0.05α≥للقاعات الدراسية على تحسين البيئة التعليمية." ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مما يدل على أن متوســــــــــــــط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا عن متوســــــــــــــط درجة 

المتوســـطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ويرون أن التجهيزات الداخلية الموافقة 
 للقاعات الدراسية تؤثر على تحسين البيئة التعليمية.

عن التجهيزات الداخلية للقاعات الدراســـــية من توفر  آرائهم المســـــتطلعة رضـــــاويســـــتتج مما ســـــبق 
ة، إضــــافة إلى توفير لكل قاعة دراســــية ســــبورة ذات نوعًا ما مقاعد دراســــية من حيث العدد والراح

مواصــــــــفات عالية الجودة )ســــــــهلة الكتابة والقراءة والتنظيف(، توفر عدد كافي من وحدات االنارة 
 الصناعية يمكن إستخدامها في حالة  ياب اإلضاءة الطبيعية.
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التشــــــــطيب الداخلية في المتوســــــــط الحســــــــابي والقيمة االحتمالية لمعرفة مدي تأثير مواد  -ث
 القاعات الدراسية على توفير الجو الدراسي المثالي.

(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية لمعرفة مدي تأثير المواد التشطيب الدا لية في 14.4جدول )
 .القاعات الدراسية على توفير الجو الدراسي المثالي

 )الباحث(المصدر: 
المتوسط  الفقرة. م

 الحسابي.
القيمة االحتمالية  درجة االختبار.

(sig.) 

اعتقد أن إســــــــــــــتخدام مواد بناء وتشــــــــــــــطيب  1
معـــاصــــــــــــــرة يمكن أن يحســــــــــــــن من البيئـــة 

 .التعليمية

4.45 37.169 0.00 

أشــــعر بضــــيق عندما أري ســــوء توزيع مواد  2
اإلنشــاء والتشــطيب جدران وأســقف القاعات 

 الدراسية.

4.31 28.072 0.00 

يتناســــــــب ألوان الجدران مع نوع نشــــــــاط في  3
الفراغ )قاعة الدراســــــــــية، مختبر حاســــــــــوب، 

 مختبر،...(

4.25 27.855 0.00 

ات مع نوع نشـــــــاط الفراغ رضـــــــاتتناســـــــب األ 4
 )القاعات الدراسية، الممرات(

4.04 23.189 0.00 

 0.00 29.071 4.26 جميع الفقرات معاً  

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )4.26الحســــــــــابي يســــــــــاوي )يمكن القول بان المتوســــــــــط 
(، ولذلك يعتبر مجال: " مدي تأثير المواد التشـــطيب 29.071( وقيمة االختبار يســـاوي )0.00)

الداخلية في القاعات الدراسية على توفير الجو الدراسي المثالي." ذو داللة إحصائية عند مستوى 
متوســــــــــــــط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا جوهريًا عن  ، مما يدل على أن0.05α≥داللة 

متوســـط درجة الموافقة المتوســـطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة ويرون أن مواد 
 التشطيب الداخلية في القاعات الدراسية تؤثر على توفير الجو الدراسي المثالي.
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، عن مواد التشــطيب المســتخدمة في القاعات الدراســية آرائهم المســتطلعة رضــاويســتتج مما ســبق 
)الخشــــــب، الرخام، وغيرها( وتوزيعها من مواد التشــــــطيب الداخلية المعاصــــــرة حيث تم أســــــتخدام 

 حيث النوع واأللوان والو يفة التي تأديها تلك المواد.

 الثانيةلجميع فقرات الفرضية المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية 

 الثانية وهي "لجميع فقرات الفرضية المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ويوضح الجدول التالي 
على  المباني الجامعيةإلدراك تأثير  sig<0.05يوجد أثر ذو دللة إحصــــــائية عند مســــــتوى 

 ."التصميمةمن الناحية  جودة التعليم العالي في قطاع غزة

 لجميع فقرات الفرضية الثانية.(: المتوسط الحسابي والقيمة الحتمالية 15.4جدول )
 )الباحث(المصدر: 

 المحاور الفرعية م
المتوسط 
 الحسابي

 درجة ال تبار
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

الدراســــــــــــية بالفراغات مدي تأثر القاعات  1
 المحيطة بها

3.64 11.250 0.00 

النتيحة
مع الفراغات المحيطة بها حيث القرب من  عالقة القاعات الدارســـــــــــــية آرائهم رضـــــــــــــا المســـــــــــــتطلعة 

 الخدمات واإلدارة، وبعدها من مصادر الضوضاء.

مدي تأثير المعايير البيئية على جودة  2
 القاعات الدراسية

3.70 13.309 0.00 

النتيحة
عن: توفر اإلضــاءة الطبيعية الالزمة ومع الحاجة الي اإلضــاءة الصــناعية  آرائهم رضــا المســتطلعة 

في بعض القاعات الدراســــــــــــــية حســــــــــــــب التوجيه، وتحقق التهوية الطبيعية الراحة الحرارية للطالب 
والمدرس مما يقلل من نســــــــــــبة التعرق والرطوبة، ويحقق التصــــــــــــميم الجيد للقاعات المرونة والجودة 

 الطالب والمدرس.الصوتية الواصلة بين 

مدي تأثير التجهيزات الداخلية للقاعات  3
 الدراسية على تحسين البيئة التعليمية

3.52 8.230 0.00 

النتيحة
عن التجهيزات الداخلية للقاعات الدراســـية من توفر نوعًا ما مقاعد دراســـية  آرائهم رضـــا المســـتطلعة 

من حيث العدد والراحة، إضــــافة إلى توفير لكل قاعة دراســــية ســــبورة ذات مواصــــفات عالية الجودة 
)ســـهلة الكتابة والقراءة والتنظيف(، توفر عدد كافي من وحدات االنارة الصـــناعية يمكن إســـتخدامها 

 اإلضاءة الطبيعية. في حالة  ياب
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4 
مدي تأثير المواد التشــــــــــــــطيب الداخلية 
في القاعات الدراســــية على توفير الجو 

 الدراسي المثالي

4.26 29.071 0.00 
النتيحة
عن مواد التشطيب المستخدمة في القاعات الدراسية، حيث تم أستخدام مواد  آرائهم رضا المستطلعة 

التشــطيب الداخلية المعاصــرة )الخشــب، الرخام، وغيرها( وتوزيعها من حيث النوع واأللوان والو يفة 
 التي تأديها تلك المواد.

 0.00 15.465 3.78 جميع الفقرات معاً  

( تســــــــــاوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )3.78الحســــــــــابي يســــــــــاوي )يمكن القول بان المتوســــــــــط 
المباني تأثير :" الفرضــــــــــــــية الثانية(، ولذلك يعتبر 15.465( وقيمة االختبار يســــــــــــــاوي )0.00)

" ذو داللة إحصــــــــائية .التصــــــــميميةمن الناحية  على جودة التعليم العالي في قطاع غزة الجامعية
، مما يدل على أن متوســــــــط اإلجابات لهذا المجال يختلف إختالفًا 0.05α≥عند مســــــــتوى داللة 

جوهريًا عن متوســــــــــط درجة الموافقة المتوســــــــــطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 
النــــاحيــــة  من على جودة التعليم العــــالي في قطــــاع غزةتــــأثر  المبــــاني الجــــامعيــــةأن  ويــــدركون 
 .التصميمية

وهى وجود تأثير  الثانيةة البحث يرضـــــومما ســـــبق، يظهر أن النتائج اإلحصـــــائية أثبتت صـــــحة ف
علي مؤســـــــســـــــات التعليم العالي، وهذا ما يتفق مع تحليل  من الناحية التصـــــــميمةللبيئة التعليمية 

الدراســـــية علي جودة  وجود تأثير تصـــــميم المباني الفصـــــل والتي أ هرتهذا الدراســـــية في  لةالحا
تــأثر علي البيئــة التعليميــة داخــل  المبــاني تصــــــــــــــميميــة معــايير توفير  التعليم العــالي من خالل

علي توجيه القاعات الدراســــــــية واالهتمام باإلضــــــــاءة  التي تركزمنها: المعايير البيئية الداراســــــــية 
ثر بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر علي تهيئة ؤ ت ا يجعل تلك المعايير مموالتهوية الطبيعيتين والراحة الحرارية 

الجو الدراســـــي المثالي، المعايير التصـــــميمية التي تهتم بالعالقة بين القاعات الدراســـــية والفراغات 
التجهيزات الداخلية الالزمة للممارسة عملية  المحيطة بها وعزلها عن مصادر الضوضاء، وتوفير

 غيرها، تشطبيها بمواد داخلية تليق بالعملية التعليميةالتعليم الناجحة من أثاث وأجهزة و 
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 الخالصة 6.4
لما لها من أهمية في ة الحالة الدراسيكالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  إختيارتم في هذا الفصل 

حيــث أن الكليــة تهتم بــالجــانــب التعليمي التكنولوجي التطبيقي والحــاصــــــــــــــلــة على  ،مجــال البحــث
مبانيها، في التخطيط العمراني والتصــــــــــــــميم المعماري إتباعاها معايير االيزو في الجودة وتتميز ب

ودراســة ما  العمرانية والمعمارية المعاييرعليها للتعرف على  دراســةســيتم عمل من هذا المنطلق و 
 ية لمعايير التخطيط والتصميم الناجحة، التي تحقق بيئة تعليمية نموذجية. تطبيق الكل

البحثية المســـــــــتخدمة في البحث، إذ تم الحديث عن  داة كما وتم في هذا الفصـــــــــل الحديث عن األ
االســـتبانة وخطوات بنائها ومجتمع الدراســـة وعينة الدراســـة، ثم الحديث عن الوصـــف اإلحصـــائي 

سبة المشاركين ذكورًا أو إناثًا، والمستوى التعليمي، والسنة الدراسية لهم، لعينة الدراسة من حيث ن
 .ات البحثية وإثبات صحتهارضاوصواًل إلى تحليل الف

من الناحية وجود تأثير للبيئة التعليمية  الداعية إلىة البحث األولى يرضــــــــــــــصــــــــــــــحة الفإذ ثبت  
هذا الدراســـــــــــية في  لةعلي مؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العالي، وهذا ما يتفق مع تحليل الحا التخطيطية

الفصــــــــــــــل والتي أ هرت وجد تأثير تخطيط مواقع المباني الدراســــــــــــــية من خالل ربطها بالمداخل 
والمخارج، المســـــــاحات الخضـــــــراء ومناطق الترميه والخدمات وربطها جميعا بشـــــــوارع و مســـــــارات 

 طالب وتجعله يشــــعر بالراحة البصــــرية والترفيهيةللتهيف البيئة الخارجية وممرات الحركة، بالتالي 
قبل الدخول الي البيئة التعليمية الداخلية، بالتالي تزول الفكرة النمطية عن  واألمن والســــــــــــــالمة

 المباني الدراسية في الجامعات الحكومية.

من الناحية بيئة التعليمية وجود تأثير لل الثانية الداعية إلىة البحث يرضــــــــــإذ ثبت صــــــــــحة فوكما 
الفصل هذا الدراسية في  لةعلي مؤسسات التعليم العالي، وهذا ما يتفق مع تحليل الحا التصميمة

توفير  وجود تأثير تصــــــــــميم المباني الدراســــــــــية علي جودة التعليم العالي من خالل والتي أ هرت
اســــــــــــــية منها: توجيه القاعات ثر علي البيئة التعليمية داخل  المباني الدر ؤ تصــــــــــــــميمية تمعايير 

بالعالقة بين ، االهتمام الدراســــــــــــــية واالهتمام باإلضـــــــــــــــاءة والتهوية الطبيعيتين والراحة الحرارية 
القاعات الدراســــــية والفراغات المحيطة بها وعزلها عن مصــــــادر الضــــــوضــــــاء، وتوفير التجهيزات 

 تليق بالعملية التعليميةتشطبيها بمواد داخلية و الداخلية  من أثاث وأجهزة وغيرها، 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 المقدمة 1.5

وثم الحديث عن  ،هأهدافاســتعرضــت الدراســة خالل الفصــول الســابقة الحديث عن التعليم العالي و 
ه وواقع مؤســـــــســـــــاته بشـــــــكل عام وقطاع غزة بشـــــــكل خاص، ثم أهدافالتعليم العالي الفلســـــــطيني و 

 للوصول الي بيئة تعليمية نموذجية، الجودة في التعليم العالي وضمان تنفيذها التطرق الي مفهوم
الي مفهوم  وكما تمت اإلشـــارة ،معايير الجودة في الجامعات الفلســـطينيةكما اســـتعرض الباحث و 

التخطيط العمراني عن ومع ذكر عنــاصــــــــــــــرهــا، ثم تم التطرق للحــديــث البيئــة التعليميــة وأهميتهــا 
  .اإلستبيانةوالتصميم المعماري للبيئة التعليمية في الجامعات، وصواًل لتحليل الحالة الدراسية و 

النظري  هيئالبحث بجز  تائجالة، حيث يشـــــــتمل علي نســـــــى خالصـــــــة الر لل علفصـــــــيشـــــــتمل هذا ا
سة بالشكل دراال ءراالباحث إلج هاة وفق المنهجية التي وضعاسدر لقة اطاول منتنوالميداني، وبعد 

، لكليــة الجــامعيــة للعلوم التطبيقيــة بغزةحرم التحليــل الواقع الحــالي  ةالمطلوب، حيــث تمــت عمليــ
ر دا من مصاهتبانة وغير سباالعتماد على العمل الميداني والتصوير الفوتوغرافي ونتائج تحليل اال

 ةمتوفر لا المســـاحات اســـتغاللى لوالعمل ع والمقترحاتالمعلومات، ثم قام الباحث بعرض الحلول 
 .ةيالتالالنتائج والتوصيات سة إلى ار دت اللصب، وقد خنسبالشكل األ تنسيقها علىوالعمل 

 النتائج 2.5

عامة تشـمل اإلطار النظري للدراسـة والي نتائج من خالل الدراسـة السـابقة تم الوصـول الي نتائج 
 خاصة بالحالة الدراسية.

 النتائج العامة 1.2.5

هم وإتجاهاتهم إنجاز البيئة التعليمية في الجامعات تعتبر أهم المؤثرات على ســـــــــلوك الطالب و  -أ
 ؛نحو الدراسة
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تصــــــــــــــنف البيئــة التعليميــة كمنظومــة حيــث تضــــــــــــــم ثالث بيئــات وهي البيئــة المــاديــة، البيئــة  -ب
ني قد تكون: قاعات االجتماعية، والبيئة التعليمية، وتشــــــــــــــمل البيئة المادية منظومة من المبا

دراســــية، مختبرات، مواقف ســــيارات، مالعب رياضــــية، نوادي، مكتبات، ورش، مرافق خدمية 
 ؛أخرى 

تجميع المباني التعليمية من خالل نســــــق تخطيطي يهدف الي تقديم الخدمات المناط من تلك  -ت
ختبرات، يــة التعليميــة من الملالعم احتيــاجــاتالمبــاني بــأكثر جودة، بحيــث تلبي تلــك المبــاني 

 ؛والقاعات التدريسية، والمصليات، والمطاعم والنوادي الطالبية، والصاالت الرياضية

يتشـــــابه تخطيط مباني الجامعات مع تخطيط المدن، حيث إن الجامعة تعتبر نموذج مصـــــغر  -ث
من المدينة، بالرغم من وجود بعض اإلختالفات بينهما، مثل االحتياجات الو يفية المحدودة 

 ؛لتغيرات المستقبلية المتكررة وذات المعدل السريعللجامعات وا

المبــاني الجــامعيــة هي مبــاني تحتوي على الفراغــات التي تمــارس فيهــا العمليــة التعليميــة من  -ج
قاعات دراســـية وأماكن تجمع تعليمية مثل الصـــاالت المتعددة األغراض والمكتبات أو ترفيهي 

ذه المباني تحتوي كذلك على تجهيزات ومعامل، مثل الكافيتريا، واألفنية والحدائق الخضراء. ه
تحتاج إلى الكثير من المرونة  ومكلفة ولذلك هي مباني وتحتاج إلى مواصـــفات بنائية خاصـــة

 ؛وإمكانيات التغيير لتواكب التطور السريع التقني المستمر الحاصل اليوم

نفســـــــــــية مســـــــــــتخدميه إن مكان المبنى الجامعي وما يحيط به من ضـــــــــــجيج وتلوث، يؤثر في  -ح
وصــــــــحتهم، والتحصــــــــيل العلمي للطالب، فكلما كان موقع المبنى في مكان قريب للضــــــــجيج 
)حركة الســــــــيارات، المصــــــــانع، الضــــــــجيج الســــــــكاني، مطاعم( قل التركيز، بالتالي تقل جودة 

 ؛التعليم

ية للوصــــول إلى الهدف المطلوب لنجاح العملية التعليمالبد من اتخاذ االعتبارات التصــــميمية  -خ
 ؛جودة وفعالية أكثرجعل البيئة التعليمية هو 
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يجب دراســـــــــــــــة االحتياجات النفســــــــــــــية والفرا ية للطالب، مما يتطلب ذلك االهتمام بأعمال  -د
التشـــــــــــطيب الداخلي وتوفير جميع التجهيزات واألثاث بما يتناســـــــــــب مع خصـــــــــــائك الطالب 

 ؛المستفيدين من الفراغ نفسه والوسائل التعليمية الحديثة

وكــذلــك البــد من االهتمــام بترتيــب أمــاكن جلوس الطالب داخــل القــاعــة بمــا يضــــــــــــــمن وجود   -ذ
مســافات مناســبة بينهم وبين المدرس أو مصــدر المعلومات، مما يتطلب ذلك االهتمام بدراســة 

 ؛شكل فراغ القاعة من حيث المساحة واألبعاد الداخلية

بيئي صحي متكامل يساعد الطالب  يجب دراسة المعايير البيئية التي تساعد على إيجاد جو -ر
والمدرس داخل القاعة الدراسية على التركيز على العملية التعليمية، مما يتطلب ذلك االهتمام 

 بالتوجيه الجيد للقاعات الدراسية واإلضاءة والتهوية والصوتيات. 

 النتائج الخاصة بالحالة الدراسية 2.2.5

النتائج الخاصــــــــــة بالحالة الدراســــــــــية من الناحية وفي هذا الجزء ســــــــــيتم تخصــــــــــك الحديث عن 
 التخطيطية والتصميمية.

 النتائج الخاصة بالحالة الدراسية من الناحية التخطيطية أولا:

نــــاجح في تخطيط الكليــــة الجــــامعيــــة للعلوم التطبيقيــــة نظــــام المتبع المركزي يعتبر النظــــام  -أ
 ؛لتحقيق سياسة الفصل بين الطالب والطالبات

المداخل الرئيســـــية للحرم الكلية بالوضـــــوح البصـــــري من الخارج وخصـــــوصـــــًا المدخل وتتســـــم  -ب
الغربي والـــذي يتســــــــــــــم بتكوين يجعلـــه مؤكـــدًا لو يفتـــه كمـــدخـــل يرحـــب بزائري الحرم الكليـــة 

 ؛لدخول السيارات ويجذبهم، ويوجد أمامه فراغ غير كافٍ 
ارات والثانية خاصــــة تنقســــم شــــبكات الحركة إلى مجموعتين رئيســــتين، األولى خاصــــة بالســــي -ت

مســـــــارات المشـــــــاة الرئيســـــــية للحرم الكلية للكلية مع هناك فصـــــــل بين بالمشـــــــاة، ويالحظ أن 
 ؛للمشاةالجانبية  تهحيث يتم تو يف أرصف الطريق األساسي،
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بات كبات بشـــــكل كافي، مما أدى إلى وقوف المر كالجامعي مواقف للمر  داخل الحرمال يوجد  -ث
الطرق الرئيسي وخارج سور خصصة للطلبة، وعلى جوانب بشكل عشوائي في الساحات الم

 ؛الكلية
أشــــــــــــــجار الظل الموجودة في الجامعة غير كامية لتوفير أماكن مظللة الســــــــــــــتيعاب الطلبة  -ج

 ؛ةرجيغات الخافرا ال
 ؛غات الخارجية من عجز في المقاعد والمظالت وخصوصا في حرم الطالباتفرا تعاني ال -ح
ع مخطط ضــــــالجامعي بالشــــــكل الكافي عند و  رمبلي للحتقالمســــــلم يؤخذ بالحســــــبان التوســــــع  -خ

ز ركزي في التخطيط، مما أدى إلى التوســـــــــع خارج المكالموقع العام، والذي يتبع النظام المر 
 ؛يسيئالر 

 جوع لنسب توزيع المساحات حسب المعايير التخطيطية للجامعات نجد إن:ر بال -د
وهي أعلى من النســــــــبة  41.7الكلية يصــــــــل ) ولة بالمباني في حرمغبة المســــــــاحة المشــــــــنســــــــ •

 ؛%(30 -20)المسموح بها 
مســـــــاحة  من %(21.9)نســـــــبة المســـــــطحات الخضـــــــراء في الجامعة قليلة، فهي تصـــــــل إلى  •

 ؛%( 40)النسبة إلى  ذهالكلية، بينما يجب أن تصل هاإلجمالية 
%(، 27.4)حيث ان نسـبتها تصـل إلى مقبولة  حرم الكليةت في االطرق والممر  نسـبة مسـاحة •

 ؛كليةالمساحة االجمالية للحرم المن  %(30)نسبتها أن تصل بينما يجب 
من ايجابيات تخطيط حرم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اســـتخدام أســـس تصـــميمية ســـليمة  -ذ

 ونذكر من ذلك ما يلي: 

الخضــــــــراء مع  اتالمســــــــاحوجود نمط واضــــــــح لشــــــــبكة الطرق الرئيســــــــية وشــــــــبكة الفراغات و  •
 ؛استمراريتها أدي إلى وجود تجانس وتماسك الحرم الكلية

 ؛وجود فراغ رئيسي وفراغات ثانوية بشكل متماسك ومتدرج أدى إلى ترابط عمران الحرم الكلية •

وضـــوح نمط شـــبكة الطرق أدى إلى وضـــوح أشـــكال المناطق الو يفية المختلفة، بجانب تأكيد  •
 ؛هويتها أو شخصيتها

 ؛توجيه الفراغات والمباني أدى إلى نمط عمراني منظمثبات  •
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 وجود وحدة تكرارية لعمران الحرم الكلية أدى إلى عمران متجانس أو متماسك. •

 في الفرضية األولى النتائج المستخلصة من تحليل الستبانة ثانياا:

مع الفراغات المحيطة بها حيث القرب  عالقة القاعات الدارســــيةعن  آرائهم رضــــا المســــتطلعة -أ
 ؛من الخدمات واإلدارة، وبعدها من مصادر الضوضاء

من حيث  عن وجود تكامل بين المســــاحات الخضــــراء ومباني الكليةآرائهم  رضــــا المســــتطلعة -ب
ما يحقق راحة ب ، وعلى عدم وجود مســــاحات خضــــراء ذات المنظر الجميل والجذابالتخطيط

 ؛نفسية للطالب
عن التجهيزات الداخلية للقاعات الدراســــــية من توفر نوعًا ما مقاعد  آرائهم تطلعةرضــــــا المســــــ -ت

دراســــية من حيث العدد والراحة، إضــــافة إلى توفير لكل قاعة دراســــية ســــبورة ذات مواصــــفات 
عالية الجودة )سهلة الكتابة والقراءة والتنظيف(، توفر عدد كافي من وحدات االنارة الصناعية 

 ؛في حالة  ياب اإلضاءة الطبيعيةيمكن إستخدامها 
أن مباني الكلية صـــممت وفق معايير بيئية تهتم بما يلي: بالتوجيه الصـــحيح للمباني ليســـتفاد  -ث

من أشــعة الشــمس وتوجيه الرياح حســب فصــول الســنة، اســتخدام جدران ســميكة ذات مخزون 
ة الشـــمس الضـــارة حراراي كبير مما يجعلها تحتفظ بالحرارة شـــتاًء والبرودة صـــيفًا، حجب أشـــع

وقت الظهيرة وذلك بإحاطة المباني باألشـــــــــجار بالتالي حماية الطوابق األرضـــــــــية واســـــــــتخدام 
 الكاسرات لحماية الطوابق العلوية، بالتالي توفير حاضنة بيئية تعليمية مناسبة للدراسة.

 التصميمةالنتائج الخاصة بالحالة الدراسية من الناحية  ثالثاا:
في مكان هادا  بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بوجودها تتميز موقع القاعات الدراســــــــــــــية -أ

ويتضـــح ذلك  ، بما يحقق التحكم الصـــوتي الجيدبعيد عن الضـــوضـــاء الخارجية أو الداخلية
 :العالقات التالية من خالل

 ؛متالصقة بين القاعات الدراسية والمختبرات العلمية والمكتبةوجود عالقة قوية و  •
القاعات المتعددة األغراض والورش و وجود عالقة ولكن غير متالصقة بين القاعات الدراسية  •

 ؛العملية والغرف اإلدارية
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والخدمات  ماكن الترفيهيةالقاعات الدراســـــــية واأل غير متالصـــــــقة بينضـــــــعيفة و وجود عالقة  •
 والتسجيل؛مثل الكافتيريا والملعب والنادي الرياضي، والعيادة والقبول  األخري 

تمتد المباني الدراســــــــــــــية على طول اإلتجاه الغربي الشــــــــــــــرقي، مبالتالي فأن أغلب القاعات  -ب
 .الدراسية تتجه نحو اإلتجاه األمثل وهو الشمال الشرقي أو الشمال

س بشكل مباشر على القاعات الدراسية سقوط أشعة الشم توجيه المباني الدراسيةيستفاد من  -ت
مما يســـــاعد في تدفئة القاعات صـــــباحًا وتجنب الرياح الجنوبية خاصـــــة في فصـــــل الشـــــتاء، 
والحصـــــــــــول على الهواء القادم من اإلتجاه الشـــــــــــمالي والشـــــــــــمالي الغربي مما يجعل التهوية 

جيد منع إنتشــــــــار األوبئة وخلق مناخ صــــــــحي و الطبيعية أكثر كفاءة في فصــــــــل الصــــــــيف. 
 ؛للدراسة

ويســــتفاد من توجيه المباني الدراســــية ســــقوط أشــــعة الشــــمس الصــــباحية على أغلب القاعات  -ث
 ؛الدراسية من يجعلها تحصل على اإلضاءة الطبيعية دون الحاجة الي اإلضاءة الصناعية

لضـــــــــمان تحقيق االســـــــــتماع الجيد داخل القاعة الدراســـــــــية وذلك من خالل فصـــــــــل القاعات  -ج
فراغات النشـــــــاط والحركة ويتضـــــــح ذلك من خالل ربط الفراغات ذات العالقة الدراســـــــية عن 

القوية والمتالصــــــقة مع القاعات الدراســــــية، وفصــــــل الفراغات ذات العالقة الضــــــعيفة والغير 
 ؛متالصقة مع القاعات الدراسية

نظرًا لضــــــــــــــيق المســــــــــــــاحات نجد بعض األماكن الترفيهية مثل الملعب قريبة نوعًا مع مبنى  -ح
ب، وتقام عليه أيضـــــًا االحتفاالت والندوات، مما يصـــــدر عن تلك النشـــــاطات أصـــــوات الطال

ذات صخب عالي، ولتفادي تلك األصوات تم تحديد مواعيد خاصية ومحددة لتلك النشاطات 
 ؛يكون فيها الطالب في فراغ جامعي

ب والمدرس تتســم القاعات الدراســية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمواصــفات تحقق الطال -خ
الراحة البصــــــــــــــرية ذلك من خالل جعل جميع زوايا الرؤية المريحة لجميع الطالب، مع عدم 

درجة(، وال تقل  45إيجاد أي عائق في مســــــــــــار الرؤية، وال تزيد زاوية الرؤية األمامية عن )
درجة( من زاوية الرؤية األمامية، ويتضــــــــــــــح ذلك من  25- (20زوايا الرؤية الجانبية عن 

( م، والبعد األقصـــــــى 2.0والســـــــبورة ) المقاعد األولىل البعد األدنى للمســـــــافة بين خالل جع
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( م. أما من الناحية الســــمعية ال يزيد البعد بين 8.0والســــبورة ) المقاعد األخيرةللمســــافة بين 
 ؛( م8.0عن ) المقاعد األخيرةصوت المدرس وآخر طالب جالس في 

ف اإلدارية بأنها ذات جدران جبســـــية أو خشـــــبية تتميز بعض جدران القاعات الدراســـــية والغر  -د
 بحيث يمكن تقسيم مساحات الفراغات حسب الحاجة وطبيعة النشاط المطلوب. 

 الثانيةالنتائج المستخلصة من تحليل الستبانة في الفرضية  رابعاا:

مع الفراغات المحيطة بها حيث القرب  عالقة القاعات الدارسيةعن  آرائهم رضا المستطلعة -أ
 من الخدمات واإلدارة، وبعدها من مصادر الضوضاء.

عن: توفر اإلضـــــاءة الطبيعية الالزمة ومع الحاجة الي اإلضـــــاءة  آرائهم رضـــــا المســـــتطلعة -ب
الصـــــــــناعية في بعض القاعات الدراســـــــــية حســـــــــب التوجيه، وتحقق التهوية الطبيعية الراحة 

رس مما يقلل من نســــــــــــبة التعرق والرطوبة، ويحقق التصــــــــــــميم الجيد الحرارية للطالب والمد
 للقاعات المرونة والجودة الصوتية الواصلة بين الطالب والمدرس.

عن التجهيزات الداخلية للقاعات الدراســـية من توفر نوعًا ما مقاعد  آرائهم رضـــا المســـتطلعة -ت
اســية ســبورة ذات مواصــفات دراســية من حيث العدد والراحة، إضــافة إلى توفير لكل قاعة در 

عــاليــة الجودة )ســــــــــــــهلــة الكتــابــة والقراءة والتنظيف(، توفر عــدد كــافي من وحــدات االنــارة 
 الصناعية يمكن إستخدامها في حالة  ياب اإلضاءة الطبيعية.

عن مواد التشــــــطيب المســــــتخدمة في القاعات الدراســــــية، حيث تم  آرائهم رضــــــا المســــــتطلعة -ث
خلية المعاصـــرة )الخشـــب، الرخام، وغيرها( وتوزيعها من حيث أســـتخدام مواد التشـــطيب الدا

 النوع واأللوان والو يفة التي تأديها تلك المواد.

 التوصيات 3.5
إلى المباني الجامعية وأهميتها  تباهت االنفيحاول الباحث وضع عدد من التوصيات من أجل ل

به من المعايير التصميمية والتخطيطية، لتحقق أقصى اإلستفادة منها في  وما ينبغي اإللتزام
 على النحو التالي:سير العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، وهي 



118 
 

 توصيات عامة 1.3.5

العمارة الجامعية يجب أن تكون مســــــتلهمة من تاريخ المكان إلعطاء المباني الجامعية هوية  -أ
فإن هناك ضــــــــرورة لدراســــــــة الســــــــياق الزماني والمكاني  ولذلك ية.قوية متميزة ومعبرة وتاريخ

 أن تعبرالبـد  وكمـا، للمبـاني الجـامعيـة ســــــــــــــواء كـانـت منفردة أو في إطـار المـدن الجـامعيـة
فعادة ما يرغب أصـــــــــحاب الجامعات في أن توحي المباني  عن المســـــــــتقبل الجامعية مبانيال

 ؛بالمستقبل، كون التعليم يهدف تحقيق مستقبل أفضل للدارسين
من خالل عمــــارة تكرم  أن تكرم التعليم والمعرفــــة يجــــب على تصــــــــــــــميم المبــــاني التعليميــــة -ب

 ؛والمدرسين والمو فين الطلبة
تخطيطية يجب أخذها بالحسبان عند وضع المخطط العام يجب ان تكون هناك عدة معايير  -ت

في جــامعــات لجعــل البيئــة التعليميــة أكثر تــأثيرًا وفعــاليــة علي الطــالــب منهــا: الوصــــــــــــــوليــة، 
مســـــارات الحركة الداخلية، المداخل والمخارج، البنى التحتية وتوزيعها داخل الحرم الجامعي، 

 .وسعات المستقبليةومراعاة توجيه البيئي المباني التعليمية، الت
يجـــب التعرف على المعـــايير التصــــــــــــــميميـــة من خالل دراســــــــــــــــة التوجيـــه، التهويـــة، األلوان  -ث

واإلضـــاءة، مســـارات الحركة، الصـــوت والضـــوضـــاء، ودراســـة أهم الشـــروط التصـــميمية الالزم 
توافرها في المباني التصـــــــــــميمية ودراســـــــــــة الفراغات التي يجب توفيرها في المباني الجامعية 

 ؛ومساحات هذه الفراغات والتي تتباين تبعًا لعدة عوامل ومؤثرات وأحجام

 توصيات  اصة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 2.3.5

 توصيات من الناحية التخطيطيةأولا: 

يمكن تغطية جزء كبير منه من  الترميهان النقك الموجود في المســـاحات الخضـــراء وأماكن  -أ
، وإنشـــــــــاء مواقف ذات خالل إلغاء بعض مواقف الســـــــــيارات وتحويلها إلى مناطق خضـــــــــراء

مســــــاحات كبيرة كامية أســــــفل األرض )إســــــتغالل األرض عاموديًا(، واالســــــتغناء عن مواقف 
مثل الت، وهذا الحل يندرج ضــمن اإٍلســتغالل األظالســيارات الخارجية والتي ال تتوفر لها الم

 .للمساحة المتوفرة



119 
 

عدد مواقف الســــيارات قليلة، بالتالي ممكن اقتراح عمل مواقف تحت األرض أســــفل الســــاحة  -ب
 ؛قك في مواقف السياراتنالشمالية للطالبات، وضرورة تفعيل البوابة الجنوبية للحد من ال

حية ، وبالتالي يجب معالجتها من ناأماكن المقاصـــف غير مناســـبة في الطابق تحت األرض -ت
 .التهوية

مكان المولدات الكهربائية عند بوابة الطالبات غير مناســـــــــب، ويتســـــــــبب في عدم اســـــــــتغالل  -ث
 ، يمكن نقها خلف مبنى الطالب من الجهة الجنوبية.المظلة القريبة المخصصة للطالبات

، يمكن إضـــافة الملعب قريب من مبنى الطالب مما يتســـبب في التشـــويش على المحاضـــرات -ج
مكان المدرج يشكل عائقا بصريًا مع الجزء الجنوبي من  ؛شجرية لتقليل من التشويشعوازل 

 ؛، يمكن نقله الي الجهة الغربيةالكلية )مبنى التعليم المهني والتقني(

عدم وجود محطة لمعالجة مياه الصــرف الصــحي و ، عدم االســتخدام األمثل للطاقة الشــمســية -ح
 ؛وإعادة استخدامها للري 

المساحات الخضراء والمقاعد الخارجية في الساحات، مع ضرورة توفير معرشات عدم كفاية  -خ
 ؛أيضاً 

  التصميميةتوصيات من الناحية  ثانياا:

اإلحكام الجيد ، و اختيار مواد التشــــطيب الداخلية ذات الكفاءة العالية المتصــــاصــــها للصــــوت -أ
 ؛الضوضاء واإلزعاج الخارجي لمنع إنتشار لفتحات األبواب والشبابيك

الحاجة لقاعات كبيرة و  ،قاعات مدرجة لزيادة كفاءة المحاضـــــــــــرات ذات األعداد الكبيرة توفير -ب
 ؛الستخدامها في المحاضرات العامة واالحتفاالت

، ليتســـنى وصـــول الصـــوت من وإلى الطالب القاعات الكبيرة بمكبرات صـــوت مناســـبةتجهيز  -ت
 والمدرس بكفاءة عالية؛

تتناســــــب مع التنويع في ، وأن الدراســــــيةالقاعات  فيمناســــــبة ومريحة وكامية  مقاعدام إســــــتخد -ث
 ؛استراتيجيات التعليم
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، ويمكن ذات التوجيــه الجنوبي في العــديــد من القــاعــات ةاإلضــــــــــــــــاءة والتهويــة الطبيعيــتوفير  -ج
 ؛بكفاءة عاليةاالستعانة باإلضاءة والتهوية الصناعية، ليتم ممارسة العملية التعليمية 

ضـــــرورة توفير اســـــتراحات للطلبة داخل الطوابق، حيث لوحظ اســـــتغالل العديد منها ألغراض  -ح
، بحيث تكون تلك االستراحات مشطبة بمواد ماصة للصوت منعًا لوصول الضوضاء مختلفة

 إلى القاعات الدراسية؛

 اإلدارة والطالب انيمبعدد المصـــاعد قليل بالنســـبة لعدد الطلبة وارتفاع الطوابق ال ســـيما في  -خ
وصــول الي القاعات الدراســية بالموعد المناســب لل، حتى يتســنى للمدرســين وطالب والطالبات

 خاصة في وقت الذروة.

 بعمل دراسات جديدةتوصيات  3.3.5

 يوصي الباحث بعمل أوراق علمية وأبحاث ماجستير ودكتوراة في المواضيع التالية:

 مدن.التخطيط الهيكلي للالجامعات على  موقعدراسة تأثير  -أ
 دراسة أثر نظم تخطيط الجامعات على العالقات االجتماعية بالطالب في الحرم الجامعي. -ب
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المناخ الجامعي ببعض كليات جامعة السـلطان قابوس  (: جودة2009غنبوصـي، سـالم. )ال •

 .. مصر: مجلة التربية92ص ،25من وجهة نظر طالبها. العدد 
نظرات في التعليم الجــــامعي: بحوث لفريق من كبــــار  :(1963) .ارلسفرانكــــل، تشــــــــــــــــــ •

  . القاهرة: دار المعرفة،7توفيق رمزي، ص  الجامعيين األمريكيين، ترجمة محمد
 .. الكويت: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية13ص  .قاموس المحيط. الجزء الثالثال •
الـــذي يطرأ على طالب المرحلـــة الثـــانويـــة عنـــد التغير  (. طبيعـــة2008قرعـــان، أحمـــد. ) •

األولى في جــامعــة اليرموك وعالقتــه بــالتكيف مع البيئــة  التحــاقهم في الســــــــــــــنــة الجــامعيــة
فلســــــــــــــطين: مجلـــة جـــامعـــة القـــدس المفتوحـــة لألبحـــاث  .116، ص113الجـــديـــدة. العـــدد 

 .والدراسات
تبطة بأبعاد دراســـــــة لبعض المتغيرات المر  .(2000) .مصـــــــطفى، أحمد؛ صمحمد، صـــــــالح •

عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية  التوافق مع البيئة الجامعية لدى
. جامعة األزهر: مجلة كلية 99، ص93الســــــــــــــعودية. العدد  المملكة العربية-بالقصــــــــــــــيم

 .التربية
التعليم في فلســـــــطين منذ العهد العثماني وحتى الســـــــلطة  .(2003) .نشـــــــوان، جميل عمر •

 .فلسطين .280الفلسطينية، ص الوطنية
(. بحث عن الجامعات. 2010عبد هللا، ايمان؛ محمد طه. ) ياســـــين، أمل؛ محمد، أماني، •

 .مصر: جامعة عين شمس

 مواقع إلكترونيةثانياا: 

(: تأثير األوضــــــــــاع االقتصــــــــــادية الناتجة عن االحتالل على 2005شــــــــــعبان، عمر. ) •
 التعليم في فلسطين، مقال منشور. 

 (: الكلية في أرقام.2018الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. ) •
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 (: النشأة والتطوير.2018الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. ) •
 (: لماذا الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.2018التطبيقية. )الكلية الجامعية للعلوم  •

عام إلحصــــــــــــاءات مؤســــــــــــســــــــــــات التعليم العالي الفلســــــــــــطيني للعام األكاديمي  ملخك •
2017/2018 

(: عدد 2018هيئة اإلعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي في فلســــــــــــــطين. ) •
 البرامج في مؤسسات التعليم العالي.

 ( 2018وزارة التربية والتعليم العالي: نظام التعليم العالي. ) •
 مراجع اجنبية ثالثاا:

• Kelci Lynn Lucier "College vs. University: What's the Difference?" ،
www.thoughtco.com, Retrieved 6-10-2018. Edited. 

• Al-mogren, Abdul Aziz. (1992): A Humanistic Approach to Educationa 
Planning: Under standing User Needs in university Buildings in Riyadh. 
Ann Arbor, university of Michigan Unpublished Doctoral Dissertation. 

• QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education, Accreditation 
handbook 2009, U.K. 

• UNESCO, 1998, world conference on higher education, Higher 
Education in the Twenty-First Century: Vision and Action 9 October 
1998  

• university, www.dictionary.com, Retrieved 6-10-2018. Edited. 

• What are the Types of Teaching-Learning Aids?, preserve articles, 
Retrieved 2018-6-28. Edited. 
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 المالحق

 (1ملحق رقم )

The Islamic University of Gaza 
Research and Postgraduate Affairs 
Engineering Faculty 
Architecture Dep.  

 غزة-الجامعة اإلسالمية
 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 كلية الهندسة
 قسم الهندسة المعمارية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة الكرام/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 الموضوع/ إستبيان علمي

والذي يعد  اإلســـــــــــتبيانةبداية نتقدم لكم بجزيل الشـــــــــــكر واالمتنان على تكرمكم باإلجابة على هذا 
البحثية المطلوبة لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية بالجامعة  دراسةجزءًا أساسيًا من ال

 :اإلسالمية والتي بعنوان

 ع غزةفي قطا أثر المباني الجامعية على مؤسسات التعليم العالي
 )حالة دراسية: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(
أثرها على التعليم،  دراسةوالتـي تهـدف إلـي دراسـة البيئة التعليمية والتعـرف عليهـا بشـكل أوسـع، و 

 وكذلك دراسة أثرها علي جودة مؤسسات التعليم العالي.
والـذي يتوقـع أن يحتاج  اإلستبيانةالدراسة تم اختيار حضـرتكم لإجابة علـى هـذا  أهدافولتحقيق 

دقائق لإجابة عنه، مع العلم أن البيانات التي يتم جمعها ســــــــتســــــــتخدم ألغراض البحث  10إلى 
 .العلمي فقط

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الباحث/

 أحمد نعيم األي
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 أول: معلومات عامة

 في الخانة المناسبة ( √)ضع إشارة  

 أنثى )  ( ذكر )  ( الجنس .1
 بكالوريوس )  ( دبلوم متوسط )  ( دبلوم مهني )  ( المستوي الدراسي .2
 سنة رابع )  ( سنة ثالثة )  ( سنة ثانية )  ( سنة أولى )  ( السنة الدراسية .3
 

 في قطاع غزة أثر المباني الجامعية على مؤسسات التعليم العاليثانياا: دراسة 

 معلومات عامة.

شدة
ق ب
مواف

 

فق
موا

ردد 
مت

ض 
عار
م

شدة 
ض ب

عار
م

 

      ألتزم بالدوام في الكلية بشكل دائم. •
أرغب بالدراســــــــــة بكلية لها مباني ذات نواحي جمالية  •

 ومعمارية.
     

      ي.إنتباهال يهمني كثيرًا تصميم الكلية وال يلفت  •
 البيئة التعليمية الخارجية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية -أ
 مدا ل ومخارج الكلية. .1
      يمكن الوصول لمداخل الكلية ومخارجها بسهولة.  •
وجود عدد كافي من المداخل والخارج بما يتناســــــــــــــب  •

 عاملين(. -مدرسين -الشاغلين )طالبمع عدد 
     

مخــارج ومــداخــل الكليــة منــاســــــــــــــبــة من نــاحيــة األمن  •
 والسالمة.

     

 .أنظمة الحركة )الشوارع، المسارات، الممرات( .2
هناك شــــــــــوارع كامية تربط مباني الكلية مع بعضــــــــــها  •

 البعض.
     

هنـــاك مســـــــــــــــــارات حركـــة كـــاميـــة تربط مبـــاني الكليـــة  •
 وفراغاتها ببعضها البعض.
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      هناك ممرات كامية للتنقل على كافة مرافق الكلية. •
      يسهل فهم أنظمة الحركة من قبل الزوار الجدد. •
 الكلية. دا لالخيراء المساحات  .3
يوجد مناطق خضـــــراء داخل الكلية لها مظهر جمالي  •

 وجذاب.
     

في  والمبانيالخضــــــــراء المســــــــاحات يوجد تكامل بين  •
 الكلية.

     

      يوجد مناطق خضراء كامية لجميع الشاغلين بالكلية. •
 التصميم البيئي للمباني الكلية. .4
توجيه المباني صمم بشكل مدروس مع إتجاه الشمس  •

 والرياح واإلضاءة.
     

المبنى محاط بأشــــجار لحجب أشــــعة الشــــمس وتقليل  •
 الشبابيك.وهج اإلضاءة من 

     

جــدران المبنى الخــارجيــة كــاميــة لعزل الخصــــــــــــــــائك  •
الخارجية )حرارة، برودة، ضــــوضــــاء( للوصــــول داخل 

 المبنى.

     

شـــــــــبابيك المبنى لها كاســـــــــرات لتقليل اختراق أشـــــــــعة  •
 الشمس لقاعات المبنى.

     

 البيئة التعليمية الداخلية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. -ب
 القاعات الدراسية بالفراغات المحيطة بهاعالقة  .1
      القاعات الدراسية مريحة وبعيدة عن الضوضاء. •
ــــــاطوجود  • ــــــاعــــــات  إرتب ــــــة والق بين الفراغــــــات اإلداري

 الدراسية.
     

تعتبر القاعات الدراسـية قريبة من الخدمات )األدراج،  •
 المصاعد، الدورات،...(.

     

 المعايير البيئية .2
الشــــــــــــــبابيك كامية لإضـــــــــــــــاءة الطبيعية للمبنى دون  •

 الحاجة لإضاءة الصناعية.
     



IX 
 

      التهوية كامية إلضفاء الراحة في القاعة الدراسية. •
      جودة الصوت عالية في القاعة الدراسية.  •
القاعات الدراســــــــــــــية في المبنى تتناســــــــــــــب مع الراحة  •

 الحرارية للفرد.
     

 التجهيزات الدا لية .3
      عدد المقاعد كامية لكل الطالب في القاعة الدراسية •
      الشعور بالراحة عند الجلوس على المقعد الدراسي. •
مريحــة في الكتــابــة والقراءة وســــــــــــــهلــة توفر ســــــــــــــبورة  •

 التنظيف.
     

      ( في المختبرات.LCDتوفر جاهز ) •
      توفر عدد كافي من وحدات اإلضاءة. •

 المواد التشطيب الدا لية. .4
مواد بناء وتشــطيب معاصــرة يمكن  اعتقد أن إســتخدام •

 .أن يحسن من البيئة التعليمية
     

أشـــــعر بضـــــيق عندما أري ســـــوء توزيع مواد اإلنشـــــاء  •
 والتشطيب جدران وأسقف القاعات الدراسية.

     

يتناســـــــــــــــب ألوان الجدران مع نوع نشـــــــــــــــاط في الفراغ  •
 )القاعة الدراسية، مختبر حاسوب، مختبر،...(

     

ات مع نوع نشــــــاط الفراغ )القاعات رضــــــاتتناســــــب األ •
 الدراسية، الممرات(

     

 
 شكرًا لحسن تعاونكم.
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 (2ملحق رقم )
 قائمة أسماء محكمي الستبانة العلمية

 الصفة السم م
 عميد كلية الهندسية بالجامعة اإلسالمية بغزة. أ.د.م/ عبد الكريم محسين 1
 أستاذ التخطيط العمراني بالجامعة االسالمية بغزة. أ.د.م/ محمد الكحلوت 2
 أستاذ التخطيط العمراني المستدام بالجامعة االسالمية بغزة. أ.د.م/ فريد القيق 3
 تكنولوجيا البناء بالجامعة االسالمية بغزة.أستاذ  أ.د.م/ نادر النمرة 4
 

 

 


