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 الهمخص
 

لقد  اف االه ماـ بال عليـ بافة مامة كبال عليـ العال  بافة  ااة سببان ف  عهضة 
 كفير البياة ال عليمية  العديد مف الدكؿ العامية كال   أابحت حاليان مف الدكؿ الم قدمة، كيعد

المعاسبة أهـ معار مف معاار  قدـ العملية ال عليمية ك طكرها ك حقيؽ الهدؼ المعشكد معها 
بإعشاء جيؿ م علـ، مف  الؿ  شييد المباع  الجامعية ك ر يز االه ماـ ملى الفراغ الرايس  فيها 

ف مقكلة كعس كف  شرشؿ أال كهك القامات الدراسية، كهذا االه ماـ يعبة باكرة أساسية م
المشهكرة: سعحف عش ؿ مباعيعا، كهذه المباع  بعد ذلؾ  ش لعا  كما  ح كيه هذه العبارة مف 
ماطلحات كمفاهيـ شاملة يجب ملى ااعة القرار أ ذها بعيف االم بار ح ى  حقؽ القامات 

مف هعا جاءت  الدراسية ال فاءة المطلكب معها ليعع س ذلؾ ملى جكدة م رجات ال عليـ العال ،
ف رة هذا البحث بدراسة  قييـ البياة ال عليمية ف  القامات الدراسية ف  المباع  الجامعية، لما 
 ش له هذه الدراسة مف أهمية ال عرؼ إلى الم طلبات كاالم بارات ال اميمة الكاجب  كفرها ف  

اكرات انمرؿ هذه القامات الدراسية، كضركرة دراس ها باكرة شاملة، كهذا بهدؼ كضة ال 
كاالم بارات ان رر  حقيقان لجكدة هذه الفراغات ال عليمية. كلذا جاءت هذه الدراسة ل سلط الضكء 

كبال ال   عاكلت الدراسة مبعى القدس ف   ملى  يرير القامات الدراسية مل  جكدة البياة ال عليمية؟
ل  رج بعد ذلؾ الدراسة الجامعة اإلسالمية ف  غزة كحللت مدل ال زامها بهذه المعايير، 

بمجمكمة مف الع ااج كال كايات،  اف أهمها أف المبعى ال عليم  يعد أهـ أساسيات العملية 
ال عليمية، كمامالن مؤرران مف مكامؿ عجاح العملية ال عليمية، كزيادة مس كل ال حايؿ العلم  لدم 

ؿ كالكسااؿ  لما  اعت الجكدة الطالب، ف لما  اف المبعى ال عليم  مالامان كمجهزان ب افة السب
ال عليمية أفضؿ، كللكاكؿ إلى ذلؾ البد مف ا  اذ االم بارات ال اميمية بما يضمف ال كجيه 
 الجيد للقامات الدراسية كاإلضاءة كال هكية كالاك يات لجعؿ البياة ال عليمية أ رر جكدة كفعالية.

ياة ال عليمية، مبعى القدس، المبعى الجامع ، القامات الدراسية، الب كمهات هفتاحية:
  .الجامعة اإلسالمية، االم بارات ال اميمية
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Abstract 

 
The interest of education in general and higher education in particular 

was the main reason of the advancement of many developing countries. The 

provision of the appropriate educational environment is the most important 

component of the improvement of the educational process and its goal of 

creating an educated generation through the construction of suitable buildings, 

and giving more attention on the main space, which is the classrooms. This 

interest stems mainly from the famous saying of Winston Churchill: (We shape 

our cities, and then theyshape us), so the decision maker must know what to 

take in consideration in order to achieve the required classrooms which its 

efficiency is reflected on the quality of higher education outputs. Hence, the 

idea of this research is to study the assessment of the educational environment 

in the classrooms in the university buildings. This study represents the 

importance of identifying the requirements and the design considerations that 

should be provided in these classrooms, and the need to study them 

comprehensively, in order to develop the best perceptions and considerations 

for the quality of these educational spaces. So this study attempts to explore the 

impact of the classrooms on the quality of the educational environment? Thus, 

the study dealt with the Al-Qudsbuilding at the Islamic University of Gaza, and 

analyzed the extent of its commitment to these standards, after which the study 

came out with a set of conclusions and recommendations, the most important 

of which is that the educational building is the most important element of the 

educational process. It is an important factor in the success of the educational 

environment and the level of achievement of the students. The more the 

educational building is suitable and equipped in all ways and means the better 

the educational quality. Therefore, design considerations should be taken in 

account to ensure good classroom orientation, lighting, ventilation and 

acoustics to make the teaching environment with more quality character and 

more effective. 
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 :الهقدهة .1
يعد ال عليـ الجامع  أحد الر ااز انساسية ال    بع  مليها المج معات عهض ها، فمف 

كجيه الفرد ك ش يؿ بعية  ف يره العقلية،  الله    كف المعرفة، كالقيـ كالمهارات، كي ـ مف  الله  
ب كفير بياة  عليمية مميزة كم  املة  ع مد ملى  كلضماف ذلؾ اه مت مؤسسات ال عليـ العال 

 ك قاس هذه المعايير مف  الؿ معايير  ه ـ ب حقيؽ ال فاءة المطكبة ك ضمف الجكدة المعشكدة.
الجامعية كالمباع  الدراسية  قييـ مس كل الطلبة كالهياة ان اديمية كالبرامج ان اديمية كاإلدارة 

كالمرافؽ. كفيما ي علؽ بالبياة ال عليمية مف حيث المباع  الدراسية كالمرافؽ الم ملة فه   ي ذ 
لدراس  كبيا ه بعيف االم بار العاحية ال اميمية باكرة أساسية، كي مرؿ ذلؾ ف  حجـ المبعى ا

ك يرره بالعكامؿ ال ارجية، كال ر يز ملى القامات الدراسية كمالقا ها بالفراغات المحيطة بها، 
 كالعكامؿ البياية الم عرضة لها، ك ذلؾ ال جهيزات الدا لية كمكاد ال شطيب.

ك سعى داامان الجامعات الم قدمة إلى  قديـ أفضؿ ال دمات للطلبة لجذبهـ لل سجيؿ 
 كفير الفراغات المعمارية الدا لية كال ارجية المميزة، ك كف الطلبة يقضكف معظـ أكقا هـ فيها ب

ف  القامات الدراسية  اف البد مف ال ر يز ملى القامات الدراسية، كمف هعا جاءت أهمية هذا 
فرها البحث ب قييـ البياة ال عليمية ف  القامات الدراسية، مف أجؿ ال عرؼ ملى المعايير الالـز  ك 

ف  القامات الدراسية لضماف جكد ها ك يدية دكرها ملى أحسف كجه، كيسبؽ ذلؾ ضركرة ال عرؼ 
ملى م كعات البياة ال عليمية، كأهمية دراسة أهـ المعايير ال اميمية ال    سامد ف   طكير 

جية ف  العملية ال عليمية ك زيد مف  فاء ها، كهذا يي   بهدؼ كضة  اكر للبياة ال عليمية العمكذ
القامات الدراسية ف  المباع  الجامعية، كبعاءن ملى ذلؾ فقد  ـ أ ذ مبعى القدس ف  الجامعة 
اإلسالمية  حالة دراسية. كللكاكؿ إلى هدؼ البحث  محكرت المش لة البحرية ف  السؤاؿ 

 ةسهؿ  ؤرر طبيعة القامات الدراسية مل  جكدة البياة ال عليمية؟ ، ككضة البحث فرضي ال ال :
 قاامة ملى اإلجابة اإليجابية ملى سؤاؿ المش لة البحرية.

كل حقيؽ أهداؼ الدراسة ام مد البحث المعهج الكاف  ال حليل  ف   عاكله للمكضكع، 
بالرجكع إلى المراجة كال  ب كالدراسات السابقة  يداة للكاكؿ إلى المعلكمات، كقد  طرؽ البحث 

قطاع غزة، كشرح المقاكد بالبياة ال عليمية كمعاارها إلى ماهية ال عليـ الجامع  ككاقعه ف  
الم عددة، كبال ال   يفية  قييـ الجكدة فيها، كمف رـ  طرؽ إلى القامات الدراسية كمعاييرها 

ك قييـ  ال اميمية، كبعد ذلؾ  ـ  حليؿ مبعى القدس ف  الجامعة اإلسالمية بغزة  حالة دراسية،
ها ال اميمية، كهذا  له بهدؼ ال ركج بع ااج حكؿ  قييـ البياة قاما ه الدراسية بعاءن ملى معايير 
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ال عليمية ف  القامات الدراسية ككضة ال كايات المعاسبة ل اميـ القامات الدراسية ل ؤدم 
 دكرها المعشكد ملى أحسف كجه.

 :التعميم الجاهعي .2
يق رف مفهـك ال عليـ الجامع  داامان بالبحكث كالدراسات كالقيادة الف رية كاالج مامية، 
فهك إشعاع ف رم ك يهيؿ ملم  ك دريب يظهر أرره االج مام  ملى مر الزمف بالعالقات 
االج مامية كالقيـ الساادة، ك ذلؾ بالمعرفة الم كافرة، حيث أف لل عليـ دكر مظيـ ف   طكر 

  .7، ص1963سفراع ؿ،  .دـ المعرفةالمج مة ك ق
كمرف ه المكسكمة العربية العالمية بيعه سال عليـ الذم ي ـ دا ؿ  ليات أك معاهد جامعية 
بعد الحاكؿ ملى الشهادة الراعكية، ك   لؼ مدة الدراسة ف  هذه المؤسسات مف سع يف إلى 

مة العربية العالمية، أربة سعكات، كهك ي ر مرحلة مف مراحؿ ال عليـ العظام  . سالمكسك 
  .25، ص1999

ك ما مرف ه اليكعس ك بيعه س ؿ أعكاع الدراسات، كال  كيف أك ال  كيف المكجه الذم ي ـ 
بعد المرحلة الراعكية ملى مس كل مؤسسة جامعية أك مؤسسات  عليمية أ رل مع رؼ بها 

 . (UNESCO, 1998, p1) مؤسسات لل عليـ الجامع  مف قبؿ السلطات الرسمية للدكلة 
كالجامعة أملى مؤسسة معركفة ف  ال عليـ الجامع ، ك طلؽ أسماء أ رل مليها كملى 
المؤسسات ال ابعة لها، مرؿ: ال لية، المعهد، ان اديمية، ال لية العليا، ال لية الجامعية كغيرها. 

، 3ط، جحيث أف  لمة الجامعة  عع  لغكيان:سالم اف الذم يج مة فيه العاس ، سالقامكس المحي
 ، أما ف  االاطالح فه : مؤسسة  عليمية مف مؤسسات ال عليـ الجامع ،    كف مف 4ص

مدة  ليات أك مرا ز ملمية  قـك بإمداد دارسات كمعاهج ف  م  لؼ المجاالت العلمية، ك عط  
درجات ملمية جامعية للدارسيف فيها.  ما أعها  مرؿ عقطة جذب مهمة ل ؿ راغب  العلـ 

بيعها مؤسسة ال عليـ الجامع  ال    عط   لى االل حاؽ به. كيم ف  عريفها أيضان كالقادريف م
 لطلبة المرحلة الراعكية المقبكليف فيها فراة لل عليـ، كال  قؿ مدة الدارسة فيها مف رالث سعكات.

ك مػػػا يهػػػدؼ ال علػػػيـ الجػػػامع  إلػػػى إمػػػداد ال ػػػكادر كالشػػػباب ك قكيػػػة دكرهػػػـ فػػػ  العمليػػػة اإلع اجيػػػة 
العمؿ، ك قكية البحث العلم ، ك دمة المج مة كال دريب العملػ  ك طػكيره مػف  ػالؿ إعشػاء  كسكؽ

قعػػكات لل كااػػؿ بػػيف مؤسسػػات ال علػػيـ الجػػامع  كالمج مػػة ال ػػارج ، كذلػػؾ إليجػػاد فػػرص ممػػؿ 
 .معاسبة
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 :واقع التعميم الجاهعي في قطاع غزة 1.2
ك رجػة هػذه ال حػديات إلػى جملػة مػف يكاجه المج مة الفلسطيع   حديات  بيػرة كم عكمػة، 

العكامػػػؿ االق اػػػادية كاالج ماميػػػة كالسياسػػػية كالعلميػػػة، كمعهػػػا ظهػػػكر مفػػػاهيـ كأف ػػػار ال  عكلكجيػػػة 
العلميػػة كالحريػػة كالديمقراطيػػة، كال  طػػيط العلمػػ  كال عميػػة الشػػاملة كال ربيػػة العلميػػة كالمعلكما يػػة، 

يـ الجػػػامع  الفلسػػػطيع  مػػػف ال حػػػديات،  . كيع بػػػر  طػػػكير معػػػاهج ال علػػػ4، ص2011سالعكضػػػ ،
كذلؾ مف  الؿ  عمية جكاعب اإلعساف الفلسػطيع  ف ريػان كاج ماميػان كجسػديان كركحيػان كماطفيػان ح ػى 

كبلػػػغ مػػػدد المؤسسػػػات   .280، ص2003يقػػػدر ملػػػى حػػػؿ معيقػػػات مج معػػػه كالعػػػالـ سعشػػػكاف، 
عػاـ إلحاػاءات مؤسسػات حسػب المل ػص ال ال عليـ الجامع  المع مدة كالمر اة ف  قطػاع غػزة

 مؤسسػػػة مكزمػػػة  ال ػػػال : 20س عحػػػك 2018/2019ال علػػػيـ العػػػال  الفلسػػػطيع  للعػػػاـ ان ػػػاديم  
 . 2019سمكقة كزارة ال ربية كال عليـ العال ، 

 جامعات  قليدية سكاحدة ح كمية كارع اف مامة كارع اف  ااة5س   . 
 كارع اف  ااة     ليات جامعية سارع اف ح كمية4س. 
 ليات مج مة م كسطة سكاحدة مامة، ككاحدة ح كمية، كارع اف  ااة، كارع اف  حت   6س 

 .إشراؼ ك الة غكث ك شغيؿ الالجايف 
 جامعات  س  دـ عظاـ ال عليـ المف كح.5س   

كل حقيػؽ أهػداؼ ال علػػيـ الجػامع  الفلسػطيع  البػػد مػف  حسػيف ك طػػكير العمليػة ال عليميػػة 
لػػى در  اسػػة جػػادة للكاقػػة ال عليمػػ ، لمعرفػػة السػػلبيات كاإليجابيػػات فػػ  فػػ  الجامعػػات الفلسػػطيعية كا 

 افػػة الجكاعػػب العلميػػة كاإلداريػػة كالفعيػػة، ك عزيػػز ممليػػة ال علػػيـ باسػػ را يجيات جديػػدة كحديرػػة ربػػت 
، ص 2003عجاحهػػا مالميػػان ك ػػ الءـ مػػة البياػػة كال طلعػػات الفلسػػطيعية فػػ  هػػذه المرحلػػة سعشػػكاف، 

346.  
 :البيئة التعميهية .3

عجػػػازهـ كا جاهػػػا هـ عحػػػك   عػػػد البياػػػة ال عليميػػػة مػػػف أهػػػـ المػػػؤررات ملػػػى سػػػلكؾ الطلبػػػة كا 
الدراسة، فالطالب الذم يجد ف  المحػيط الجػامع  مػا يسػامده ملػى العمػك السػكم كالشػعكر بػانمف 

أمػا كال قدير كاالح راـ كاالح ضاف كاالح كاء ي ػكف م كافقػان عفسػيان كاج ماميػان كلديػه الػدافة لإلعجػاز، 
إذا  اعػػت البياػػة ال عليميػػة فقيػػرة كملياػػة باإلحباطػػات كال هديػػدات، فػػإف ذلػػؾ قػػد يػػؤدم إلػػى حػػدكث 
اضػػػطرابات سػػػلك ية   مرػػػؿ فػػػ  الػػػرفض كال عاػػػب كالععػػػؼ،  مػػػا أف ذلػػػؾ قػػػد يػػػؤدم إلػػػى   ػػػكيف 
ف  ػؿ ذلػؾ يػؤرر فػ  سػلكؾ الطلبػة فػ   ػؿ أكجػه حيػا هـ،  ا جاهات سلبية ا جاه الدراسة عفسها، كا 
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الضػطرابات  أعه يحد مف قدر هـ ملى ال كافؽ، كبال ال  فقد يؤدم هذا  له إلى  عرض الطلبػة ما 
عفسػػػية كاج ماميػػػة،  حػػػكؿ دكف  قػػػدمهـ دراسػػػيان، كبال ػػػال   اػػػبح هػػػذه البياػػػة مامػػػؿ طػػػرد كليسػػػت 

  .4، ص2008مامؿ جذب سمرماف، 
الج ماميػة  مج مػة كمما  جدر اإلشارة إليه أف البياة  فرض كجكد العديد مف العالقػات ا

م  امػػػؿ، يسػػػهـ فػػػ  بعػػػاء ش اػػػية الطالػػػب فػػػ   لػػػؾ المرحلػػػة الهامػػػة مػػػف حيا ػػػه. ك لمػػػا كفػػػرت 
الجامعػة معا ػػان ي ميػػز بعكامػػؿ كمعااػػر  سػػهـ فػ  ار فػػاع رضػػا الطلبػػة ي ػػكف شػػعكرهـ أف أهػػدافهـ 

لػػركح كطمكحػػا هـ سػػ  حقؽ، كسػػيؤدم ذلػػؾ إلػػى ار فػػاع مسػػ كيات الػػ علـ لػػديهـ، إلػػى جاعػػب زيػػادة ا
المععكيػػة لػػػديهـ، كاإلحسػػاس بجػػػكدة الحيػػاة ان اديميػػػة، انمػػػر الػػذم يم ػػػعهـ مػػف ال فػػػكؽ الدراسػػػ  

  .92، ص2009كمكاالة دراس هـ ب ؿ رقة سالغعبكا ، 
 :عناصر البيئة التعميهية 1.3

  ش ؿ البياة ال عليمية مف معاار رايسة لها مالقة بال يرير فػ  ش اػية الطالػب، بػدءان 
دارة الجامعػة ب افػة مسػ كيا ها العليػا كالمسػاعدة، مف المعهج  الدراس ، كأمضاء الهياػة ال دريسػية، كا 

كال فامؿ اإليجاب  بيف  ؿ مػف اإلدارات الجامعيػة كالطلبػة، كبػيف الطلبػة أعفسػهـ، مػركران بانعشػطة 
م  بػػرات، العلميػػة كالرقافيػػة كالرياضػػية كال دميػػة كال رفيهيػػة، كمػػا يعبغػػ   ػػكافره فػػ  الجامعػػة مػػف ال

كالقامات ال دريسية، كالماليات، كالمطامـ كالعػكادم الطالبيػة، كالاػاالت الرياضػية، كاػكالن إلػى 
ال عاكف مة المج مة، لذا فالبياة ال عليميػة ليسػت فقػط م اعػان إل سػاب المهػارات ان اديميػة كال ػزكد 

انمضػػػاء كالععااػػػر بالمعػػػارؼ العلميػػػة، بػػػؿ  شػػػ ؿ مج معػػػا ماػػػغران يػػػ ـ فيػػػه ال فامػػػؿ بػػػيف  افػػػة 
  .567، ص2008كيؤرر بعضهـ ف  بعض اج ماميان كرقافيان سالعساؼ، 

ك عقسـ م كعات البياػة ال عليميػة إلػى م كعػات ماديػة كم كعػات أ اديميػة، ك  عػدد معااػر 
الم كعػػات الماديػػة  مػػا يلػػ : المبػػاع  الجامعيػػة ك جهيزا هػػا، ال افي ريػػا، العيػػادة الطبيػػة، الم  بػػرات 

كاإلل  ركعيػة كالفعيػة، كأمػا ف انعشػػطة ال رفيهيػة، كالم  بػة المر زيػة، كالفراغػات ال ارجيػػة،  العلميػة
أمػػػا الم كعػػػات ان اديميػػػة ف شػػػ مؿ ملػػػى: أمضػػػاء هياػػػة ال ػػػدريس، كالطالػػػب، كال طػػػط الدراسػػػية، 

  .144، ص2012المعاهج كالمقررات الدراسية سال كالدة، 
يح ػػػكم العمليػػػة ال عليميػػػة، كالػػػذم يػػػ ـ دا لػػػه جميػػػة  المبػػػاع  الجامعيػػػة الكمػػػاء الػػػذم ك ع بػػػر

فهػػػ  أهػػػـ مقكمػػػات البياػػػة ال عليميػػػة المهمػػػة ال ػػػ   جعػػػؿ مج مػػػة الطػػػالب  الممارسػػػات ال عليميػػػة،
مج معػػػان يعػػػيش حيػػػاة سػػػعيدة معظمػػػة،  مػػػا  هيػػػئ الطالػػػب عفسػػػيان ك ربكيػػػان ملػػػى اسػػػ يعاب المعػػػاهج 
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كجه انمرؿ، ك   ػكف مػف قامػات دراسػية كم  بػرات كالمقررات الدراسية كانعشطة الجامعية ملى ال
دارة سالكريق ،    .42، ص2010كمالمب كساحات كغرؼ مشرفيف كا 

 :القاعات الدراسية .4
 عػػػد القامػػػات الدراسػػػية مػػػف أهػػػـ م كعػػػات المبػػػاع  الجامعيػػػة كفراغهػػػا انسػػػاس كالػػػرايس 

ال عليميػػة، كال ػػ  يقضػػ   كالػػذم   محػػكر حكلػػه بػػاق  الفراغػػات، فهػػ  الفػػراغ الػػذم  ػػ ـ فيػػه العمليػػة
الطلبػػػة فيػػػه الجػػػزء ان بػػػر مػػػف كقػػػ هـ فػػػ  الجامعػػػة. كل ػػػ   لبػػػ  هػػػذه القامػػػات  ػػػؿ االح ياجػػػات 
ال دريسية، فالبد مف امطااها انكلكية القاكل ف  مرحلة ال اػميـ كال جهيػز، مػف حيػث االه مػاـ 

الضكضػػاء،  مػػا بهػػا مػػف حيػػث المكقػػة، كذلػػؾ بػػيف   ػػكف بعيػػدة مػػف أمػػا ف االزدحػػاـ كالاػػ ب ك 
يعبغػػ  االه مػػاـ بهػػا مػػف حيػػث ال ػػـ، بحيػػث   ػػكف هػػذه القامػػات  افيػػة كم عكمػػة فػػ  الحجػػـ، هػػذا 
 باإلضػػػافة إلػػػى  حقيقهػػػا مجمكمػػػة مػػػف المعػػػايير ال اػػػميمية ال ػػػ  يجػػػب أف  ؤ ػػػذ بعػػػيف االم بػػػار

  .8، ص2008سالقرماف،
 :الهعايير التصهيهية لمقاعات الدراسية 1.4

 اػميـ القامػات الدراسػية إلػى مجمكمػة مػف المعػايير، كال ػ   سػامد  البد مف العظر معػد  
فػػ   يديػػة هػػذه القامػػات الكظيفػػة المطلكبػػة معهػػا ملػػى أحسػػف كجػػه، ك  حقػػؽ مػػف  اللهػػا المعفعػػة 

 ما يل : باكرة  املة، ك  كفر فيها الراحة العفسية كالبارية كالسمعية. كمف هذه المعايير
 بالفراغات الهحيطة بها: أواًل: عالقة القاعات الدراسية 

يجػػب أف ي ػػكف مكقػػة فراغػػات القامػػات الدراسػػية فػػ  م ػػاف هػػادئ بعيػػد مػػف الضكضػػاء   
كمػػػف حيػػػث مالق هػػػا الكظيفيػػػة ببػػػاق  الفراغػػػات يجػػػب أف   ػػػكف القامػػػات:  ال ارجيػػػة أك الدا ليػػػة،

  2004 سالعمرة،
 ذات مالقة قكية كم الاقة بالم  برات العلمية كالم  بة. 
 كل ف غير م الاقة بالقامة الم عددة انغراض كالكرش العملية. ذات مالقة 

   ثانيًا: توجيه القاعات:
عظران لظركؼ انحكاؿ الجكية ف  قطاع غزة كسيطرة المجػاؿ المع ػدؿ ملػى أغلػب سػامات 
العاـ الدراس ، فإف ال كجيه انمرؿ للقامات الدراسية ي كف عحك الشماؿ الشػرق  أك الشػماؿ، كذلػؾ 

الس فادة مف أشػعة الشػمس المباشػرة فػ   دفاػة القامػة اػباحان  ااػة فػ  فاػؿ الشػ اء، لضماف ا
الحاػكؿ ملػى  ك ذلؾ الحاػكؿ ملػى ضػكء طبيعػ  معػ ظـ مػة  فػادم د ػكؿ الػكهج، إضػافة إلػى

ذا اضػػطر انمػر ل كجيػػه القامػات الدراسػية عحػػك أم ا جػاه ي ػػر، فػيم ف معالجػػة   هكيػة طبيعيػة. كا 
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ة ف حػػات الشػػبابيؾ المطلػػة ملػػى ال ػػارج باسػػ  داـ  اسػػرات الشػػمس أك ال كجيػػه مػػف  ػػالؿ معالجػػ
  1995البركزات. سسعيد، 
   ثالثًا: اإلضاءة:

يع بػر  ػكفير اإلضػػاءة الجيػدة مػف االم بػػارات انكليػة فػ   اػػميـ القامػات الدراسػية، حيػػث 
انحػداث، ممػا أعها  سامد الطالب ملى الرؤيػة كال عػرؼ ملػى انشػياء، ك هياػة فهمػه لل فامػؿ مػة 

يسػػامد ذلػػػؾ  لػػػه ملػػى سػػػير كعجػػػاح العمليػػة ال عليميػػػة، كهػػػذا يععػػ  أعػػػه البػػػد مػػف  حقيػػػؽ معػػػايير 
ك مػا  عقسػـ اإلضػاءة مػف حيػث العػكع إلػى عػكميف  اإلضاءة المالامة مػف العاحيػة ال ميػة كالعكميػة.

 . 1990سالهياة العامة لمر ز بحكث االس اف كالبعاء كال  طيط العمراع ،  هما
ي ـ الحاكؿ ملى اإلضاءة الطبيعية كالمعظمة مف  ػالؿ ال كجيػه الجيػد  :اإلضاءة الطبيعية - أ

كيفضػػػؿ أف   ػػػكف اإلضػػػاءة الطبيعيػػػة ملػػػى  لف حػػػات الشػػػبابيؾ، حسػػػب المشػػػار إليػػػه أمػػػاله،
 الجهة اليسرل للطلبة.

: يجػػب االسػػ عاعة باإلضػػاءة الاػػعامية فػػ  حالػػه مػػدـ  حقيػػؽ اإلضػػاءة اإلضدداءة الصددناعية - ب
مرػػؿ مػػدـ  حقيػػؽ ال كجيػػه الجيػػد لف حػػات شػػبابيؾ القامػػات، أك أف المبػػاع   بيعيػػة ال افيػػة،الط

الجامعية ال    عمػؿ أ رػر مػف ف ػرة سبعػد الظهػر ، أك معػد سػكء انحػكاؿ الجكيػة  ااػة فػ  
 أشهر الش اء.

 :  رابعًا: التهوية
حة الطلبػة، حيػث  عد ال هكية الجيػدة فػ  القامػات الدراسػية مػف الم طلبػات الهامػة جػدان لاػ

 عمػػؿ ملػػى معػػة اع شػػار انكباػػة ك لػػؽ معػػاخ اػػح  جيػػد للدراسػػة، كيػػ ـ  هكيػػة القامػػات الدراسػػية 
  2004بطريق يف هما: سالعمرة 

: كهػػ  ال هكيػػة انساسػػية ال ػػ  يػػ ـ االم مػػاد مليهػػا فػػ  المبػػاع  الجامعيػػة التهويددة الطبيعيددة - أ
ابيؾ. كمػػػف المعػػػايير ال اػػػميمية القاامػػػة فػػػ  قطػػػاع غػػػزة، حيػػػث  ػػػ ـ مػػػف  ػػػالؿ ف حػػػات الشػػػب

ال ااة بها االه ماـ بال كجيه الجيد للمبعى الجامع ، كأال  قػؿ مسػاحة ف حػات الشػبابيؾ مػف 
%  مػػف مسػػػاحة القامػػة الدراسػػػية، ك مػػا يرامػػػى أف   ػػكف ف حػػػات الشػػبابيؾ م قابلػػػة فػػػ  20س

ال ػػػارج  بيػػػرة القامػػػة الدراسػػػية قػػػدر المسػػػ طاع، بحيػػػث   ػػػكف ف حػػػات الشػػػبابيؾ المطلػػػة إلػػػى 
ـ  مف مس كل أرضية القامة، كان رل المطلة ملػى الممػر اػغيرة  0.90االر فاع، ك ر فة س

 ـ  مف مس كل أرضية القامة الدراسية. 1.80االر فاع ك ر فة بحد أدعى س
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: ال يلػػػـز اسػػػ  دامها إال فػػػ  حػػػاالت كجػػػكد معػػػاطؽ ملكرػػػة حػػػكؿ المبعػػػى التهويدددة الصدددناعية - ب
 سبة الرطكبة كالحرارة.الجامع  كار فاع ف  ع
   خاهسًا: التحكم الصوتي:

عظػران نهميػػة  حقيػػؽ االسػ ماع الجيػػد دا ػػؿ المبػاع  الجامعيػػة، فػػإف الػ ح ـ الاػػك   يع بػػر 
أحػػد العكامػػؿ الرايسػػية ال ػػ   سػػامد ملػػى رفػػة  فػػاءة انداء الػػكظيف  للمبعػػى الجػػامع ، كلضػػماف 

كي حقػؽ ذلػؾ مػف  ػالؿ  البػد مػف مػزؿ الضكضػاء، حقيؽ االس ماع الجيػد دا ػؿ القامػة الدراسػية 
حمايػػػة القامػػػات الدراسػػػية مػػػف الضكضػػػاء الدا ليػػػة، حيػػػث ي عػػػرض الطالػػػب دا ػػػؿ القامػػػة لعػػػدة 
ماػػػادر م  لفػػػة للاػػػكت   مرػػػؿ فػػػ : اػػػكت المػػػدرس دا ػػػؿ القامػػػة الدراسػػػية، الضكضػػػاء ال ػػػ  

الطػػاكالت ، الضكضػػاء  حػػدث فػػ  القامػػة الدراسػػية مرػػؿ حر ػػة الطلبػػة، حر ػػة انرػػاث سال راسػػ  ك 
الاػػػادرة مػػػف القامػػػات المجػػػاكرة مرػػػؿ أعشػػػطة الطلبػػػة، كالضكضػػػاء ال ارجيػػػة العا جػػػة مػػػف حر ػػػة 

  2004سالعمرة،  المركر، الكرش كالمااعة.
كمف المعايير ال اميمية ال ااة بال ح ـ الاػك   هػ  الدراسػة الجيػدة لم طػط العالقػات 

بعػػػزؿ جميػػػة الفراغػػػات الهاداػػػة مػػػف الفراغػػػػات الكظيفيػػػة بػػػيف معااػػػر المبعػػػى الجػػػامع ، كذلػػػػؾ 
المزمجػػػػة، كااله مػػػػاـ بال ر يػػػػب الجيػػػػد للقامػػػػات الدراسػػػػية مػػػػف حيػػػػث مزلهػػػػا للضكضػػػػاء الدا ليػػػػة 
الاػػػػادرة مػػػػف القامػػػػات المجػػػػاكرة، كااله مػػػػاـ بالمحافظػػػػة ملػػػػى العسػػػػب ال ااػػػػة بيبعػػػػاد الفاػػػػؿ 

سحجػػـ القامػػة الدراسػػية /  االر فػػاع ، حيػػث يع بػػر الحجػػـ انمرػػؿ ل ػػؿ طالػػب -العػػرض -سالطػػكؿ
-5سػػعة القامػػة الدراسػػية  مػػف أحػػد العكامػػؿ ال ػػ   ػػؤرر ملػػى ال اػػااص الاػػك ية كال ػػ   قػػدر بػػػس

 ، إضػػافة إلػػى اإلح ػػاـ الجيػػد لف حػػات انبػػكاب كالشػػبابيؾ مػػف  ػػالؿ ا  يػػار مػػكاد ال شػػطيب 3ـ4
  2004الدا لية ذات ال فاءة العالية الم اااها للاكت.سالعمرة، 

 ك عقسـ إلى قسميف: هعايير الراحة البصرية والسهعية: سادسًا:
سبعػػػد السػػػبكرة كالمػػػدرس مػػػف الطالب :كيجػػػب هعدددايير الراحدددة البصدددرية والسدددهعية لمطالدددب  . أ

 مراماة ال ال :
 ـ، كالبعػػػد انقاػػػى للمسػػػافة بػػػػيف  2البعػػػد اندعػػػى للمسػػػافة بػػػيف الاػػػؼ انكؿ كالسػػػبكرة س

 .ـ 8.0الاؼ ان ير كالسبكرة س
  ملى زكايا الرؤية المريحة لجمية الطلبة، مة مراماة مدـ إيجاد أم مااؽ ف  المحافظة

 . مسار الرؤية
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  المحافظػػة ملػػى مػػدـ كجػػكد أم ماػػدر لإلضػػاءة الطبيعيػػة أك الاػػعامية فػػ  جهػػة الرؤيػػة
 . كف الحااط انمام  للفاؿ مام ان بيف ي للطلبة

ال  اػػػػبح الرؤيػػػػة كالسػػػػمة    لػػػػدل الطلبػػػػة  ااػػػػة فػػػػ  كيجػػػػب مرامػػػػاة انبعػػػػاد السػػػػابقة كا 
 الافكؼ ان يرة غير كاضح يف مما يضطر الطلبة إلى جهد ك ر يز أ رر.

سزكايػػا الرؤيػػة للمػػدرس ، للمحافظػػة ملػػى زكايػػا  هعددايير الراحددة البصددرية والسددهعية لمهدددرس . ب
 الرؤية للمدرس الكاقؼ كسط السبكرة فإعه يجب مراماة ال ال :

 ـ؛8.0لب جالس ف  الاؼ ان ير مف سال يزيد البعد بيف اكت المدرس كي ر طا   
 درجػة ، كأال  قػؿ زكايػا الرؤيػة الجاعبيػة مػف  45يجب أال  زيػد زاكيػة الرؤيػة انماميػة مػف س

 .درجة  مف زاكية الرؤية انمامية 25- (20
  المحافظػػة ملػػى مػػدـ كجػػكد أم ماػػدر لإلضػػاءة الطبيعيػػة أك الاػػعامية فػػ  جهػػة الرؤيػػة

 ال لف  للقامة مام ان. للمدرس، أم أف ي كف الحااط
  1990 شمؿ ما يل  س لكا ،  سابعًا: هواد التشطيب الداخمية:

انسػػقؼ: يفضػػؿ أف  طلػػى انسػػقؼ بمػػادة دهػػاف ماايػػة ذات لػػكف فػػا ح مرػػؿ اللػػكف انبػػيض،  - أ
     سامد ف  مملية اعع اس الضكء ملى جمية أجزاء القامة الدراسية. 

ـ  مػػف مػػادة ال   ػػيرر  1.8مػػف الجػػدراف بار فػػاع سالجػػدراف: يرامػػى أف ي ػػكف الجػػزء انسػػفؿ  - ب
 بعبث الطلبة مرؿ بكية الزيت الغير المعة كباق  الجدار ببكية مااية.

انرضيات: أف   كف سهلة ال عظيؼ ك  حمؿ الغسيؿ المس مر لها كأف   كف مف العػكع الػذم  - ت
 ال يادر أم ضكضاء معد  حريؾ انراث مرؿ بالط المزاي ك.

اسػػ  داـ انلػػكاف يجػػب مرامػػاة أف   ػػكف ألػػكاف الفاػػؿ فا حػػة قػػدر المسػػ طاع، انلػػكاف: معػػد  - ث
كأف   ػػػكف ألػػػكاف الفاػػػؿ م عاسػػػبة مػػػة ألػػػكاف انرػػػاث المسػػػ  دـ، ك  ػػػكف البكيػػػة المسػػػ  دمة 
مطفػػية غيػػر المعػػة ل قليػػؿ اإلبهػػار، كاسػػ بعاد انلػػكاف القا مػػة العع اسػػها السػػلب  ملػػى عفسػػية 

 الطلبة.
كيقاػػد بػػال جهيزات الكسػػااؿ ال ػػ   سػػ  دـ فػػ  سػػير العمليػػة ال عليميػػة  ال جهيػػزات الدا ليػػة: - ج

 ملى مس كل الطالب كالمدرس، كأهمها ما يل :
   ثاهنًا: األثاث:

يرامػػػػى فػػػػ   اػػػػميـ انرػػػػاث الجػػػػامع  سال راسػػػػ  كالطػػػػاكالت  البسػػػػاطة كقلػػػػة ال  ػػػػاليؼ   
للطالػػب مػػف حيػػث ال  ػػكيف  كال كحيػػد مػػة المحافظػػة ملػػى الجػػكدة ك لبيػػة االح ياجػػات الفسػػيكلكجية

 كطبيعة العمك. كمف المعايير ال اميمية ال ااة بانراث:
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  أف ي عاسػػػب مػػػرض كار فػػػاع ال رسػػػ  مػػػة مقيػػػاس الطالػػػب، بحيػػػث إذا جلػػػس  اعػػػت رجػػػاله
 .مس قيم يف ملى انرض كجسمه مع دالن كظهره مس ريحان 

 الدمكية كانمااب؛ أف   كف حافة ال رس  انمامية مس ديرة ح ى ال  ضغط ملى انكمية 
 أف ي عاسب مرض كطكؿ كار فاع الطاكلة مة مقياس الطالب. 
 ـ ، 0.55مراماة الفاؿ بيف  ؿ افيف مف الطاكالت المزدكجػة بممػر بعػرض ال يقػؿ مػف س

 .ـ 0.80كأف ي رؾ بيف الطاكلة ان يرة كالحااط ال لف  مسافة ال  قؿ مف س
  .إمطاء انكلكية ف  الافكؼ انمامية لضعاؼ البار كالسمة كقايرم القامة 

يعػػد  ر يػػب انرػػاث دا ػػؿ القامػػة الدراسػػية مػػف أهػػـ العكامػػؿ انساسػػية فػػ   حديػػد شػػ ؿ  
كهعػاؾ طػرؽ مػدة ل ر يػب انرػاث دا لهػا، حيػث    لػؼ هػذه  القامة كمسػاح ها كأبعادهػا الدا ليػة،

طػرؽ ال دريسػية ال ػ   مػارس، مػف هػذه الطػرؽ  مػا هػك مكضػح فػ  الطرؽ بػا  الؼ انسػاليب كال
 الش ؿ ال ال .

  ر يب انراث ملى ش ؿ أربعة افكؼ  ر يب انراث ملى ش ؿ رالث افكؼ 

(: الطرق التقميدية الهستخدهة في ترتيب األثاث في القاعات الدراسية1شكل )  
 الهصدر: )الباحثان(

 تاسعًا: الوسائل التعميهية:
هعاؾ مالقة إيجابية بيف اس  داـ الكسػااؿ ال عليميػة ال قعيػة مرػؿ العػارض كال مبيػك ر كبػيف 
ال حاػػيؿ العلمػػ  للطالػػب، ف لمػػا ازداد اسػػ  داـ  لػػؾ الكسػػااؿ مػػف قبػػؿ المػػدرس ازداد ال حاػػيؿ 
العلمػػػ  كالفهػػػـ لػػػدم الطالػػػب، نعػػػه يطػػػكر مهػػػارات ال ف يػػػر المػػػعظـ، كيحػػػؿ المشػػػ الت المعقػػػدة، 
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لحاػػكؿ ملػػى ال ريػػر مػػف المعلكمػػات المفيػػدة كبالسػػرمة ال بيػػرة ال ػػ  يح اجهػػا الطالػػب، كيسػػهؿ ا
 ، كمف هذه الكسااؿ:كطرؽ الحاكؿ ملى المعلكمات ك  زيعها للعكدة إليها ف  أم كقت

 اسػة السػمة مرػؿ ال سػجيالت الكسػااؿ ال عليميػة السػمعية: ك ضػـ الكسػااؿ ال ػ   ع مػد ملػى ح
 .الاك ية

 ية المراية: كه  ان رر  طكران، نعها  ضـ أ رػر مػف كسػيلة كاحػدة فػ  الكقػت الكسااؿ ال عليم
رطة الفيػػػديك المسػػػجلة أك عفسػػػه، كمػػػف أبرزهػػػا انفػػػالـ ال عليميػػػة كالحاسػػػكب إضػػػافةن إلػػػى أشػػػ

 .المباشرة
  الكسػػػػػااؿ ال عليميػػػػػة الراب ػػػػػة: كال ػػػػػ   ع مػػػػػد ملػػػػػى مجمكمػػػػػة م  لفػػػػػة مػػػػػف اندكات  السػػػػػبكرة

كالعمػػػػاذج المجسػػػػٌمة، إضػػػػافةن إلػػػػى ال ػػػػرااط كالرسػػػػـك البياعيػػػػة، ك ػػػػكف كالملاػػػػقات كالعيعػػػػات 
الدراسػػية يجػػب ان ػػذ بعػػيف االم بػػار هػػذه  السػػبكرة مػػف الععااػػر انساسػػية فػػ   ػػؿ القامػػات

 المعايير ال اميمية ال ااة بها:
o اللكف انبيض غير الالمة يفضؿ اس  داـ. 
o للطلبة أف  كضة السبكرة ف  مع اؼ الحااط انمام  المكاجه. 
o ـ  2.0الحد اندعى للمسافة بيف السبكرة كالاؼ انكؿ مف الطاكالت س. 
o ـ  ملػػػػى طكلهػػػػا ل  عاسػػػػب فيػػػػه كضػػػػة المسػػػػاحة  0.10أف يعمػػػػؿ لهػػػػا مجػػػػرل بعػػػػرض س

 كانقالـ؛
o  يجب أف   كف إضاءة السبكرة أشد مػف إضػاءة انسػطح المحيطػة، بكضػة إضػاءة مر ػزة

 .مة  جعب االبهار فكقها
o امهػػػػا مػػػػف مسػػػػ كل انرض معاسػػػػب للطلبػػػػة كلػػػػذكم االح ياجػػػػات ال ااػػػػة أف ي ػػػػكف ار ف

 ـ . 0.80س
  2004 سالعمرة، ك شمؿ ما يل عاشرًا: فتحات األبواب والشبابيك: 

ف حات انبكاب: يرامى أف ي كف ا جاه ف حة باب القامة الدراسية إلى ال ػارج سملػى الممػر ،  - أ
المػدرس مػف اإلشػراؼ ملػى د ػكؿ ك ػركج كأف   كف بػالقرب مػف حػااط السػبكرة ح ػى يػ م ف 

 الطلبة، كمف المعايير ال اميمية ال ااة بانبكاب:
 ـ ، كيس حسػف أف   ػكف ضػلف يف بعػرض  1.0ال يقؿ مرض ف حػة البػاب المعماريػة مػف س

 .ـ ، كذلؾ مراماة لحر ة د كؿ الطلبة كلذك االح ياجات ال ااة 1.2س
 ـ  2.10ال يقؿ ار فاع ف حة الباب المعمارية مف س. 
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  يرامػػػى  ػػػكفير مسػػػاحة  افيػػػة أمػػػاـ حر ػػػة البػػػاب إلػػػى ال ػػػارج، ك مػػػا يرامػػػى كجػػػكد عظػػػارة
 زجاجية ملى الباب.

ف حات الشبابيؾ: يرامى أف   كف ف حات الشػبابيؾ بالمسػاحة ال افيػة إلد ػاؿ الضػكء الػالـز  - ب
يير لإلضػػػػػاءة الطبيعيػػػػػة ك ػػػػػكفير ال هكيػػػػػة لعػػػػػدد الطلبػػػػػة فػػػػػ  القامػػػػػة الدراسػػػػػية، كمػػػػػف المعػػػػػا

%  بالعسػػبة 20ال اػػميمية بف حػػات الشػػبابيؾ أال  قػػؿ عسػػبة مسػػاحة ف حػػات الشػػبابيؾ مػػف س
 لمسطح القامة الدراسية بحيث   كف:

  15ف حات الشبابيؾ الرايسية المطلة ملى ال ارج ذات عسبة مساحة ال  قؿ مف%. 
   5زيد مف ف حات الشبابيؾ الراعكية سالعلكية  المطلة ملى الممر ذات عسبة مساحة ال%. 
 ـ2.20ـ ، كيفضؿ أف   كف س1.80ال يقؿ ار فاع جلسات الشبابيؾ الراعكية مف س . 
  ،يفضؿ اس عماؿ الشبابيؾ المعدعية االلكمعيـك لما لها مف مزايا مديػدة معهػا اػغر قطاما هػا

 قلة حجزها للضكء الطبيع ، ك كعها غير قابلة للادأ.
 )الههرات(: حادي عشر: عناصر االتصال األفقية 

ي ـ  حديد مركض مسارات الحر ة انفقية سالممرات  طبقان ل رافة كمعايير انمف كانماف 
 ال ااة ب فريغ المبعى الجامع  أرعاء الطكارئ أك الحريؽ، كيم ف  حديدها حسب الجدكؿ ال ال :

 (: عرض ههرات الحركة األفقية طبقًا لعدد الطمبة.1جدول )
 .2012البلداكم، المادر: داككد؛ 

 عرض ههر الحركة )م( عدد القاعات الدراسية عدد الطمبة
100-200 3-5 1.40 
200-300 5-8 1.80 
300-400 8-10 2.50 

 :الحالة الدراسية: هبنى القدس في الجاهعة اإلسالهية .5
الجامعػػػة اإلسػػػالمية بغػػػزة مؤسسػػػة أ اديميػػػة مسػػػ قلة مػػػف مؤسسػػػات ال علػػػيـ العػػػال ، كهػػػ  

ا حاد الجامعات العربيػة، كرابطػة الجامعػات اإلسػالمية، كا حػاد الجامعػات اإلسػالمية،  مضك ف :
كرابطة جامعات البحر انبيض الم كسط، كاال حاد الدكل  للجامعػات.  ػكفر الجامعػة لطلب هػا جػكان 
أ اديميػػػػان مل زمػػػػان بػػػػالقيـ اإلسػػػػالمية كمراميػػػػان لظػػػػركؼ الشػػػػعب الفلسػػػػطيع  ك قاليػػػػده، ك ضػػػػة  ػػػػؿ 

اعػػػػػات الم احػػػػػة ل دمػػػػػة العمليػػػػػة ال عليميػػػػػة العظريػػػػػة كال طبيقيػػػػػة، ك كظػػػػػؼ ل ػػػػػدم ها كسػػػػػااؿ اإلم 
  2019سمكقة الجامعة اإلسالمية،  .ال  عكلكجيا الم كفرة
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 ضػػػػـ الجامعػػػػة مػػػػددان مػػػػف المبػػػػاع  ال ػػػػ   ػػػػـ إعشػػػػاؤها كفػػػػؽ م طػػػػط هي لػػػػ ، كهػػػػ  مبػػػػاف 
مها، ك  ميػػػز المبػػػاع  الجامعيػػػة م  ااػػػة كفقػػػا لطبيعػػػة ال ػػػدمات ان اديميػػػة كاإلداريػػػة ال ػػػ   قػػػد

بطراز معمػارم م عاسػؽ، معهػا: مبعػى اإلدارة، مبعػى القػدس، مبعػى طيبػة، مبعػى الم  بػرات، مبعػ  
  عكلكجيا المعلكمات، مبعى ال عليـ المس مر، مبعى القامات المدرجة، مبعى الم  بة العامػة، مبعػى 

، مبعػػػى ال اف يريػػػا، كمػػػدة مرافػػػؽ معهػػػا: اللحيػػػداف، مبعػػػى المديعػػػة المعػػػكرة، مبعػػػى القبػػػكؿ ال سػػػجيؿ
 المعاطؽ ال ضراء كالجلسات، الملعب، كمكاقؼ السيارات.

كي عاكؿ هذا البحث مبعى القػدس، كالػذم يع بػر أكؿ مبعػى  ػاص بالطلبػة، كيكجػد فػ  حػـر 
الجامعة ال اص بػالطالب، كيم ػد بشػ ؿ طػكل  مػف العاحيػة الشػمالية إلػى العاحيػة الجعكبيػة، يطػؿ 

ب ملػػػى المالمػػػب كمػػػف الجعػػػكب يحػػػده مبعػػػى القامػػػات المدرجػػػة، كمػػػف الشػػػرؽ المعطقػػػة مػػػف الغػػػر 
ال ضػػراء الرايسػػية فػػ  حػػـر الطػػالب، كمػػف الشػػماؿ معػػاطؽ  ضػػراء أ ػػرل. كي  ػػكف المبعػػى مػػف 
مدة فراغات معها: القامات الدراسية، م  برات الحاسػكب، بعػض الغػرؼ اإلداريػة ال ااػة، قامػة 

   د ؿ كم رج مما يجعؿ المبعى يمعان ف  حاالت الطكارئ.مؤ مرات، كيكجد بالمبعى م

 (: صورة جوية لحرم الجاهعة اإلسالهية2شكل )
 المادر: مكقة الجامعة اإلسالمية

 

 :تقييم القاعات الدراسية في هبني القدس 1.5
فإعػػه للكاػػكؿ إلػػى الهػػدؼ المطلػػكب لعجػػاح العمليػػة ال عليميػػة البػػد مػػف  اسػػ عادان لمػػا سػػبؽ

 رػػػػر جػػػػكدة كفعاليػػػػة، كبضػػػػمعها دراسػػػػة أا  ػػػػاذ االم بػػػػارات ال اػػػػميمية لجعػػػػؿ البياػػػػة ال عليميػػػػة 
االح ياجات العفسية كالفراغية للطلبة، ممػا يلػـز االه مػاـ بيممػاؿ ال شػطيب الػدا ل  ك ػكفير جميػة 
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ي عاسػػػب مػػػة  اػػػااص الطلبػػػة المسػػػ فيديف مػػػف الفػػػراغ عفسػػػه كالكسػػػااؿ ال جهيػػػزات كانرػػػاث بمػػػا 
ال عليمية الحديرة، ك ذلؾ البد مف االه ماـ ب ر يب أما ف جلكس الطلبػة دا ػؿ القامػة بمػا يضػمف 
 رؾ مسافات معاسبة بيعهـ كبػيف المػدرس أك ماػدر المعلكمػات، ممػا يلػـز االه مػاـ بدراسػة شػ ؿ 

كانبعاد الدا ليػة، ك ػذلؾ مػدـ إيجػاد أم معاػر يسػبب ال فػات أك  فراغ القامة مف حيث المساحة
اشػغاؿ الطلبػة مػف مدرسػهـ  اناػكات المزمجػة الاػادرة مػف ال ػارج، ممػا يلػـز االه مػاـ بدراسػػة 
العالقػػات الكظيفيػػة لجميػػة معااػػر الفراغػػات الم  لفػػة كالم كعػػة للمبعػػى الجػػامع . باإلضػػافة إلػػى 

ميمية ال ػػ   سػػامد ملػػى إيجػػاد جػػك بياػػ  اػػح  م  امػػؿ يسػػامد ذلػػؾ يجػػب دراسػػة المعػػايير ال اػػ
الطلبػػة كالمػػدرس دا ػػؿ القامػػة الدراسػػية ملػػى ال ر يػػز ملػػى العمليػػة ال عليميػػة، ممػػا يلػػـز االه مػػاـ 
بال كجيػػه الجيػػد للقامػػات الدراسػػية كاإلضػػاءة كال هكيػػة كالاػػك يات. بال ػػال  يجػػب أف   ػػكف القامػػة 

ح ػػى  ػػؤدم كظيف هػػا ك زيػػد مػػف  فػػاءة كجػػكدة ال علػػيـ، كفيمػػا يلػػ   الدراسػػية لهػػا معػػايير  اػػميمية
  قييـ قامات مبعى القدس الدراسية مف حيث  لؾ المعايير:

 

 
 (: هبنى القدس بالجاهعة اإلسالهية3شكل )

 المادر: مكقة الجامعة اإلسالمية
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 (: قاعة دراسية بهبنى القدس4شكل )

 المادر: الباحراف
 قاعة دراسية بهبنى القدس (:5شكل )

 المادر: الباحراف
 أواًل: عالقة القاعات الدراسية هع الفراغات األخرى: 

ي ميز مكقة القامػات الدراسػية فػ  م ػاف هػادئ بعيػد مػف الضكضػاء ال ارجيػة أك الدا ليػة 
 كي ضح ذلؾ مف  الؿ:

  كال ػػػدمات مرػػػؿ كجػػػكد مالقػػػة قكيػػػة كم الاػػػقة بػػػيف القامػػػات الدراسػػػية كالم  بػػػرات العلميػػػة
الحمػػاـ كالماػػامد كاندراج كالممػػرات انفقيػػة، حيػػث  ع شػػر القامػػات كالم  بػػرات كال ػػدمات 

 .مبعىف  جمية الطكابؽ ف  ال
  كجكد مالقة كل ف غير م الاػقة بػيف القامػات الدراسػية كالقامػة الم عػددة انغػراض كبعػض

راض فػ  الطػابؽ انكؿ مػف الغرؼ اإلدارية  ااة بػالمبعى، حيػث  كجػد القامػة م عػددة انغػ
 .مبعىالمبعى، ك كجد بعض الغرؼ اإلدارية ف  معطقة كسطية ف  ال

  كجػػكد مالقػػة ضػػعيفة كغيػػر م الاػػقة بػػيف القامػػات الدراسػػية كانمػػا ف ال رفيهيػػة كال ػػدمات
ان رل مرؿ الم  بة كال اف يريػا كالملعػب كالعػادم الرياضػ ، كالعيػادة كالقبػكؿ كال سػجيؿ حيػث 

 انما ف كال دمات ف  مباع  معفالة.  ع شر  لؾ
 ثانيًا: توجيه القاعات: 

يم ػػػد مبعػػػى القػػػدس ملػػػى طػػػكؿ اال جػػػاه الشػػػمال  الغربػػػ ، فبال ػػػال  فػػػيف أغلػػػب القامػػػػات 
الدراسية   جه عحك اال جاه انمرؿ كهك الشماؿ الشرق  أك الشماؿ، كيس فاد مػف ذلػؾ سػقكط أشػعة 

ة مما يسامد ف   دفاة القامات اباحان ك جعػب الريػاح الشمس بش ؿ مباشر ملى القامات الدراسي
الجعكبيػػة  ااػػة فػػ  فاػػؿ الشػػ اء، كالحاػػكؿ ملػػى الهػػكاء القػػادـ مػػف اال جػػاه الشػػمال  كالشػػمال  

 الغرب  مما يجعؿ ال هكية الطبيعية أ رر  فاءة ف  فاؿ الايؼ.
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 (: الهسقط األرضي لهبنى القدس.6شكل )

 بالجامعة اإلسالمية.المادر: الم  ب الهعدس  
 

 

 (: الواجهة الجنوبية لهبنى القدس7شكل )
 المادر: الم  ب الهعدس  بالجامعة اإلسالمية

 

 مػػت معالجػػة الكاجهػػة الجعكبيػػة بػػيف جعػػؿ الماػػمـ الكاجهػػة مبػػارة مػػف شػػريط طػػكل  كاحػػد 
 2السػػامة مػف ف حػػات الشػػبابيؾ كبػػاق  أجزااهػػا ماػػم ة، كذلػؾ ل فػػادم أشػػعة الشػػمس الضػػارة بعػػد 

ماران. كفعؿ المامـ مرؿ ذلؾ ف  الكاجهة الشمالية مما قلؿ االسػ فادة مػف د ػكؿ أشػعة الشػمس 
ش اءن كقلؿ االس فادة مف هبكب الرياح الشمالية ايفان، ك مػت معالجػة جميػة الكاجهػات مػف  ػالؿ 

 معالجة ف حات الشبابيؾ المطلة ملى ال ارج باس  داـ  اسرات الشمس أك البركزات.
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 (: الواجهة الشرقية لهبنى القدس8شكل )
 المادر: الم  ب الهعدس  بالجامعة اإلسالمية

 

 
 (: الواجهة الغربية لهبنى القدس9شكل )

 المادر: الم  ب الهعدس  بالجامعة اإلسالمية
 ثالثًا: اإلضاءة: 

يسػػػ فاد مػػػف  كجيػػػه مبعػػػى القػػػدس ملػػػى طػػػكؿ اال جػػػاه الشػػػمال  الغربػػػ  مػػػف سػػػقكط أشػػػعة 
الشمس الاباحية ملى أغلب القامات الدراسية مما يجعلها  حاػؿ ملػى اإلضػاءة الطبيعيػة دكف 

 الحاجة إلى اإلضاءة الاعامية.
 رابعًا: التهوية: 

كيس فاد مف  كجيه مبعى القدس ملى طكؿ اال جاه الشػمال  الغربػ  فػ  ال هكيػة الجيػدة فػ  
مػػػة جػػػدان لاػػػحة الطلبػػػة، ك عمػػػؿ ملػػػى معػػػة القامػػػات الدراسػػػية، كال ػػػ   ع بػػػر مػػػف الم طلبػػػات الها

اع شار انكباة ك لؽ معاخ اح  جيد للدراسة، حيث يالحظ فػ   اػميـ القامػات الدراسػية كجػكد 
ف حػػات الشػػبابيؾ فػػ  جهػػة م قابلػػة مػػة ف حػػة البػػاب ممػػا يزيػػد مػػف فعاليػػة ال هكيػػة الطبيعيػػة، ك مػػت 
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ة ل حػػػافظ ملػػػى مسػػػ كل راحػػػة حراريػػػة االسػػػ عاعة أيضػػػان بال هكيػػػة الاػػػعامية فػػػ  القامػػػات الدراسػػػي
 مع دؿ، ك ما اس  دمت ال هكية الاعامية ف  فراغ ال دمات مرؿ دكرات المياه.

 خاهسًا: التحكم الصوتي: 
فػػ  المبػػاع  الدراسػػية بػػال ح ـ الاػػك   بام بػػاره أحػػد العكامػػؿ  اه مػػت الجامعػػة اإلسػػالمية

لمبعى الجػامع ، كلضػماف  حقيػؽ االسػ ماع الرايسية ال    سامد ملى رفة  فاءة انداء الكظيف  ل
الجيػػػد دا ػػػؿ القامػػػة الدراسػػػية، كذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ فاػػػؿ القامػػػات الدراسػػػية مػػػف فراغػػػات العشػػػاط 
كالحر ػػة، كي ضػػػح ذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ ربػػػط الفراغػػات ذات العالقػػػة القكيػػػة كالم الاػػػقة مػػػة القامػػػات 

مػة القامػات الدراسػية،  مػا  ػـ الدراسية، كفاؿ الفراغات ذات العالقة الضػعيفة كالغيػر م الاػقة 
 كضح ذلؾ مسبقان.

كل ػػف عظػػران لضػػيؽ المسػػاحات  اعػػت بعػػض انمػػا ف ال رفيهيػػة قريبػػة عكمػػان مػػا، مرػػؿ قػػرب 
الملعػػػػب مػػػػف مبعػػػػى القػػػػدس مػػػػف العاحيػػػػة الغربيػػػػة، كالػػػػذم  قػػػػاـ مليػػػػه أيضػػػػان المباريػػػػات المحليػػػػة 

ت كانعشطة الطالبيػة، ممػا ياػدر مػف كال دريبات، كالمعاطؽ ال ضراء كال    قاـ مليها االح فاال
 لػػػؾ العشػػػاطات أاػػػكات ذات اػػػ ب مػػػال ، كل فػػػادم  لػػػؾ اناػػػكات  ػػػـ  حديػػػد مكاميػػػد  ااػػػة 

 الجامع . كمحددة ل لؾ العشاطات ي كف فيها الطلبة ف  فراغهـ
 سادسًا: هعايير الراحة البصرية والسهعية: 

لطالػػػػب كللمػػػػدرس الراحػػػػة   سػػػػـ القامػػػػات الدراسػػػػية فػػػػ  مبعػػػػى القػػػػدس بمكااػػػػفات  حقػػػػؽ ل
البارية كذلؾ مف  الؿ جعؿ جمية زكايػا رؤيػة مريحػة لجميػة الطلبػة، مػة مػدـ إيجػاد أم مػااؽ 

درجػة ، كال  قػؿ زكايػا الرؤيػة الجاعبيػة  45ف  مسػار الرؤيػة، كال  زيػد زاكيػة الرؤيػة انماميػة مػف س
عػػؿ البعػػد اندعػػى درجػػة  مػػف زاكيػػة الرؤيػػة انماميػػة، كي ضػػح ذلػػؾ مػػف  ػػالؿ ج 25- (20مػػف 

  ـ، كالبعػػػد انقاػػػى للمسػػػافة بػػػيف المقامػػػد ان يػػػرة 2.0للمسػػػافة بػػػيف المقامػػػد انكلػػػى كالسػػػبكرة س
  ـ. أما مف العاحية السمعية ال يزيد البعد بيف اكت المػدرس كي ػر طالػب جػالس 8.0كالسبكرة س

   ـ.8.0ف  المقامد ان يرة مف س
 سابعًا: هواد التشطيب الداخمية:

انسقؼ: مطلية بمادة دهاف مااية ذات لكف فػا ح ساللػكف انبػيض ،  ػ   سػامد فػ  ممليػة  - أ
 اعع اس الضكء ملى جمية أجزاء القامة الدراسية.

الجػػدراف: مطليػػة بمػػادة دهػػاف زي يػػة س مبػػر  س ،   ميػػز  لػػؾ المػػادة بيعهػػا سػػهلة ال عظيػػؼ،  - ب
 10سػـ لػكح 80ملػى ار فػاع    حمؿ مكامؿ الرطكبة كالحػرارة، كغيػر قابلػة لل ػدش، كمربػت
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سـ  شب ملى محيط جدراف الغرفة ح ػى ال   عػرض الجػدراف لل ػدش معػد حر ػة المقامػد 
 مف قبؿ الطلبة، فبال ال   ابح أ رر اس دامة كفعالية.

انرضػػيات: انرضػػيات المسػػ  دمة فػػ  القامػػات الدراسػػية العظريػػة سػػهلة ال عظيػػؼ ك  حمػػؿ  - ت
معػػػػد  حريػػػػؾ انرػػػػاث مرػػػػؿ بػػػػالط المزاي ػػػػك، أمػػػػا  مكامػػػػؿ ال عريػػػػة كال  اػػػػدر أم ضكضػػػػاء

 أرضيات القامات المس  دمة  م  برات حاسكب فه  م سكة بالمك يت.
  بشػ ؿ Off Whiteانلػكاف: انلػكاف المسػ  دمة مطفػية غيػر المعػة ذات لػكف بعػ  فػا ح س - ث

 م عاسب مة ألكاف انراث المس  دـ مرؿ الطاكالت، ال راس ، المك يت.
 ياتالنتائج والتوص .6

بعػػد  قيػػػيـ كاقػػة القامػػػات الدراسػػية فػػػ  مبعػػى القػػػدس كمػػدل ال زامهػػػا بالمعػػايير ال اػػػميمية 
المطلكبػػة لضػػماف  حقيػػؽ جػػكدة البياػػة ال عليميػػة،  لاػػت الدراسػػة إلػػى أعػػه بهػػدؼ  ػػكفير حاضػػعة 
بيايػة  عليميػة معاسػبة للعمليػة ال عليميػػة  ػـ  اػميـ مبعػى القػػدس بالجامعػة اإلسػالمية كفػؽ معػػايير 

  اميمية بياية  ه ـ بما يل :
o ظيػػرة الم  لفػػة مػػف ال عػػكع فػػ  حجػػـ القامػػات الدراسػػية لي عاسػػب مػػة اح ياجػػات المسػػاقات الع

 .حيث مدد الطلبة
o  ال كجيػػه الاػػحيح للمبػػاع  ح ػػى يسػػ فاد مػػف أشػػعة الشػػمس ك كجيػػه الريػػاح حسػػب فاػػكؿ

 .السعة
o   حػػػ فظ بػػػالحرارة شػػػ اءن اسػػػ  داـ جػػػدراف سػػػمي ة ذات م ػػػزكف حػػػرارام  بيػػػر ممػػػا يجعلهػػػا

 .كالبركدة ايفان 
o ،كبال ػػػال   حجػػػب أشػػػعة الشػػػمس الضػػػارة كقػػػت الظهيػػػرة كذلػػػؾ بإحاطػػػة المبػػػاع  بانشػػػجار

 .حماية الطكابؽ انرضية، كاس  داـ ال اسرات لحماية الطكابؽ العلكية
o  ػػكفير اإلضػػاءة الطبيعيػػة الالزمػػة مػػف  ػػالؿ ال كجيػػه السػػليـ للمبعػػى، كمػػة الحاجػػة إلػػى 

 .ض القامات الدراسية حسب ال كجيهءة الاعامية ف  بعاإلضا
o  حقيػػػؽ ال هكيػػػة الطبيعيػػػة ل ػػػكفير الراحػػػة الحراريػػػة للطلبػػػة كالمػػػدرس ممػػػا يقلػػػؿ مػػػف عسػػػبة 

 .ال عرؽ كالرطكبة
o  حقيؽ ال اميـ الجيد للقامات مف حيث المركعة كالجكدة الاػك ية الكااػلة بػيف الطالػب 

 .كالمدرس
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o  للقامػات الدراسػية مػف المقامػد الدراسػية كذلػؾ مػف حيػث العػػدد  ػكفير ال جهيػزات الدا ليػة
كال كزية السليـ، إضافة إلى  كفير ل ؿ قامة دراسية سػبكرة ذات مكااػفات ماليػة الجػكدة 

 .سسهلة ال  ابة كالقراءة كال عظيؼ 
o  اسػػػ  داـ مػػػكاد ال شػػػطيب الدا ليػػػة المعااػػػرة سال شػػػب، الر ػػػاـ، كغيرهػػػا  ك كزيعهػػػا مػػػف

 .نلكاف كالكظيفة ال    ؤديها  لؾ المكادحيث العكع كا
o اإلح اـ الجيد لف حات انبكاب كالشبابيؾ لمعة اع شار الضكضاء كاإلزماج ال ارج ؛ 
o  لػػػى  جهيػػػز القامػػػات ال بيػػػرة بم بػػػرات اػػػكت معاسػػػبة، لي سػػػعى كاػػػكؿ الاػػػكت مػػػف ك ا 

 .الطالب كالمدرس ب فاءة مالية
معالجػػػػة فػػػػ  مرػػػػؿ هػػػػذه المبػػػػاع  كمػػػػة ذلػػػػؾ  ػػػػاف هعػػػػاؾ بعػػػػض السػػػػلبيات ال ػػػػ   ح ػػػػاج ل

 الجامعية، كملى سبيؿ المراؿ:
o  ضػػػركرة  ػػػكفير اسػػػ راحات للطلبػػػة دا ػػػؿ الطكابػػػؽ، حيػػػث لػػػكحظ اسػػػ غالؿ العديػػػد معهػػػا

نغػػػراض م  لفػػػة، بحيػػػث   ػػػكف  لػػػؾ االسػػػ راحات مشػػػطبة بمػػػكاد مااػػػة للاػػػكت مععػػػان 
 .كؿ الضكضاء إلى القامات الدراسيةلكا

o مات الدراسية بحيث  حقؽ الراحة المطلكبػة للطلبػة، كبحيػث ضركرة  عكية انراث ف  القا
 .س انراث ف   ؿ القامات الدراسيةال يشعر الطلبة بالملؿ مف   رار عفس ال كزية كعف

o  ضركرة االس فادة باكرة أفضؿ مف  ش يؿ الف حات فػ  الكاجهػة الشػمالية للمبعػى، كمػدـ
مػػػان فػػػ  ذلػػػؾ فل ػػػؿ كاجهػػػة معهمػػػا جعػػػؿ ال مارػػػؿ فػػػ  الكاجهػػػات الشػػػمالية كالجعكبيػػػة م ح 

 .مف حيث الشمس كاإلضاءة كال هكية ام بارا ها ال اميمية ال ااة
o  مػػدد الماػػامد قليػػؿ بالعسػػبة لعػػدد الطلبػػة كار فػػاع الطكابػػؽ، كبال ػػال  يجػػب العمػػؿ ملػػى

زياد ها ح ى ي سعى للمدرسػيف كالطلبػة الكاػكؿ إلػى القامػات الدراسػية بالمكمػد المعاسػب 
 الذركة. ااة ف  كقت 

كبال ال  فإف هػذه الدراسػة   ػرج بهػذه ال كاػيات الم علقػة ب اػميـ القامػات الدراسػية فػ  
 المباع  الجامعية:

ضػػػركرة ال عمػػػيـ ملػػػى جميػػػة مؤسسػػػات ال علػػػيـ العػػػال  بان ػػػذ بعػػػيف االم بػػػار المعػػػايير 
كاالم بػػػارات ال اػػػميمية الػػػكاردة فػػػ  هػػػذا البحػػػث، كربػػػط  ػػػر يص هػػػذه المؤسسػػػات ب ػػػكفير هػػػذه 
المعػػػايير فػػػ  المبعػػػى الجػػػامع  باػػػفة مامػػػة كفػػػ  القامػػػات الدراسػػػية باػػػفة  ااػػػة، كذلػػػؾ نف 

ف هذه القامات بجكدة مالية ي طلب االل ػزاـ بهػذه المعػايير ال اػميمية،  حقيؽ الكظيفة المطلكبة م
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كذلؾ بهدؼ  ػكفير الراحػة العفسػية للطلبػة كللمدرسػيف ملػى حػد سػكاء، كل حقيػؽ االم بػارات البيايػة 
المطلكبة فػ  هػذه الفراغػات انساسػية مػف عاحيػة ال شػميس كاإلضػاءة كال هكيػة كحجػب الضكضػاء 

ب لمسػػػ  دم  هػػػذه الفراغػػػات، كل حقيػػػؽ االح ياجػػػات السػػػمعية كالباػػػرية ك ػػػكفير الهػػػدكء المطلػػػك 
 .كدة المرجكة مف البياة ال عليميةللطلبة، ك ؿ هذا بهدؼ  حقيؽ الج

 الهصادر والهراجع
مس كل السػعادة لػدل طلبػة  ليػة العلػـك ال ربكيػة فػ  جامعػة يؿ البيػت  . 2012ال كالدة،  يسير. س

 ، السكداف: مجلة المعارة.4، العدد 18المجلد  الجامعية.كمالق ه بدرجة مالامة البياة 
  . المكسكمة الهعدسية المعمارية، دار قابس، لبعاف.1990 لكا ، محمد. س

 قيػيـ الكاقػة البياػ  للقامػات الدراسػية لطلبػة الدارسػات  . 2017داككد، فضيلة؛ البلػداكم، مػالء. س
 معة. ، بغداد: مجلة  لية ال راث الجا21. العدد العليا

رؤيػػػػة مق رحػػػػة ل اػػػػميـ مبعػػػػى ال علػػػػيـ  - .المبػػػػاع  المدرسػػػػية فػػػػ  ماػػػػر1995سػػػػعيد، سػػػػعيد. س
معهػػد الدراسػػات كالبحػػكث ال ربكية/قسػػـ أاػػكؿ -جامعػػة القػػاهرة-رسػػالة ماجسػػ ير-المسػػ مر

 ال ربية، القاهرة.
علػػػػـك البياػػػػة الفيزيقيػػػػة كالبعيػػػػات ال ح يػػػػة ب ليػػػػات االق اػػػػاد كال . 2008مرمػػػػاف، مبػػػػد الػػػػرحمف. س

، 41. العػػػدد اإلداريػػػة كمالق هػػػا بال حاػػػيؿ كالععػػػؼ لػػػدل الطػػػالب فػػػ  الجامعػػػات السػػػكداعية
 جامعة افريقيا العالمية، مر ز البحكث كالدراسات االفريقية: مجلة الدراسات االفريقية.

، 1. العػػػدد مؤشػػػرات قيػػػاس البياػػػة الجامعيػػػة العمكذجيػػػة حالػػػة دراسػػػية . 2008العسػػػاؼ، ليلػػػ . س
 ف العربية للدراسات العليا، انردف: مجلة ا حاد الجامعات العربية.جامعة مما
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 . جامعة القدس المف كحة، فلسطيف.كالطمكحات

ابكس مػػف جػػكدة المعػػاخ الجػػامع  بػػبعض  ليػػات جامعػػة السػػلطاف قػػ : 2009الغعبكاػػ ، سػػالـ. س
 ، مار: مجلة ال ربية.25العدد  كجهة عظر طالبها.
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طبيعػػة ال غيػػر الػػذم يطػػرأ ملػػى طػػالب المرحلػػة الراعكيػػة معػػد ال حػػاقهـ  . 2008القرمػػاف، أحمػػد. س
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