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 : الملخص

وأهمية التخطيط يقتصر هذا البحث في توضيح المشاكل المعمارية في مباني المدارس وما هي دور الجهات الحكومية في بناء المدارس  
العمراني في في بناء المدارس وأهم هذه المعايير التصميمية التي يجب توفرها في بناء المدارس وفي الختام تم طرح بعض التوصيات 

 حول المشاكل المعمارية في مباني المدارس. 

  :المقدمة

ن في منتصف طفرة جديدة في بناء المدارس وتجديدها  هذا هو الوقت المثالي إلعادة التفكير في مفاهيمنا حول العمارة المدرسية. نح
حيث يتم تحديث المدارس التي بنيت في الخمسينيات والستينيات الستيعاب طفرة المواليد ويتم بناء مدارس جديدة الستيعاب صدى طفرة  

( إلى أن المليارات على مليارات 1995المواليد. تشير إحصائية غالًبا ما يتم اقتباسها من مكتب المحاسبة العامة بالواليات المتحدة )
، سيتم إنشاء   2007و    2000الدوالرات ال تزال بحاجة إلى إنفاقها لتحسين المدارس الحالية. تشير التقديرات الحالية إلى أنه بين عامي  

رى ، في الواليات (. بعبارة أخPlympton  ،Conway  ،& Epstein  ،2000مدرسة أخرى في الواليات المتحدة وحدها )  5000أو بناء  
 ، يبدأ تشييد مبنيين مدرسيين جديدين كل يوم.المتحدة ، في المتوسط 

 يبدو بديهًيا أن أنواع المباني التي يسكنها األطفال ومعلميهم لن تؤثر فقط على ما يتعلمونه ولكن أيًضا على الطرق التي يتعلمون بها.
الزمان ، تم بناء المدارس العامة إلى حد كبير باعتباره انعكاًسا لنموذج المصنع للتعلم: ضع  لقد لوحظ أنه منذ ما يقرب من قرنين من  

مجموعة متجانسة من األطفال في مكان ضيق )يسمى فصًًل دراسًيا( ، وقم بمعالجتهم لمدة عام )امألهم( مع المعرفة( ، تأكد من أنهم 
لمعايير المعمول بها( ، وانقلهم إلى حاوية المعالجة التالية )فصل دراسي آخر( ، واستمر قد تعلموا المنهج المحدد والمتوقع )اختبرهم وفًقا ل

المهندسين   - في الدورة حتى يصلوا إلى السن الذي يعتبرون فيه. على استعداد للمغادرة )والدخول إلى مكان العمل(. عدد كبير من الناس  
وذج موضع تساؤل. ال يقتصر دور هذا النموذج والمباني المصاحبة له على  وضعوا هذا النم  -المعماريين والمعلمين على حد سواء  

التي   - مثل الرياضيات والعلوم    - ترسيخ صورة خطية يمكن التنبؤ بها للتعلم ، ولكنه أيًضا يديم طرق التفكير في التخصصات المعقدة  
، Davis & Sumaraسمى بالمًلحقات العلمية واإلنسانية )تكون محدودة وغير مكتملة، وبالتالي تديم الزائفة أيًضا. الفروق بين ما ي

 تحت الطبع(.

تجسد مدارس المصانع نموذج النقل للتعلم: المعلم لديه المعرفة ، وبطريقة خط التجميع ينقل تلك المعرفة إلى الطًلب. ثم يتم اختبار 
ى الرغم من العديد من النظريات الجديدة للتعلم التي ظهرت الطًلب لمعرفة ما إذا كانوا قد احتفظوا بالمعرفة التي تم تقديمها لهم. عل

إال أن مدارس المصانع وتعليم النقل ال تزال قائمة.    -بما في ذلك أفكار ديوي التقدمية ، والتي سأعود إليها قريًبا    -خًلل القرن الماضي  
ًدا والذي تعززه الحكومات باستمرار من خًلل االختبارات هل هو أن المعلمين غير قادرين على االبتعاد عن نموذج النقل الذي يعرفونه جي

عالية المخاطر وقرارات التمويل الًلحقة؟ أم أن هناك أسباًبا أخرى تجعل التدريس في المدرسة يتميز بشكل ال يمحى بوسائل النقل؟  
ا كبيًرا في إدامة نموذج النقل للتدريس ، على الفرضية المركزية لهذه الورقة هي أن المباني التي نؤوي فيها الطًلب والمعلمين تلعب دورً 

في    الرغم من النماذج البديلة للتعليم والتعلم التي تم اقتراحها وتحليلها ومناقشتها ونمذجتها من قبل المعلمين ، الباحثين وعلماء النفس
 القرن الماضي. 
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كان يجب أن يكون اإلستثمار في بناء مدارس جديدة ، أم يتم يعتبر بناء المدارس أداة سياسة وطنية، فتختلف اآلراء مثًًل حول ما إذا  
 توسعة وتأهيل المدارس القائمة.

كما أن بناء المدارس هو مسئولية اجتماعية وطنية سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي ، فالمبنى المدرسي هو أول مبنى حكومي 
ف تربي وتعلم ، ولذلك يلعب تصميم المدارس دورًا هامًا في العملية التعليمية يستخدمه النشئ، وهو المبنى الذي يحتضن البيئة التي سو 

، وإن كان هذا الدور ال يؤثر مباشرة على أداء العملية التعليمية ونجاح الطالب، إال أنه يستطيع أن يوفر فضاءات تشجع على هذا  
 األداء وهذا النجاح. 

حة حول كيف يمكن للتصميم المعماري أن يحسن العملية التعليمية بالنسبة للمدرسين يحاول المقال أن  يستعرض بعض من األمثلة الناج
 والطًلب. فإذا لم تنجح الفضاءات المدرسية في تشجيع الطًلب على التعليم فماذا يمكن أن تكون الفائدة منها إذًا ؟ 

 تعتبر الحكومة هي أهم هذه الجهات. جهات وهي: الحكومة والمصمم والمنفذ، و  3تقع مسئولية عملية بناء المدارس على  

 دور الجهات الحكومية في بناء المدارس 

تعتبر الجهات الحكومية المسئول الرئيس عن التعليم في أي دولة في العالم، فالتعليم هو مطلب أساس يجب أن تقوم بتلبيته كل دولة ،  
أخرى ، وقد يحدث اختًلف في اآلراء داخل الدولة الواحدة حول  وهو أداة سياسية واجتماعية، وقد تختلف السياسة التعليمية بين دولة و 

 السياسة التعليمية  التي يجب إعتمادها.

التعيلمية. في كثير من األحيان تكون الجهات الحكومية هي الجهة صاحبة  البرامج  التعليم و  تقوم الجهات الحكومية بوضع سياسة 
 ح للقطاع الخاص بإنشاء المدارس.المشروع التعليمي، وقد تشارك آخرين فيه، أو تسم

 و في إطار بناء المشروعات التعليمية تتولى الجهات الحكومية المهام التالية: 

 إعداد دراسات الجدوى للمباني التعليمية.  .1
 إعداد البرنامج الوظيفي والمساحي. .2
 الموضوعة. التمويل و الصرف على المشروعات ومراقبته لكي يبقى في حدود الميزانيات  .3
 الموافقة على طريقة البناء. .4
 إبرام العقود مع الجهات القائمة على التصاميم الهندسية والتنفيذ. .5

ونظرًا لكون هذه المهام معقدة ومتشعبة وتحتاج إلى تخصصات مختلفة فقد توكل الجهة الحكومية مهامها هذه إلى جهات متخصصة  
 تحل محلها.
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 المدرسية: تمويل إنشاء المباني  •

يعتبر الحصول على التمويل من أهم المسئوليات الحكومية ويشمل المصروفات التي يتطلبها بناء المشروع التعليمي منذ بداية إعداد  
البرنامج الوظيفي والمساحي وحتى تسليم المبنى، كما يتم تحديد العًلقة بين المصروفات الخاصة ببناء المشروع والمصروفات الخاصة  

وتشغيل المباني ، ويجب أن يأخذ التمويل في االعتبار تحقيق مشروع تعليمي ذو قيمة معمارية عالية. كما يهتم باختيار مواد  بصيانة  
البناء المناسبة والتي يمكن أن تؤثر على عمر المبنى وعلى تكاليف صيانته. و تكون النوعية هي األساس في اإلختيار. ألن محاولة  

التمويل قد تأتي بنتائج سلبية تزيد من التكلفة فيما بعد إنشاء المبنى ، فقد يحذف التمويل تكاليف معالجة  خفض تكلفة المباني لخفض  
تربة الموقع الغير صالحة للبناء عليها، أو يتم اختيار مواد تكسية أو وحدات إنارة أو زجاج نوافذ ذات نوعيات متدنية لخفض التكاليف.  

ادة من التجارب السابقة لبناء المدارس وسؤال المختصين في البناء والمراقبين الحكوميين على إنشاء ويمكن لتجنب هذه السلبيات االستف
 المدارس. 

أما مجال الصيانة والتشغيل، يهتم التمويل بتحديد تكاليف عمالة التنظيف ومصاريف إستهًلك الطاقة والماء ومعدات الصيانة والمواد  
يف المحافظة على المباني ومًلئمتها لإلستعماالت المدرسية المختلفة . وعادة ماتقدر مدة صيانة المدرسية المختلفة، كما يتضمن تكال

٪ من التكلفة اإلجمالية لبناء المشروع   2وتشغيل المباني بخمسين عامًا )هو العمر االفتراضي للمبنى( أما تكلفتها فتقدر سنويًا بنسبة  
المباني قادرة على التكيف مع المستجدات والتطويرات التعليمية بما في ذلك المحافظة على    التعليمي، هذه التكلفة تقدر على أساس إبقاء

متانة المبنى، وعادة ما تأخذ تكلفة الصيانة والتشغيل أهمية كبرى بعد مرور العشر سنوات األولى من عمر المبنى، األمر الذي يستدعي  
 التعليمي. أخذها في اإلعتبار عند تقدير التمويل الًلزم للمبنى

و يمكن أن تشترك الحكومة مع القطاع الخاص في بناء المدارس، ويعتمد هذا التمويل الخاص على مستثمر أو تجمع مستثمرين تقع 
عليه مسئولية بناء المدارس وتشغيلها وصيانتها واالنتفاع منها ، وبالمقابل تقوم الحكومة بإستئجار المباني منه لمدة زمنية محددة قد  

عام. هذه الطريقة تسمح للحكومات بجدولة صرفها على بناء المدارس ، كما يمكن أن تضع الحكومة شروط ومميزات   20ى  تصل إل
يمكن أن تستفيد منها مثل مراعاة تطبيق مبادئ االستدامة والمحافظة على البيئة عند بناء هذه المدارس وتطبيق معايير أمن وسًلمة 

 ها مسئولية الجهات الممولة للمشروع. وصيانة وتشغيل عالية حيث تصبح كل

هذه المدارس عادة ما ترجع ملكيتها إلى الحكومة بعد إنقضاء مدة اإلنتقاع منها ، وقد تقوم جهات خاصة خيرية ببناء المدارس ، وتحرص 
 الحكومة على أن تكون مثل هذه المشروعات تلبي خططها التعليمية. 

 إعداد دراسات الجدوى:  •

وى على احصائيات يتم جمعها بطريقة استباقية من قبل الحكومة لتحديد التوقعات من حيث احتياجاتها من المدارس تعتمد دراسات الجد 
د ومكوناتها وتجهيزاتها، تضم هذه اإلحصائيات معلومات عن إعداد المواليد الجدد في المدينة والهجرات والتنقًلت من وإلى المدينة  لتحدي

ا وسعتها وعدد الفصول والتجهيزات المدرسية الًلزمة وتحديد عدد المدرسين وتخصصاتهم والمراحل الدراسية أعداد المدارس المطلوب بنائه
 التي يجب توفيرها في المدارس حسب توزيعها ومواقعها في األحياء .. إلخ. 
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البناء محدد سلفًا فهي تقوم بإجراء وتهدف دراسات الجدوى إلى الحصر األولى لمساحات المدارس وتحديد التكلفة األولية، وإذا كان موقع  
تحليًلت أولية لخصائص الموقع ومدى صًلحيته لإلستعمال المدرسي من حيث امكانياته المساحية وسهولة الوصول إليه. أما إذا كان 

كلتا الحالتين يجب الموقع غير محدد فهي تقوم بتحليل عدد من المواقع المحتملة آخذة في اإلعتبار تأثير ذلك على تكلفة البناء، وفي  
 التأكد من وجود حل تصميمي واحد مقبول على األقل يمكن أن يستوعبه الموقع. 

 إعداد البرنامج الوظيفي والمساحي: •

 تعد هذه المرحلة من أهم مراحل  تصميم وإنشاء المدارس اليوم، وتشمل:

 تحديد البرنامج الوظيفي والمساحي. .1
 ع .تحديد إجمالي التكلفة التقديرية للمشرو  .2
 تحديد واختيار الوسائل والطرق التي  سينفذ بها المشروع. .3

ويتم إعدادها من قبل مبرمجين متخصصين في إعداد البرامج الوظيفية والمساحية للمدارس، هؤالء المبرمجين يكون لديهم الخبرة الكافية 
 وأسلوبها في العمل في بناء المدارس. لتقدير المتطلبات المعمارية والتقنية ومتطلبات الجهة صاحبة المشروع 

المعطيات والمعلومات  المشروع وتحديد نطاق عمله من حيث : جمع مجمل  الجهة صاحبة  بالتواصل مع  المبرمج  يقوم  البداية  في 
يمكن بعد واإلتصال بجميع األطراف الداخلة في هذا العمل. و اقتراح حلول مختلفة وتحقيق دراسة معمقة والحصول على نتائج أساسية 

 اعتمادها عدم الرجوع فيها.

ومن أول مهام المبرمج هو مساعدة صاحب المشروع على تحديد متطلباته وتحديد أهدافه واإلمكانيات الًلزمة لتحقيقها وتنقسم المتطلبات 
 إلى قسمين : 

ظيم الفراغي للمشروع و التصميم أو الصورة : مثل متطلبات البرنامج التعليمي الذي سيطبقه المشروع والتنالمتطلبات ذات الطبيعة النوعية
 المطلوب أن يظهر المبنى عليها والمميزات البيئية للمشروع. 

العددية: الطبيعة  ذات  واألنشطة    المتطلبات  والترفيه  الطعام  تأمين  مثل  بها  الملحقة  والوظائف  التعليمية  الوظائف  هيكل  تحديد  مثل 
 لتقديرية ومدة تنفيذ المشروع.الرياضية وعدد ومساحة فراغاتها وتكلفتها ا

يهتم المبرمج كذلك بالتواصل مع المستعملين للمشروع التعليمي بدءًا من الجهة صاحبة المشروع حتى المستعملين والمرتادين له والتعرف 
 لمشروع. من خًللهم على متطلبات المشروع وتجاربهم السابقة ، كما يقوم بمقابلة اإلدارت المحلية التي يقع في دائرتها ا

يقوم المبرمج بعد ذلك بتحديد البرنامج حسب معطيات المشروع مثل إن كان المشروع يقع داخل المدينة أو في المناطق القروية وما إذا  
 كان المشروع مشروع بناء حديث أومشروع تأهيل أو توسعة مباني قائمة، كما يحدد ما إذا كان المشروع حكومي أو خاص. 
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 للمشروع التعليمي أهداف يجب تحقيقها ويقوم المبرمج بتحديدها كما أن 

 ويمكن تقسيم هذه األهداف إلى: 

o تعليمية وتربوية الوظائف أهداف  التي سيخدمها وطبيعة  التعليمية  ، والمراحل  تعليمية  المبنى من وظائف  بما سيحتويه  : وتهتم 
 ية المحلية في المناطق التي سيقام فيها المبنى.المختلفة للمبنى والخصائص الثقافية واالجتماعية واالقتصاد

o وتهتم بطريقة إدماج المبنى التعليمي في البيئة سواء كان في المدينة أو في ضواحي المدينة أو في  أهداف تخطيطية عمرانية :
افًلت مدرسية، سيارات القرية. كما تهتم بسهولة الوصول إلى المدرسة والتعرف على وسائل االنتقال التي ستستخدم تبعًا لذلك )ح

 خاصة، مشاة(. 
o وتهتم بإحترام البيئة الطبيعية واإلقتصاد في الطاقة والموارد وتحقيق الراحة والعزل الصوتي والحراري والبصري و أهداف بيئية :

 تجنب الروائح الغير مرغوبة واإلهتمام بالجوانب الصحية . 
o بين عناصر المشروع وتحقيق المتطلبات المساحية واالهتمام بتحقيق مبدأ : وتهتم بتنظيم العمل وتحديد العًلقات  أهداف وظيفية

المشاركة في المباني عند تصميم الخدمات الملحقة بالمشروع بحيث يمكن استعمالها ليس فقط لمدرسة واحدة بل يمكن استعمالها  
 من مدارس مجاورة أو من سكان الحي مثًًل، واالهتمام بالربط الجديد بين المدرسة. 

 وهذه الخدمات مثل المقصف أو المالعب الرياضية.

: وتهتم بالمحافظة على إجمالي الميزانية الموضوعة بدون زيادة، والتحكم في الصرف والتأكد من مقدرة الجهة  أهداف إقتصادية •
 صاحبة المشروع على الوفاء بالمبالغ المقترضة من الجهات المانحة لقروض بناء المدارس. 

 ة لبناء المدارس :المعايير الحكومي •

  وعادة ما تحدد الجهات الحكومية المعايير واألنظمة الخاصة بالبناء  لكافة المباني، وتعتبر أنظمة ومعايير بناء المدارس جزء منها كأي
التعليمية وإعادة  مبنى آخر. وقد  تحتوي على أنظمة و معايير خاصة بالمدارس فقط. مثل األنظمة والمعايير الخاصة ببناء المباني  

 تأهيلها أو توسعتها. 

 ومن أهم المحاور التي تتناولها هذه األنظمة والمعايير: 

o  درء المخاطر الصناعية والطبيعية مثل الزاللزل واختبارات التربة التي سوف يتم البناء عليها ومواصفات الهياكل اإلنشائية وحماية
 المستعملين من الحوادث الصناعية . 

o  الراحة لمستخدمي المباني مثل اإلضاءة الطبيعية واإلنارة الصناعية وحماية المباني من الضوضاء. أنظمة تأمين 
o  .التوفير في استهًلك الطاقة والصيانة والتشغيل ومراقبة تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المختلفة ومعالجة تربة األراضي الملوثة 
o   ذات نوعية جيدة واخضاعها لًلختبارات المختلفة اإلنشائية والصحية. اختيار موادالبناء حيث يجب أن تكون هذه المواد 
o  قواعد وأنظمة األمن والسًلمة وتدخل فيها قواعد تخطيط المدن وضرورة اتباع المخططات العمرانية المعتمدة من قبل الحكومات

 ذار. وأنظمة البناء من إرتفاعات وارتدادات ، وكذلك تأمين المباني ضد الحريق وأجهزة اإلن
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o   القواعد الصحية والخاصة بإتباع العادات الصحية السليمة ومراقبة التغذية ومحاربة السمنة مثًًل ومنع األلعاب الخطرة على حياة
 الطلبة . 

o .تطبيق المعايير الخاصة بالمعاقين في المباني وتشمل المبنى التعليمي وما يحتويه والمنطقة المحيطة به وما تحتويه 
o نشاء مواقف السيارات. معايير تصميم وإ 
o  .معايير اللوحات اإلرشادية التي يجب أن تكون واضحة وشاملة 
 تصميم وإنشاء المدارس على المستوى الوطني: •

تبني الدول المدارس لتأمين التعليم لمواطنيها في المدن والقرى على حد سواء، وعلى صعيد الدولة الواحدة يمكن أن تختلف  أساليب  
س من حيث احتياجات التعليم وعدد ونوع المباني التعليمية من حيث تعداد السكان ومن حيث طبيعة النسيج العمراني تصميم إنشاء المدار 

في المدن أو القرى ومن حيث العادات االجتماعية، فمثًًل في بعض الدول يتم بناء مجمعات مدرسية تضم عددًا من المستويات الدراسية 
أطفال مثًل بأعمار   3ية( في وسط مجموعة من القرى لتسهيل عملية إنتقال الطلبة فيمكن لعائلة لديها  )حضانة وابتدائية وإعدادية وثانو 

 مختلفة غير متقاربة أن تتولى نقل أطفالها جملة واحدة إلى هذا المجمع، وكذلك الحال لتحسين نقل المدرسين. 

 العمارة المدرسية 

هو  -والمباني العامة األخرى ، في هذا الصدد  - من الهندسة المعمارية لمدارسنا    ال يوجد شيء جديد حول فكرة أن الكثير مما نتعلمه
( أنه في األوقات 1998(. في الواقع ، يجادل برادلي ) David & Weinstein   ،1987؛    Bingler  ،1995انعكاس لقيم ثقافية أكبر )

إعطاء مثال الكاتدرائية في العصور الوسطى باعتبارها "وصية في  التي سبقت المطبعة ، كانت المباني وسيلة أساسية لًلتصال ، مع  
الحجر والزجاج على تعاليم الفكر المسيحي". يجادل برادلي كذلك بأنه "سواء في المخطط واالرتفاع أو في النحت والزخرفة ، فإن المبنى 

ة المعمارية بعبارات أكثر عمومية ، قائًًل: "نتوقع من ( عن انتقال القيم الثقافية من خًلل الهندس1995ينقل المعنى". يتحدث تايلور )
للغاية   -المدارس إعداد األطفال للعيش في مجتمع ديمقراطي ، ومع ذلك فإننا نوفر بيئة تعليمية تشبه دولة بوليسية   صعبة ودائمة 

حراس ، وحتى كًلب الحراسة. تفشل هذه الهندسة  الهندسة المعمارية ، واألسوار العمًلقة ذات السلسلة المترابطة ، والبوابات المغلقة ، وال
 (.69المعمارية في تشجيع الشعور بالملكية أو المشاركة أو المسؤولية المطلوبة للديمقراطية ". )ص 

في كثير من   ترتبط الطرق األخرى التي يتأثر بها التعلم بالهندسة المعمارية ارتباًطا مباشًرا بالمناهج الدراسية الرسمية. استنتج الباحثون ،
األحيان ، أن الطًلب الذين يرتادون المدارس التي يتم صيانتها جيًدا ، والتي تلبي معايير السًلمة ، ويتم الحفاظ عليها نظيفة ، هم 
أيًضا أكثر عرضة إلظهار مستويات أعلى من األداء األكاديمي من الطًلب في المدارس ذات األسطح المتسربة ، والنوافذ المكسورة ، 

دم وجود مراحيض وفصول دراسية مظلمة. لعقود من الزمان ، قام المهندسون والمعماريون وعلماء النفس والمعلمون أيًضا بفحص ع
الدور الذي تلعبه اإلضاءة واأللوان ، على سبيل المثال ، في توليد بيئات تساعد على التعلم والسلوكيات االجتماعية اإليجابية. أظهر 

طين أن استخدام ضوء النهار في سياق تصميم أكبر موفر للطاقة ال يرتبط فقط بمستويات أعلى من أداء الطًلب بعض الباحثين والمخط
ولكن يمكن أن يكون أيًضا فعااًل من حيث التكلفة. ركزت الدراسات أيًضا على اآلثار الضارة للكثير من الضوضاء في بيئة التعلم ،  

( ، والحاجة إلى دعوة المساحات الخارجية بما في ذلك المساحات Bullock & Foster-Harrison   ،1997وأهمية األثاث المناسب )
بما في ذلك أهمية اإلضاءة   -( . إنه لمن الواقعي أن ندرك أن العديد من هذه العناصر  Tanner   ،2000الخضراء ومناطق اللعب )
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قد تم االعتراف بها كعناصر حاسمة من قبل المبشر األمريكي   -  الجيدة والتهوية ، واألثاث المناسب ، والحاجة إلى المساحات الخضراء
 عاًما.  150( ، في عمله الكًلسيكي حول العمارة المدرسية المكتوب منذ أكثر من 1848األول للتعليم ، هنري بارنارد )

 المشروع التخطيطي والمعماري 

o للمباني المدرسية 

، أولى مراحل هذا المشروع وأهمها هو تحديد موقع المدرسة سواء في المدينة أو يتم تنفيذ المشروع التخطيطي والتصميمي على مراحل
في القرية، و مدى تأثير النقل على هذا االختيار ، فكلما كانت المدرسة قريبة قل االعتماد على النقل، ولذلك تأخذ كافة االحتياطات 

مرورية فيها. وكذلك االهتمام بتأمين مواقف سيارات سواء للحافًلت المؤدية إلى ذلك.  مثل التأكد من سًلمة الطرق وسهولة الحركة ال
أو سيارت أولياء األمور أو المدرسين . على أن هذه الخطوة التتم حسب حالة كل مدرسة ولكنها تتم على مستوى المخططات العمرانية، 

 م للمدن والقرى. فالمباني التعليمية هي جزء من المكونات العمرانية التي تؤثر على التخطيط العا

من الناحية المعمارية فإن التحليل الدقيق للمشاكل التي يطرحها التصميم المعماري للمدارس يتم من خًلل خمس اعتبارات : العًلقة بين 
تطوير طرق اإلنشاء العمارة المدرسية وأسلوب التعليم، والعًلقة بين المشروع المعماري والمشروع التربوي، تصميم مباني تعليمية تدفع إلى  

من جهة و تطوير التقنيات التربوية من جهة أخرى ، إيجاد عًلقة بين الفراغات المدرسية والسكان الذين يسكنون في محيط المدرسة،  
التعليم،   ــ  في تحسين  اليوم  به  ــ معترف  دورًا  الدراسي  المبنى  يلعب  والفراغية. حيث  والتقنية  االقتصادية  اإلعتبارات  فالمباني مراعاة 

التعليمية يجب أن تخدم طرق ووسائل التعليم سواء كانت في فصول أو في مجموعات وتوفير المساحات الكافية لعدد الطًلب والمدرسين 
واستقبال المعاقين. كما أن المبنى التعليمي يجب أن يخدم السكان والمسئولين على المبنى التعليمي وأولياء األمور و إستعمال بعض 

 في غير أوقات الدراسة من قبلهم . مرافقه 

 تركز البرامج التعليمية الحديثة على الطالب وتعمل على دفعه إلى التعلم بنفسه والتفاعل والتواصل مع اآلخرين، والجمع بين العلوم بدالً 
أصبحت الكثير من الدول   من فصلها عن بعضها، مما يدفع إلى تكوين فكر ناقد لديه وتطوير مهاراته لحل المشاكل التي تواجهه، ولقد

تعتمد في هذا الصدد على الوسائل اإللكترونية الحديثة وعلى التعليم داخل المعامل األمر الذي أثر على المباني المدرسية ودفع إلى  
مية وتطوراتها،  إعادة النظر في تصميمها وطرق إنشائها . فمباني المدارس اليوم يجب أن تكون مرنة ومًلئمة وتسمح بتطبيق البرامج التعلي

كما يجب أن تكون المباني مستدامة وتحافظ على البيئة، و أن تكون عنصرًا إيجابيًا في النسيج العمراني لألحياء التي تبنى فيها بحيث  
 تخدم ليس فقط العملية التعليمية للطًلب بل تشمل سكان األحياء التي تقع فيها. 

الذين سيستخدمونها ، وبالرغم من عدم وجود أمثلة كثيرة لهذا التوجه إال أن بعض   مباني المدارس يجب أن تصمم وتبنى بمشاركة من
المصممين يهتمون بالتواصل مع المدرسين و الطلبة لتطويع المباني التعليمية لإلستعماالت المثلى وأساليب التلقي. في بعض الدول  

 الفقيرة يتم إشراك األهالي في بناء المدارس. 

على أهداف التعليم في العالم إال أن لكل منطقة أو بلد في العالم طريقته الخاصة في األسلوب التعليمي ، فالبعض بالرغم من اإلتفاق  
ر يرى ضرورة تعميم الوسائل اإللكترونية الحديثة واالنترنت على الطلبة واستخدام المعامل في التعليم )مثل انجلترا( وقد يرى البعض اآلخ

أن يكون غير مقيد بطريقة أو بأخرى ، فالمهم هو أن يكون الطالب قادر على أن يتعلم بمفرده أو داخل  أن األسلوب التعليمي يجب  
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فريق طًلبي )مثل الدنمارك(، دول أخرى تنظر للعملية التعليمية على أنها عملية ارتقاء اجتماعي فترتكز العملية على مشاركة الطلبة 
كا الجنوبية( ، ولذلك تقوم الدول بوضع أنظمة وقوانين تصميمية لتطبيق معايير تصميمية وأولياء األمور فيها )مثل كولومبيا في أمري

 لمباني المدارس.

 
 يمكن عمل اآلالت الخاصة بالطاقة وتوفير المياه للمدرسين والطلبة

 
 التعليم داخل فضاءات مفتوحة باإلضافة إلى الفصول الدراسية 
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 الفناء المركزي القاعة المتعددة األغراض تحت 

 على أن أهم هذه المعايير التصميمية هي: 

 مرونة الفضاءات التعليمية: .1

ضرورة مرونة الفضاءات التعليمية هي من أهم المعايير التصميمية ، فاألنشطة التعليمية  تتطلب تطويع الفضاءات المعمارية لكي تتًلئم 
تغيير التوزيع الداخلي للمباني والتوسعات المستقبلية التي تحتاجها المباني مع كافة األنشطة ولكي تأخذ في اعتبارها إعادة تأهيل أو  

 التعليمية مع مرور الزمن. 

في البرتغال تركز مرونة الفضاءت التعليمية على تخصيص بهو رئيس متعدد األغراض يتداخل مع فراغ المكتبة بحيث يصبح الفراغ  
. في الدنمارك يتم إلغاء غرف الفصول التقليدية لتحل محلها فراغات مرنة للتعليم الرئيس للتواصل االجتماعي وممارسة أنشطة متعددة

تشجع الطلبة والمدرسين على التعليم في مجموعات وبحيث تؤدي األنشطة التعليمية في فراغات ذات خصائص متنوعة، هذه الفراغات 
ي بينها لتحقيق الخصوصية الصوتية لكل مجموعة تعليمية تكون مرتبطة ببعضها البعض، ولذلك يتم األخذ في اإلعتبار العزل الصوت

وتوفير الهدوء لها، كما يمكن توفير حوائط متحركة لتحقيق هذه المرونة وعزل الصوت في آن واحد كما هو الحال في مدارس لوس 
 Fosterيم مكتب  في إنجلترا وهي من تصم  Langley Academyأنجلوس األمريكية. و يمكن اإلطًلع هنا على مشروع  مدرسة  

+Partners. 

 :تطبيق معايير المحافظة على البيئة .2

وفي هذا المجال يجب أن تكون عملية المحافظة على البيئة شاملة لكافة معايير االستدامة وأن تجمع بين كافة المعايير ليس فقط خفض 
انبعاثات الكربون )تحقيق مستوى صفر كربون( بل تطبيق كافة المعايير االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وكيف يمكن أن تسهم هذه 

ء التعليم، ففي بعض المدارس اليوم يمكن للطلبة اإلطًلع على آالت انتاج الطاقة أو التوفير في الماء بعمل فتحات المعايير في إثرا
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زجاجية كبيرة يمكن اإلطًللة منها على غرف اآلالت ، كما يتم وضع لوحات الكترونية تسجل استهًلك الطاقة والماء ومعدل التوفير 
 مثل هذه التوجهات جزًء من العملية التعليمية.فيها على مدار اليوم الدراسي ، وت

٪ مما هو عليه في المدارس السابقة وبحيث    60في انجلترا يجب أن تخفض مباني المدارس الجديدة معدل انبعاثات الكربون بمقدار  
 إلى الصفر.  2016تخفض بدء من عام 

إعادة تأهيل المباني المدرسية القائمة بداًل من بناء مدارس جديدة   في البرتغال وفي إطار المحافظة على البيئة تقرر أن يتم التركيز على
للتقليل من االنبعاثات والتوفير في الطاقة والمساهمة اإليجابية بشكل عام في المحافظة على البيئة. كما يحافظ على عدم تمدد المدن  

م هذا التوجه فقط في المحافظة على البيئة بل كذلك في  بحيث التكون المدارس الجديدة بعيدة، وكذلك الحال في الدنمارك حيث اليساه
توفير تعليم مستمر للطلبة على مدى المراحل الدراسية المختلفة من خًلل إضافة مباني جديدة إلى المدارس القائمة أو إلستيعاب الزيادة 

في أمريكا،  ومدرسة     Wilson Secondary Schoolفي أعداد الطلبة. أنظر إلى المدارس التي نستعرضها في هذا العدد. مدرسة   
Gammel Hellerup High School      في الدنمارك والمدرستين من تصميم مكتبBIG    ومدرسة ،borg + nms deutsch-

wagram  في النمسا من تصميم مكتبFranz zt gmbh . 

أثير النفايات الناتجة عنها على الموقع . وفي لوس في استراليا تهدف المباني التعليمية إلى التوفير في استهًلك الطاقة والتقليل من ت
انجلوس )والية كاليفورنيا األمريكية( زودت المدارس بوسائل تحكم وشاشات لتقييم االستهًلك الفعلي للطاقة وطرق المستخدمين للمبنى 

باني وكفاءة الطاقة وتوفير الماء وإدارة لها وتدخل معايير المحافظة على البيئة في عملية التصميم المعماري من حيث مراعاة توجيه الم
ة  النفايات وكفاءة المواد واآلالت المستخدمة في اإلنشاء والتعليم والخدمات والتشغيل والصيانة في التوفير في الطاقة  . أنظر إلى مدرس

Kathleen Grimm     في نيويور ك من تصميمSOM    ومدرسة .French International School   تصميم مكتب    في الصين من
Jacques Ferrier  .اللتين نستعرضهما  في هذا العدد 

 
 إضافة مباني مدرسية إلى مدرسة قائمة للمشاركة في اإلدارة والخدمات بهدف استدامي 
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 المشاركة في تصميم وإنشاء المباني: .3

المعايير إال أن األبحاث أثبتت أن إشراك الصغار هناك القليل من التصاميم المعمارية التي يشارك فيها الطلبة والمدرسين التي تطبق هذه  
 في هذه التصاميم يجعل المدرسين ينظرون إليهم بطريقة مختلفة، فهي ترفع من مستوى ثقة الصغار في أنفسهم ومن النظرة إلى قدراتهم. 

الدول حيث أن تصميم المباني حسب رغبة  إشراك المستعملين للمباني التعليمية في تصميمها أو بنائها لم يعد شيئًا مستغربًا في عدد من  
  مستعمليها يرفع من  كفاءة فراغاتها لتحقيق المتطلبات التعليمية ، وتجعلها تدوم أكثر بدون إجراء تعديًلت عليها. كما أنه من الضروري 

دد التخصصات بما في ذلك  اليوم أن ينظر لنجاح العمل المعماري وتحقيق اإلبتكارات المنشودة في المباني على أنه نتاج فريق متع
 المستفيدين من خدمات المبنى. 

 تفاعل المشروع المدرسي مع السكان: .4

تشكل األحياء والمواقع التي تبنى فيها المدارس مصادر إلهام لتصميم هذه المدارس وإنتفاع سكان األحياء بما يمكن أن تقدمه مباني هذه 
 عرفي لهم. المدارس من خدمات لسكان األحياء ورفع المستوى الم

في والية كاليفورنيا األمريكية تبنى المدارس داخل األحياءبحيث تصبح مركزًا لها. ففي بعض مشاريع المدارس الجديدة يتم إضافة مباني 
اسكانية ومراكز اجتماعية في نفس الموقع الذي سوف تقام فيه المدارس لتشكل مع المبنى المدرسي كتلة بنائية واحدة لتحقيق التنوع 

بنائي لألحياء. وفي كولومبيا في أمريكا الجنوبية تركز مبانيها التعليمية على توثيق العًلقة مع سكان الحي بتخصيص فراغات داخلها ال
لممارسة السكان ألنشطة متعددة خارج أوقات الدراسة ، كما يتم اختيار مواقع بناء المدارس لكي تمثل معالم معمارية تجدد من االنطباع 

 جتماعي لألحياء.البصري واال

في البرتغال تستخدم الفصول والخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية الملحقة بالمدارس من قبل سكان األحياء في غير أوقات الدراسة،  
 وقد تهدف المدارس الجديدة إلى تأمين فرص عمل لسكان األحياء مساهمة بذلك في تطوير مستوى معيشة األحياء. أنظر مدرسة 

Gerardo Molina    في كولومبيا من تصميمGiancarlo Mazzanti  ومدرسة ،Evelyn Grace Academy   في لندن من تصميم
 زها حديد التي نستعرضها في هذا العدد. 

ق تعتبر المعايير التي ذكرناها من أهم االعتبارات التصميمية لبناء المدارس على أن هناك عدد من المعايير األخرى األقل أهمية مثل طر 
 التعليم خارج الفصول المدرسية أو في الهواء الطلق ، وكذلك المعايير الخاصة بالمباني التعليمية ذات البرامج الخاصة ومعايير التصميم 

 والفرش الداخلي للمدارس. 
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 Gerardoللحي )  يراعي التصميم استفادة سكان الحي من المدرسة بقدر استفادة الطلبة منها بحيث تصبح المدرسة مركزًا اجتماعياً 

Molina) 

 
 مسقط الدور األرضي 

يوضح مباني الخدمات الثقافية والرياضية التي يمكن استخدامها من قبل سكان الحي في غير أوقات الدراسة حيث خصصت لها مداخل  
 خاصة بها ال تتعارض مع مداخل مباني األنشطة التعليمية. 
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 التعليمية ذات المداخل المنفصلة عن الخدمات الثقافية والرياضية. مسقط الدور االول يحتوي على األنشطة 

 مشكلة المباني المدرسية في التعليم العام 

فإن المدرسة هي أحد المؤسسات التي يستعين بها المجتمع في خلق المواطن الصالح القادر على التفكير والعمل واالنتاج ، وإيمانًا منا  
  بد وأن يكون المبنى المدرسي على أحدث المواصفات الواجب توفرها في المباني المدرسية بالدور الذي تقوم به المدرسة فًل

ومما ال شك فيه أن المدرسة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية تعاني معاناة كبيرة من ضيق المباني المدرسية ، وخاصة المدارس 
حاجات األطفال حتى تساعدهم على النمو الجسمي والنفسي والواجداني،   االبتدائية والتي تحتاج إلى معايير وتصاميم خاصة الشباع 

 فًلبد وأن يكون هناك صاالت ومًلعب وأفنية تكون مساعدة للعملية التربوية. 

 الخاتمة

كبير وتنية وال سيما ان للبلديات دور فعال وملموس في التنمية المحلية للمجتمع  والفرد وفي سياق موضوع البحث انها تساهم إلى حد  
وتخطيط المدن بحيث تكون المدرسة في قلب المركز للمدينة مراعية الظروف االجتماعية على جميع المستويات وتخفيف االزمة المرورية 

 الخانقة اليومية وذوي االحتياجات الخاصة للوصول إلى المدرسة بكل سهوله ويسر.

مشكلة والتي تعتبر المشكلة التي أزعجت وال زالت تزعج المسؤولين في الوزارة ولم  وختامًا نرجو من هللا أن نكون قد وفقنا في طرح هذه ال
 توجد لها الحل األمثل إلى اآلن ونقترح بعض التوصيات في هذا البحث 

التوسع في بناء المباني الحكومية من أجل االستغناء عن المدارس المستأجرة التي ال تصلح لتكون مدارس ، وال مانع من إدخال  .1
 قطاع الخاص في ذلك وأذكر صورتين لذلك:  ال
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فتح الباب أمام الموسرين والمحسنين للمساهمة في بناء المدارس ، وهذا األمر كان موجودًا من القدم ، وقد أدى ثماره، ونحن نعيش   -أ
السكان ، ومن األمور العظيمة  ظروف تتحتم أن يتعاون الجميع للمساهمة في بناء مدارس تكفي لتغطية االزدياد المستمر في عدد 

 األجر إنشاء المدارس وجعلها وقفًا هلل تبارك وتعالى ، فإن ذلك من الصدقة الجارية التي ينتفع بها اإلنسان بعد مماته.
طرح مناقصات كبيرة على مستوى الشركات والمؤسسات الكبيرة النشاء مدارس كافية، وتسلم للوزارة بقيمة مقسطة على سنوات مقابل   -ب

ربح معقول ، فهذا يحد من المباني المستأجرة ، وخاصة أن هذا األمر له مردود اقتصادي جيد ، حيث أن هناك مبالغ طائلة تنفق 
على استئجار المدارس ، لو جعلت مقابل اقساط لتسليم مدارس حكومية نجد أننا خًلل سنوات معدودة استغنينا عن جميع المدارس  

 المستأجرة. 
 ة للوضوء ، واالستفادة من أسطح المباني المدرسية بعمل مظًلت تستخدم ألداء الصًلة جماعة. توفير أماكن كافي -ت
 عدم استعمال الغرف الضيقة كفصول دارسية مهما كانت الظروف. -ث
 يجب أن تتوفر المعايير التالية في اختيار موقع المدرسة:  .2
 تنمو المدينة فيه.  أن يكون موقع البناء المدرسي مناسب , وفي االتجاه الذي ينتظر أن -أ

 أن يكون الموقع قريبًا من الطرق التي يسلكها معظم التًلميذ.  -ب
 أن يكون موقع المبنى بعيدًا عن المناطق الخطرة والمزعجة مثل المنطقة الصناعية في المدينة وطرق السريعة. -ت
 أن تتوفر في الموقع الظروف الطبيعية والصحية الجيدة.  -ث
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Abstract : 

This research is limited to clarifying the architectural problems in school buildings, what is the role of government agencies 

in building schools, the importance of urban planning in building schools, and the most important of these design criteria 

that must be met in building schools. In conclusion, some recommendations were put forward about architectural problems 

in school buildings. 
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