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Elementary education buildings are considered the finest and vital 

educational Environment that represents a priority in social services. This 

study aims at analyzing actual conditions of elementary education 

buildings(primary schools) in Yemen cities (Almukalla as a case study) in 

order to investigate their architectural problems and solution approaches. 

The research has used the 'survey' as a field study and the ' Questionnaire' 

directed to users (pupils, teachers and administrative staff) as well as the 

architecture point of view of the investigator. As a research method and as 

an information resource of data base studies for determining the problems 

and various types of treatment that are essential to fulfill the educational 

needs and social objectives in Yemen cities.      
  

  المشكالت واتجاهات الحلول - أبنية التعليم األساسي بالمدن اليمينية
  " مدينة المكال كدراسة حالة" 

 

  هشام هادي البيتي. م
  معيد بقسم الهندسة المعمارية

   جامعة حضرموت –كلية الهندسة 
  

  دي محمد رضوانمج./ د.أ
 أســــــــتاذ ورئــــــــيس قســــــــم الهندســــــــة

جامعـة  -كليـة الهندسـة  المعماريـة
  أسيوط

  ممدوح علي يوسف./د
مــــــــــدرس بقســــــــــم الهندســــــــــة 

 -الهندســـة  كليـــة المعماريـــة
  جامعة أسيوط

  

  : صــــالملخ
المجتمـع التـي يقـدمها  التعليميـةمـن الخـدمات  اكثيـر  أهميتـهتتصـدر  البيئـة التعليميـة التـييعد المبنى المدرسـي 

 )مدينة المكال كمثال(بالمدن اليمنية  األساسيالتعليم  أبنيةواقع التعرف على  إلىه الورقة ده وتهدف، ألبنائه
، مســتخدميه خــالل اسـتقراء آراء وانطباعــاتالمبــاني لالحتياجـات التعليميــة مـن هـذه مـدى مالئمــة  لكشـف عــن

وقـــد  .بـــاليمن التعلـــيم األساســـي مـــدارس مـــنعـــدد ل )مســـحية واســـتبيانيه(علـــى دارســـة ميدانيـــة  البحـــثعتمـــد يو 
مدرسية  أبنية إلىل و وصلها للحلول التوجهات و  للمشكالت القائمة خلصت هده الدراسة إلى تقديم المعالجات

  .بنائناألالتعليمية  األهدافوتحقيق  الشاملتطورة تلبي حاجات العمل التربوي في منظوره ممتكاملة و 
  :التاليةوسوف يتناول البحث النقاط 
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  ).المنهجية -الهدف -اإلشكالية( :المقدمة : ١
  ).تصنيف هذه المدارس -المدارس المختارة -منطقة الدراسة:( المسح الميداني : ٢
  ).نتائج االستبيان -اختبار االستمارة -استمارة البحث( :االستبيان : ٣
  ).الباحثمن وجهه نظر  -مشكالت من وجهة نظر المستخدمين(:تحديد المشكالت : ٤
  .البدائل والمقترحات لحل المشكالت القائمة: ٥
  .توصياتالنتائج و ال: ٦

 

  :المقدمـــــة : ١
علـــى العطـــاء تعمـــل علـــى ترقـــي الفـــرد وتنميـــة  ةقـــادر  تطـــورةم أجيـــاليكمـــن دور العمليـــة التعليميـــة فـــي تأهيـــل  

، ونظرا الن المباني م التعليمي وتطورهمد عليها النظاويعد التعليم األساسي الركيزة األولى التي يعت.  المجتمع
وفر البيئـة المالئمـة لممارسـة األنشـطة التعليميـة والتربويـة، وتـأتي األهميـة لمبـاني التعلـيم األساسـي تـالمدرسية 

 ،للتـرويحلتثقيـف و لو فـي أنهـا تنتشـر بـين األحيـاء وتلعـب أدوارا مزدوجـة لخدمـة المجتمـع، فتكـون مكانـا للتعلـيم 
مـن القصـور العـددي والنـوعي وضـعف فـي التطـور  _الـيمنالتعليميـة فـي العـالم الثالـث ومنهـا لمباني وتعاني ا

  .والتعايش مع النهضة الرقمية والمعلوماتية

  : دراسةإشكاليـة ال: ١-١
تتنوع مشكالت مباني التعليم األساسـي وتتـداخل بالمـدن اليمنيـة نتيجـة عـدم الدرايـة الكافيـة باألسـس والمعـايير 

الوظيفيــة المرجـــوة مــن هـــذه و البيئيـــة تحقــق المتطلبــات مليــة التصـــميم ممــا أنـــتج مبــاني تعليميـــة ال الموجهــة لع
ــيم األساســي بالمــدن اليمنيــة االمشــكالت القائمــة بأبنيــة األمــر الــذي يــدعو إلــى ضــرورة دراســة . األبنيــة  .لتعل

  .للدراسة والتحليلكمثال  فيها ونظرا لمعايشة الباحث لمدينة المكال فسوف يتم تناول مدارس التعليم األساسي

   :دراسةالهدف من ال: ٢-١
التـي تعانيهـا مبـاني التعلـيم بالمـدن ت إلى التعـرف علـى أوجـه القصـور والمشـكاليهدف البحث بصورة رئيسية 

االرتقـاء و تعمـل علـى رفـع كفـاءة المبنـى المدرسـي  بتوجهـات حلـولبغيـة الخـروج  )مدينة المكال كمثـال(اليمنية 
  .التعليميةبالعملية 

  

   :منهجية الدراسة: ٣-١
بيئـــة المدرســـية واســـتقراء آراء المســـتخدمين ال معايشـــةعتمـــد علـــى يإن جمـــع المعلومـــات الالزمـــة لهـــذه الدراســـة 

، لــذا فــان التعــرف علــى الوضــع الــراهن  راســةوبالتــالي اســتخالص النتــائج التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف الد
جــاء مــن خــالل ســبل جمــع المعلومــات التــي تمــت فــي مرحلــة المســح للمــدارس وتشــخيص المشــكالت الفعليــة 

  . الميداني واالستبيان
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  :المسح الميداني  :٢
اســتهدفت الدراســة مبــاني التعلــيم األساســي بمدينــة المكــال بمحافظــة حضــرموت ، وقــد اختيــرت المــدارس مــن 

بعــض مســاقط صــول علــى وتــم الح. ذج التصــميميةمــن النمــامختلفــة تمثــل مجموعــة لمنــاطق المدينــة مختلــف 
  : نماذج الدراسة مايلياختيار  روعي فيوقد  ،المباني المدرسية من إدارة التربية ومراجعتها على ارض الواقع

  . من النماذج التصميميةمتنوعة تمثل مجموعة أن  �
 .تمثل جميعها مرحلة التعليم األساسيأن  �

 .في التعليم  تشترك جميعها في النظام الحكوميأن  �

  : الدراسةطقة من :١-٢
  :تم اختيار مدينة المكال إلجراء الدراسة الميدانية لعدد من األسباب كاآلتي 

تمثل مدينة المكال العاصمة لمحافظة حضرموت اكبر المحافظات مساحة وأهمية في الجمهورية  �
  .اليمنية

 .بالمدينةقلة أو انعدام الدراسات التي تتناول تقويم المباني المدرسية  �

احث للمدينة حيث انه احد سكانها، بالتالي يعطي هذه الدراسة المصداقية والتعرف على معايشة الب �
المشكالت التي تعاني منها مباني التعليم األساسي بها وتقديم المعالجات لها بصورة أكثر عمقا ودقة 

 .الدراسةوبما يخدم أهداف 

  .أيضايم الجامعي وجود مباني التعليم العام بها بشقيها األساسي والثانوي والتعل �
وبتوقيع أماكن مواقع المدارس على خريطة مدينة المكال وجد أن العينة قد تمثل المدينة إلى حد كبير 

  .وتنتشر فى مختلف مناطق المدينة 

  :المباني المدرسية التي شملتها الدراسة: ٢-٢
دينة وهي على مباني مدرسية للتعليم األساسي موزعة على مختلف مناطق الم ٩ويصل عددها إلى 

  :  النحو التالي 
مـــدارس وهـــي مدرســـة الصـــديق والجمـــاهير والســـيدة عائشـــة  ٥مـــدارس المنطقـــة الوســـطى وتضـــم : ا

  . والسيدة سمية ومدرسة أكتوبر
 .مدارس الضواحي الغربية وضمت مدرسة الشيخ لوتاه ومدرسة خالد بن الوليد: ب

 معاذ بن جبل مدارس الضواحي الشرقية وضمت مدرسة بويش ومدرسة : ج

  ).. إعدادي+ابتدائي (وتشترك جميعها في ضمها لمرحلة التعليم األساسي 
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  [1] .خارطة مدينة المكال وعليها توقيع مباني المدرسية التي شملتها الدراسة) ١(شكل رقم 
  .ويالحظ انتشار مواقع العينات للمدارس في المدينة انتشارا كامال

  :تصنيف المدارس: ٣-٢
قام الباحث بدراسة ميدانية شملت تسع مدارس، وقد تم تقسيمها إلى أربع مجموعات وفقا للنمط التصميمي 

   [1]: التاليكما هو موضح بالجدول 
  

  
  .النمط التصميمي

  
  .المدارس التي تتميز بهذا النمط التصميمي

  

  
يتميــز هــذا الــنمط باحتوائــه علــى الفنــاء الوســطي ولــيس لــه 

، وهنــاك أربعــة Uرئيســية علــى شــكل حــرف ســور والكتلــة ال
ــــنمط  التصــــميمي ثــــالث منهــــا تمثــــل  مــــدارس لهــــا نفــــس ال
النمـــاذج القديمـــة وهـــي مدرســـة الجمـــاهير ومدرســـة الشـــهيدة 

احد النمـاذج  وهيسمية ومدرسة الصديق، ومدرسة أكتوبر 
  .الحديثة التي تميزت بنفس النمط التصميمي

                                            

[1]
  .ا�	�ن –�ن ��ل ا����ث �ن �ر�ز �طو	ر �دن ا��وا�� ��د	�� ا����  

[1]
 .�ن ��ل ا����ث 
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ـــنمط تميـــزت مدرســـة الشـــيخ لوثـــاه و مدرســـة بـــ ويش بهـــذا ال

التصــــميمي الموضــــح جانبــــا، الكتلــــة الرئيســــية علــــى شــــكل 
  . Lحرف 

  

  

  
مــــدارس متعــــددة الكتــــل حيــــت تحتــــوي علــــى فنــــاء وســــطي 
ويحـــيط بهـــا ســـور، يتميـــز بهـــذا الـــنمط مدرســـة واحـــدة وهـــي 
مدرســة الســيدة عائشــة بالمنطقــة الوســطى وهــي تمثــل احــد 

وناتهــا النمــاذج الحديثــة إلــى حــد مــا والتــي تضــم ضــمن مك
  .مباني مضافة 

  

  
مـــــــدارس متنـــــــاثرة الكتـــــــل، يتميـــــــز بهـــــــذا الـــــــنمط مدرســـــــتان 

مدرســــة خالــــد بــــن الوليـــد بالضــــواحي الغربيــــة للمدينــــة (همـــا
وهمــا ) ومدرســة معــاذ بــن جبــل بالضــواحي الشــرقية للمدينــة

  .يمثالن النماذج الحديثة
  

  .. تصنيف مدارس التعليم األساسي بمنطقة الدراسة) ١(جدول 
  

  :الزيارات الميدانية : ٤-٢
يمهـا وقد وفرت هذه الزيارات الميدانية األسلوب األكثر تحسسا لطبيعة البيئة التعليمية التي يجـري فحصـها وتق

  .تصميميا وأداء تعليميا
  : لجمع المعلومات أهمها وقد لجا الباحث إلى عدة أساليب 

اهو موجـــود منهـــا علـــى ارض ومراجعـــة مـــالرفـــع المســـاحي للمـــدارس التـــي ال يوجـــد لهـــا مخططـــات  �
  .الواقع

  .للمشكالت والمعوقات المرئية من الطبيعة التصوير الفوتوغرافي �
مــن خــالل فــي فقــرة خاصــة بمالحظــات الباحــث البحــث الميــداني ات تــدوين المالحظــات فــي اســتمار  �

  .من ارض الواقعالمشاهدة واخذ القياسات 
وجيــه وأنمــاط الحركــة وترتيــب الفصــول وســعتها وعالقتهــا وقــد اهــتم برنــامج كــل زيــارة بالتــدقيق فــي الموقــع والت

وغيرهـــا مـــن أســـس ومعـــايير تصـــميم األبنيـــة األثـــاث والفتحـــات و بالفراغـــات األخـــرى ونظـــام التهويـــة واإلضـــاءة 
  .التعليمية
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ـــة عـــن االستفســـارات التـــي تتعلـــق بالمشـــكالت  ـــالمبنى غيـــر المرئيـــة وقـــد ســـاعد المـــدير فـــي اإلجاب الخاصـــة ب
تساؤالت التـي عدد المستخدمين وعدد الطالب بالفصل الدراسي وغيرها من الانات اإلدارية مثل البيالمدرسي و 

  .تخص المبنى المدرسي

  : ـانــــــــاالستبيــ: ٣

عناصــر وفراغــات وخــدمات المبنــى المدرســي لالتعــرف علــى وجهــة نظــر المســتخدمين إلــى هــدف هــذا الجــزء ي
   .، كما شملت الجزء الخاص برأي الباحث معمارياارةأفراد اإلد –المعلم  –التلميذ : وأهمهم 

  :تصميم االستمارة البحثية : ١-٣
والبيئــة  )user( العالقــة المتبادلــة بــين أطــراف العمليــة التعليميــةصــممت االســتمارة مــع األخــذ بعــين االعتبــار 

)Environment (والعملية التعليمية )Educational Process( ارة إلـى قسـمين االستم قسمت، لذلك ذاتها
  :هما

  : الخاص باإلداريينالقسم  �
وهو موجه إلى المعلمين واإلداريين يهتم بتقويم عناصر المدرسة ومكوناتها ومدى استيعاب الفصـول الدراسـية 
للطــالب وكفــاءة أدائهــا ومــدى مالئمتهــا الحتياجــات المســتخدمين وابــرز المشــكالت التــي تعــاني منهــا المدرســة 

  خالل الحصول على معلومات انطباعية وتصورية وخاصة من قبل المعلمين الخ وذلك من .......

  : الخاص بالطالبالقسم  �
التاسـع و الثـامن  والسـابع الفصـل ( حل األخيرة من التعليم األساسـي اوهو موجه للطالب مع التركيز على المر 

  .الدراسةوذلك للحصول على معلومات أكثر دقة بما يخدم أهداف ) 

  :البحثيةالستمارة اختبار ا: ٢-٣
االســتمارة بعــد تــدوين المالحظــات باالســتعانة بــآراء المعلمــين والطــالب فــي  ألســئلةوقــد تمــت عمليــة الصــياغة 

، وقــد تــم اختبــار االســتمارة مــن قبــل عينــة مــن المدرســين يــارات المتكــررة للمبــاني المدرســيةالمــدارس خــالل الز 
وذلـك للتأكـد مـن وضـوح الصـياغة لألسـئلة بهـدف الوصـول  والطالب بالمباني المدرسـية التـي شـملتها الدراسـة

  . األهداف المرجوة من هذه الدراسةإلى 

  :توزيع االستمارات : ٣-٣
المـدارس التـي شـملتها الدراسـة  فـيالمعلمـين والطـالب  مـناستمارة االسـتبيان الخاصـة بالمسـتخدمين تم توزيع 

ـــات  ـــى أقصـــى عـــدد مـــوفحـــص ومراجعـــة اإلجاب الصـــحيحة والكاملـــة مـــن ن اإلجابـــات لضـــمان الحصـــول عل
  .المبحوثين

  :النتائج من خالل استمارة االستبيان: ٤-٣



ELEMENTARY EDUCATION BUILDINGS IN YEMEN….. 1261

والتي تضمنت األسئلة جزءًا  –من خالل االستبيان الذي تم على العينة المختارة من المدارس بمدينة المكال  
مع إعطـاء النصـيب األوفـر ، هائية للحصول على نتائج أكثر دقةخاصًا للتالميذ مع التركيز على المراحل الن

  .، باإلضافة إلى رأي الباحثنمن األسئلة للسادة المدرسي
  

   :كالتــــــــــتحديد المش: ٤

  :المدرسين المشكالت التي يتعرض لها المبنى المدرسي من وجه نظر:  ١-٤
  .ساسياستمارة على المدرسين باختيار العينات من المدرسين لمرحلة التعليم األ ٢٤٠تم توزيع نحو 

  :وكانت النتيجة على النحو التالي 
وتزداد هذه النسبة إلى  يقع ضمن منطقة ضجيجبان موقع المدرسة % ٦٥أفاد معظم المبحوثين وبمعدل -١

الجماهير  -السيدة عائشة (في بعض المدارس القريبة من الشوارع الرئيسية كما هو الحال في مدرسة % ٨٥
 . ة في المدارس البعيدة عن الشوارع بمسافات مناسبةوتقل هذه النسب) يقدالص -سمية  –

. أفــادوا بــان مســافة الوصــول مناســبة% ٥٥أمــا فيمــا يتعلــق بمســافة الوصــول فــان معظــم المبحــوثين وبمعــدل 
موقــع  إلــىمواقــع المــدارس تخطيطيــا جيــدة نظــرا لوقوعهــا ضــمن المســافات المحــددة للوصــول  إنوهــذا يؤكــد 

  .المدرسة
عــن الحــد  بحــوثين بزيــادة الكثافــة الطالبيــةمــن الم% ٩٥بالفصــول الدراســية حيــث أفــاد  يــةالكثافــة الطالب -٢

  قلة المدارس  إلى أرجعهاوالبعض % ٨١وارجعوا ذلك إلى عدم كفاية الفصول الدراسية بمعدل  .المقبول
ات المبنـى بالمبنى المدرسي المتـوفر منهـا فـي مكونـ) الكيمياء  –معمل الفيزياء (  صغر مساحة المعامل_ ٣

( المدرسي حيث أفاد جميع المبحوثين بأنها بحاجة إلى التوسيع باإلضافة إلى حاجتها الماسة إلى التجهيزات 
  .بالمعامل لسير العملية التعليميةالخاصة ) المواد + األثاث 

ـــة -٤ ـــوفر الفراغـــات التكميلي ى بـــالمبنى المدرســـي حيـــث أفـــاد جميـــع المبحـــوثين بعـــدم توفرهـــا بـــالمبن عـــدم ت
الورش والمشاغل  –الصالة متعددة األغراض  –فراغ الصالة الرياضية  –فراغ التربية الفنية ( المدرسي مثل 

  ) . ساحات اللعب والحدائق  –
ـــم يـــذكر  ســـوء اإلضـــاءة الصـــناعية – ٥ وخاصـــة بـــالفترات المســـائية أمـــا فيمـــا يتعلـــق باإلضـــاءة النهاريـــة فل

  . بنسب بسيطة ال تذكرفت المبحوثين بان هناك مشكلة فيها وان وجد
بارتفـاع درجـات الحـرارة والرطوبـة بالفضـاءات التعليميـة واإلداريـة وخاصـة % ٦٥أفاد المبحـوثين وبمعـدل  -٦

  .ارتفاع أعداد الطالب بالفصل الدراسيو بفصل الصيف ويمكن إرجاع ذلك إلى سوء التهوية 
  .المدرسيمان في المبنى بفقدان عوامل األمن واأل% ٨٤معظم المبحوثين بمعدل  أفاد_ ٧
لالســـتخدام داخـــل فراغـــات التعلـــيم ومكاتـــب المعلمـــين  بعـــدم مالئمـــة األثـــاثمـــن المبحـــوثين % ٧٣أفـــاد _ ٨

  . المناسب ألعداد الطالب والمعلمينباإلضافة إلى عدم كفاية األثاث 
  .سي وأثاثهندرة أو انعدام الصيانة للمبنى المدر   -٩ 
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  .مدرسي عدم وجود مخازن لألثاث ال -١٠

  :المشكالت التي يتعرض لها المبنى المدرسي من وجه نظر الطالب : ٢-٤
وقد . استمارة على الطالب باختيار العينات من المراحل النهائية لمرحلة التعليم األساسي ٣٤٧تم توزيع نحو 

  :كانت النتيجة على النحو التالي 
 ١٢٦، وأجـاب نحـو دقـائق ١٠س إلـى سـافة الوصـول مـن خمـبـان م%   ٣٦طالب بمعدل  ١٢٦أجاب نحو 

% ٢٨طالـب بمعـدل  ٩٥فـي حـين أجـاب ، دقيقـة ٢٠إلـى  ١٠مسافة الوصـول مـن بان % ٣٦طالب بمعدل 
  .أكثر من ذلكبان مسافة الوصول 

، وأجاب نحو ع جداطالب بان الدرج واس ٥٣الدرج الذي يوصلك إلى الفصل أجاب نحو  :الثانيأما التساؤل 
  .ضيق بأنه%  ٢٧طالب بمعدل  ٨٩، وأجاب نحو بان الدرج مقبول%  ٦٠طالب بمعدل  ٢٠٨

% ٦٨طالــب بمعــدل  ٢٣٧ونحــو  ،بالراحــةيشــعرون بــأنهم %  ٣١مــن الطــالب بمعــدل  ١٠٩وأجــاب نحــو 
  .ال يشعرون بالراحةبأنهم 

أمــا فيمــا يتعلــق باألســباب لعــدم شــعور الطــالب بالراحــة بالفصــل الدراســي فيرجــع وكمــا افــادو إلــى جملــة مــن 
  :ألسباب على النحو التاليا

  .ببيئة الفصل الدراسي  عدم توفر الهدؤ -١
  .بالفصل الدراسي الواحد وذلك للعجز في استيعاب أعداد الطالب  ارتفاع أعداد الطالب -٢
  .والرطوبة وخاصة في فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة -٣
  .لسن الطالب عدم مالئمة األثاث -٤
  .الدراسيةثاث والجدران داخل الفصول األ عدم مالئمة ألوان -٥
  .الجيدةغير النظافة  -٦

  .إلى طبيعة العالقة بزمالئهم ومدرسيهم هأما الطالب الذين يشعرون بالراحة فمرد
و مناســب  بأنــه% ٤٦بــان الموقــع بعيــد ونحــو % ٣٣ أفــادفقــد  والبوفيــهامــا التســاؤل عــن موقــع دورات الميــاه 

  :الستخداممة الحمامات والبوفيه لمدى مالئ
  .بأنها مقبولة% ١٩بان استخدامها رديئة ونحو% ٧٥فقد أجاب معظم الطالب بمعدل 

  ممارسة األنشطة والرغبات في المبنى المدرسي ؟
ــــي ســــاحة % ٢٦أجــــاب نحــــو  ــــي المدرســــة ف ــــاتهم ف ــــأنهم يمارســــون أنشــــطتهم ورغب وأجــــاب نحــــو  المدرســــة،ب

ال يوجـد مكـان في المدرسة وسـبب ذلـك انـه  اتهمال يمارسون أنشطتهم ورغببأنهم % ٧٤طالب بمعدل ٢٥٦
  .األنشطةفي المدرسة لممارسة هذه 

  

  :المشكالت التي يتعرض لها المبنى المدرسي من وجهة نظر الباحث: ٣-٤
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  :إلىيقسم الباحث المشكالت في البيئة التعليمية 
  .خطيطيا وتصميمياالبيئة التعليمية ت �
 .أطراف العملية التعليمية �

  .لتعليميةالمتطلبات ا �

  :تاليوتظهر مظاهر المشكلة في ال: البيئة التعليمية تخطيطيا وتصميميا : أوال
  :عدم مالئمة الموقع العام  -١

  تدني معدالت نصيب الطالب من المساحة المخصصة للموقع والتي تتراوح بين: ١-١
  ). تلميذ/ ٢م ٦.٧( ، مقارنة بالمعايير العالمية حيت يكون نصيب الطالب )تلميذ/ ٢م ٤.٧ – ١.٨( 
حــدد مصــادر       ، وتتممــا يعيــق ســير العمليــة التعليميــة قــرب الفراغــات التعليميــة مــن مصــادر الضوضــاء: ١-٢

  :الضوضاء كالتالي
وقوع المدارس بالقرب من الشوارع  ذات حركة مرورية عالية ممـا تشـكل مصـدرا رئيسـيا للضوضـاء ونظـرا  -أ

ر المسافات بين المباني المدرسية والشـارع التـي تعمـل علـى تحقيـق وصغ) األشجار(لعدم وجود فواصل بيئية 
  ).٢،٣(انظر شكل  .العزل الجيد

ارس مـــن الـــدوائر قـــرب المـــد -ب
+ مراكــــــــز إطفــــــــاء ( الحكوميــــــــة 

 ) .مركز شرطة 

  .قربها من المباني السكنية -ج 
عدم كفاية الدراسات التي : ١-٣

تجمـــــــع االعتبـــــــارات التصـــــــميمية 
والتخطيطية وخاصة التي تـدرس 
التوســـــعات المســـــتقبلية للمدرســـــة 

ـــة القائمـــةفـــي   .تكامـــل مـــع األبني
  ).٤(انظر شكل 

  :يتالسية، وتتحدد مظاهر المشكلة في الألمان بالمباني المدر من واغياب عوامل األ:  ١-٤
ــــىاقتصــــار بعــــض النمــــاذج   � ــــاء  المدرســــية عل ــــط ال يســــتوعب أعــــداد الطــــالب أثن مــــدخل واحــــد فق

  ).٥(انظر شكل  .االنصراف من المدرسة

  
صــــورة للمدرســــة مــــن جهــــة ) ٢(شــــكل 

الشارع الذي يقع علية المدخل الرئيسـي 
 .والوحيد للمدرسة

مجــــــــاورات ) ٣(شــــــــكل رقــــــــم 
ــــــــــى المدرســــــــــي  الموقــــــــــع لمبن

مبــــــــــــاني + مركــــــــــــز إطفــــــــــــاء(
  .حكومية
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عــدم تــوفر أســوار بارتفاعــات مناســبة تمنــع  �
ــــث والنهــــب للمدرســــةال  ، متســــللين مــــن العب
ي بعــض النمــاذج األخــرى مــن انعــدامها فــو 

  ).٦(انظر شكل . المدارس
ــــــــالمبنى عــــــــدم تــــــــوف � ر وســــــــائل الســــــــالمة ب

 ).واإلنذار + إطفاءوسائل ( المدرسي

وقوع المداخل الرئيسية على شوارع مباشـرة  �
ممــا يشــكل خطــرا حقيقيــا بــدون أي حمايــة 

علــــــــى حيــــــــاة التالميــــــــذ أثنــــــــاء انصــــــــرافهم 
 . ودخولهم للمدرسة

التقـــــارب الشـــــديد  �
المبـــــــــــــاني مـــــــــــــع 

الســـــــــــكنية ممـــــــــــا 
ة يجعلهـــــا عرضـــــ

ـــــــــــــي  للخطـــــــــــــر ف
ــــــدالع  حــــــاالت ان

والشكل . الحرائق
التــــــــالي يوضــــــــح 

  .ذلك
تتمثــــــــــل المســــــــــاحة : ١-٥

المفتوحــــة لجميــــع النمــــاذج 
مواقـف السـيارات  –الحـدائق  –المالعـب ( أخـرى مثـل أي أنشـطة ا المدرسية في ساحة الطابور وال توجد فيه

 (  
خالـد بـن الوليـد  –الشـيخ لوثـاه (تغاللها كما هو الحـال فـي مدرسـة إهدار المساحات المفتوحة وعدم اس: ١-٦
  ).٤(انظر شكل  .)معاذ بن جبل  –بويش  –
هـو الحـال  كمـا .المسـاحات المفتوحـة بالتوسع في بناء المباني الملحقة بالمبـاني المدرسـية علـى حسـا: ١-٧

  .في مدرسة السيدة عائشة
  :التعليميةعدم مالئمة مكونات المبنى المدرسي للوظيفة  -٢

  :ي التوتتضح هذه المشكلة من خالل ال

 

العشـوائية فـي توزيـع مكونـات المبنـى ) ٤(شـكل رقـم 
لمســـتقبلية المدرســـي والتـــي تتطلـــب بـــين التوســـعات ا

  والمباني القائمة من خالل نسيج عمراني مدروس 

   

يوضــح صــورة المــدخل ) ٥(شــكل 
ــــد للمدرســــة وكمــــا  الرئيســــي والوحي

ة يتواجد الباعـة هو واضح بالصور 
  .أمامهالمتجولين 

يوضــــــح عــــــدم وجــــــود ســــــور ) ٦(شــــــكل 
للمدرســـــة ممـــــا أدى إلـــــى تواجـــــد الباعــــــة 
المتجــــــولين واســــــتخدام الســــــاحة كموقــــــف 

 .للسيارات
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كمـا ) ألـوان غيـر مناسـبة -جـدران وأرضـيات متهالكـة  -نوافـذ محطمـة (تردي حالة الفصول الدراسـية : ١-٢
هـــو الحـــال فـــي مدرســـة الجمـــاهير 

  .عائشة –سمية  –الصديق  –
ســـــوء التوجيـــــه للفراغـــــات :  ٢-٢

التعليميـــة ممـــا يقلـــل مـــن معـــدالت 
ــــــــي درجــــــــات  ــــــــاع ف التهويــــــــة وارتف

ي البيئـــــــــة ة فـــــــــالحـــــــــرارة والرطوبـــــــــ
  .التعليمية الداخلية

انعــــدام الصــــيانة والنظافــــة : ٣-٢
( الدوريـــــــــــة للمبـــــــــــاني المدرســـــــــــية 

  ).ويتضح ذلك في النوافذ المتهالكة والروائح الكريهة 
عدم وجود مخازن لألثاث المدرسي حيث يتم تخزينها على أسطح المباني المدرسية أو استغالل نهاية : ٤-٢

  .األثاثأماكن تخزين ) ٧(ويوضح شكل . رضها للتهالكالممرات لخزن األثاث مما يع
  :الت تخص أطراف العملية التعليميةمشك: ثانيا 

  ، حيث يتراوحاسيةالب في الفصول الدر تكدس الط -١
 – ٠.٦(نصـــيب الطالـــب مـــن مســـاحة الفصـــل الدراســـي بــــين  

وهـذا اقـل مـن المعـدالت العالميـة والتـي تصـل ) تلميـذ/ ٢م ٠.٩
ارتفــاع عــدد الطــالب ) ٨(ويوضــح شــكل ). تلميــذ/ ٢م ٢( إلــى

  .بالفصل الدراسي
، ث فـــي الفصـــول الدراســـية لســـن الطالـــبعـــدم مالئمـــة األثـــا-٢

ـــ ـــاس و وتظهـــر المشـــكلة فـــي ان ـــاث بمقي ـــتم اســـتخدام األث احـــد ه ي
، كمـــا أن نوعيـــة األثـــاث تمنـــع لجميـــع مراحـــل التعلـــيم األساســـي

  . بحسب متطلبات العملية التعليمية بطرق أخرى هتوزيع
تـــــدني نصـــــيب الطالـــــب مـــــن حجـــــم الهـــــواء حيـــــث يتـــــراوح :  ٣

ــــاني المدرســــية  وهــــو اقــــل مــــن ) تلميــــذ/٣م ٣.٤ – ١.٩( بالمب
  ).تلميذ/٣م ٥( ي تصل إلى المعدالت القياسية والت

   .عدم مراعاة احتياجات الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في المباني المدرسية: ٤ 
 ، وذلــك يظهــر فــيصــر الهامــة فــي المنظومــة التعليميــةعــدم مراعــاة احتياجــات المعلــم بصــفته احــد العنا: ٥ 

  :التالي

   

وأســـفل هـــر اســـتغالل الســـطح ظصـــورة للســـاحة الوســـطية وت) ٧(شـــكل 
 .حفظ األثاثلتخزين األثاث المتهالك نظرا لعدم وجود مخازن لالسلم 

 

صــورة لفصــل دراســي وتتضــح ) ٨(شــكل 
الكثافــــــة الطالبيــــــة حيــــــث يجلــــــس أربعــــــة 
ــــى مقعــــد مخصــــص لطــــالبين  طــــالب عل
فقـــط باإلضـــافة إلـــى تـــردي حالـــة الفصـــل 

  .الدراسي
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، ممـــا يلجـــا إلـــى لمتـــوفر منهـــاقلـــة عـــدد الفراغـــات اإلداريـــة فـــي المبـــاني المدرســـية وصـــغر مســـاحة ا  -أ
اســـــتغالل بعـــــض الفصـــــول 

كمكاتــب  الدراســية والممــرات
للمدرســـين وذلـــك الســـتيعاب 

 .أعداد المدرسين

افتقــــار المكاتــــب إلــــى  -ب 
لتجهيزات الخاصة بمكاتب ا

ويوضـــــــــــــــــــح . المدرســـــــــــــــــــين
استغالل الطرقات ) ٩(شكل

كمكاتـــــــــــــــــــــب للمدرســـــــــــــــــــــين 
  .باإلضافة إلى محدودية التجهيزات الخاصة بالمدرسين واإلدارة

  .لمدرسينحة كافية ومناسبة خاصة باعدم وجود استرا -ج        
   .قلة التجهيزات الخاصة بمكاتب اإلدارة -٦
  .وجود أماكن مخصصة لعمال الخدمات عدم -٧
ــــب بــــين -٨ ــــراوح دورات الميــــاه المخصصــــة لكــــل طال ــــث تت ــــة دورات الميــــاه ألعــــداد الطــــالب حي            عــــدم كفاي
  ).تلميذ ٤٠-١/٣٠( في حين أن المعدالت القياسية تتراوح بين ) تلميذ ١/١٥٠ –تلميذ  ١/١١٠( 
 –سـمية  –بويش  –خالد بن الوليد  -الشيخ لوثاه (، كما هو الحال في مدرسة عدم مالئمة موقع البوفيه -٧

  . )عائشة

  :التعليميةمشكالت تخص العملية 

 .كتب  وخالفة –دواليب  -قلة التجهيزات الخاصة بفراغ المكتبة من مقاعد : ١

) تلميـذ/ ٢م ١.٨ – ٠.٩(حيـث يتـراوح نصـيب الطالـب -) لكيمياءا –الفيزياء (  -صغر مساحة المعمل : ٢
   .باإلضافة إلى انعدامه في مدارس أخرى.تلميذ/ ٢م ٢.٧وهو اقل من المعدالت التي تصل إلى 

  في فراغات  بعضها ديتحديمكن افتقار المباني المدرسية إلى الفراغات التكميلية المساعدة والتي  :٣
 -معمــل الحاســـوب  –الــورش والمشــاغل  –صــالة متعـــددة األغــراض  –الرياضــية  الصــالة  –التربيــة الفنيــة 

  .الحدائق والمالعب
  

  :البدائل والمقترحات لحل مشكالت أبنية التعليم األساسي بمدينة المكال باليمن :٥

   

ارية نظرا لعدم استغالل ممرات الحركة كمكاتب لألعمال اإلد) ٩(شكل 
وتوضــح الصــورة . المدرســين كفايــة عــدد المكاتــب بمــا يتناســب مــع عــدد

 .مدى النقص في األثاث والتي ال تلبي أعداد المدرسيناألخرى 
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المعالجــات  يتطلــب تقــديم بعــض تــأتي هــذه المرحلــة بعــد التعــرف علــى مــا تعانيــه أبنيــة التعلــيم مــن مشــكالت 
تتضــمن المعالجــات التحليــل لنمــاذج الحلــول مــع التوضــيح بالرســومات التــي تشــرح هــذه المعالجــة و لمعماريــة، ا

  . وبما يتناسب مع واقع الحال للمدارس التي شملتها الدراسة

  :الضوضاء ةالمعمارية لمعالجة مشكل البدائل: ١-٥
قترحـة للتغلـب علـى هـذه المشـكلة تتحـدد تتعدد مصادر الضوضاء كما أسلفنا الحديث وبالتالي فان الحلول الم

  :كالتاليضمن عده بدائل 

   :الموقع بالحواجزمعالجة :األولالحل : ١-١-٥

، ويجـب بليديسـ ٧-٦الضوضـاء بمعـدل يصـل إلـى والتي تعمل علـى تقليـل ، استعمال الحواجز الطبيعية) أ(
ين مصـــدر الضوضـــاء بـــمراعـــاة أن تكـــون هـــذه األشـــجار عاليـــة وكثيفـــة علـــى ارض مســـطحة تعمـــل كحـــاجز 

  : على النحو التالي يمكن تحديدها ، وعليه فان المعالجة والمبنى المدرسي

اســتغالل المســاحات الفارغــة ســواء كانــت هــذه الفراغــات فنــاءات وســطية أو مســاحات فارغــة ضــمن  �
 احات التي تفصل الكتلة عـن، مع التركيز على المسالبنائية للمدرسة موقع المدرسة أو خارج الكتلة

  .الشارع

 

  ]١[ .حل مقترح باستخدام الحواجز الطبيعية) ١٠(شكل 

  

 :معالجة الموقع عن طريق فرق المنسوب كأسلوب معالجة جيدة لمواجهة الضوضاء: ب

ديسـيبل  ٧٠تصـل الـى والتـيعند وجود موقع المدرسة بالقرب من طريق سريع ونظرًا لتأثير شدة الصـوت 
  ] ٢)[١١(شكل  وضحوب الشارع كما ييفضل أن يكون الموقع أعلى من منس

   

                                            

  .١٦٨ص ،١٩٩١ية ملدارس التعليم الثانوى،املعايري التصميم ]١[

 .م ١٩٩٥ديسمرب ، املؤمتر املعمارى الثاىنراغ، كلية اهلندسة جامعة أسيوط، جمدى حممد رضوان، التصميم البيئى لوحدة الف ]٢[
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من الضوضاء باإلضافة الى كونه حاجزًا   طريق مرتفع مع وجود حواجز طبيعية يعطى أقصى حماية

  بصرياً 

  .معالجة الموقع من الضوضاء عن طريق فرق المنسوب) ١١(شكل 

  : المعالجة باستخدام األسوار) ج(

وتــزداد ، وذلــك عنــد مــا تكــون علــى أقــرب مســافة ممكنــة مــن المصــدر ]١[تعمــل األســوار كحــاجز للصــوت 
فعاليــــة األســــوار فــــي العــــزل 
عنــــــــــــدما يكــــــــــــون مصــــــــــــمتًا 

بـــــــــــه  لخـــــــــــارجياوســــــــــطحه 
تشــــكيالت وتعرجــــات تعمــــل 
علـــــــــــى عكـــــــــــس وتشــــــــــــتيت 

وتــــــــــؤثر زيــــــــــادة ، الصــــــــــوت
ارتفـــاع الحـــاجز علـــى زيـــادة 

ــــــــــاءة العــــــــــزل   الصــــــــــوتيكف
ـــــــاع الحـــــــاجز  ـــــــف ارتف ويتوق
ـــــــــــــى  ـــــــــــــاع المبن ــــــــــى ارتف ـــ عل

اســتعمال األســوار )  ١٢(، ويوضــح شــكل صــدر الصــوتوالمســافة بــين المبنــى والحــاجز وبــين الحــاجز وم
  . ضوضاءكحواجز تعمل على إعاقة ال

ونقصـد هنـا بتحـوير فـي بيئـة الفصـل الدراسـي  :التحـوير فـي بيئـة الفصـل الدراسـي :البديل الثاني :٢-١-٥
أي إدخـال بعــض التعــديالت علــى خصـائص الفصــل قــد تشــمل عــرض أو طـول الفصــل وقــد تشــمل المعالجــة 

   .يتغيير في مساحة الشبابيك أو األبواب وغيرها من تفاصيل المعمارية للفصل الدراس

الدراســـي وخاصـــة الفصـــول التـــي تظـــل علـــى الشـــارع مباشـــره والتـــي تتميـــز  تغييـــر فـــي عـــرض الفصـــل: أوال 
  :  بعروض كافية ويتخذ هذا الحل الشكل التالي

                                            

  . ١٦٨ص١٩٩١املعايري التصميمية ملدارس التعليم الثانوى،  ]١[

 

 

 الصــوتيجز علــى زيــادة كفــاءة العــزل تــؤثر زيــادة ارتفــاع الحــا)  ١٢( شــكل 
ويتوقــف ارتفــاع الحــاجز علــى ارتفــاع المبنــى والمســافة بــين المبنــى والحــاجز 

  ]١[.وبين الحاجز ومصدر
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ألحـد النمـاذج المدرسـية والتـي   .بيئـة الفصـل الدراسـي شـمل ذييوضـح الحـل المقتـرح الـ) ١٣(شكل رقم 

]٢[.يث إطاللتها المباشرة على الشارعتتشابه مع غيرها من المدارس من ح
 

، بحيــث شــملت تغييــر فــي عــرض الفصــل الدراســيومــن خــالل الشــكل الســابق تتضــح طريقــة المعالجــة والتــي 
مروريـة والمحـالت التجاريـة خلقنا فراغ هوائي يعمل على تقليل نسبة الضوضاء الناتجة من حركة المركبات ال

  .ازن لحفظ متعلقات الطالب والمعلمصل الدراسي كمخ، ويمكن االستفادة من أركان الفوالورش

  ]١[ :الحوائطمعالجة : ثانيا

ـــــــــــل مـــــــــــن  مـــــــــــن الممكـــــــــــن التقلي
الضوضــاء الناتجــة عــن الحــوائط 
وذلـــك إذا صــــمم الحــــائط كوحــــده 
مزدوجـــــة تفصـــــلها فجـــــوه هوائيـــــة 

بح متوســــط العــــزل مســــتمرة ليصــــ
الصــوتي بــه اكبــر مــن حــائط لــه 

. نفـــــــس الـــــــوزن ولكنـــــــه مصـــــــمت
هــذه ) ١٤(ويوضــح الشــكل . فــالفجوة الهوائيــة تعطــي تحكــم إضــافي فــي توصــيل الصــوت مــن خــالل الحــائط

  .المعالجة

 تعتبـر العناصـر المعماريـة مثـل الشـبابيك واألبـواب ذات تـأثير كبيـر علـى :معالجة للتفاصيل المعمارية: ثالثا
 وسـوف نتنـاول فـي هـذا  .الضوضاء ومعالجتها جيـدا تعتبـر نقطـة هامـة ومـؤثره فـي معالجـة الفراغـات صـوتيا

 ]٣[ :يلتالالبديل بعض الحلول المقترحة كا

                                            

  .من عمل الباحث ]٢[
]١[

م٢٠٠٥، سبتمرب جامعة أسيوط -العمارة، قسم  رسالة ماجستري ،   "دراسة حتليلية للمعايري التصميمية ملدارس التعليم األساسي مبصر"،  أميمه حممد رضوان 
 

  .٩٤ص 

]٢[
   .من عمل الباحث 

  

  .م١٩٩٢، اجلزء األول) ليم املناخيةاملعايري التصميمية ملدارس التعليم الثانوى ملختلف األقا(اهليئة العامة لألبنية التعليمية  ]٣[

 

  

 

  

  
يوضح إمكانية إضافة جدار مزدوج لتخفيض معدل ) ١٤(شكل رقم 

]٢[ .الضوضاء
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تعتبــر الشــبابيك اضــعف المســارات النتقــال الصــوت وعلــى األخــص عنــدما تكــون  ]٣[ :معالجــة الشــبابيك) أ(
. ا نقــص العــزل الصــوتي الكلــي للحــائطمســاحة الحــائط كلمــ/ ة النوافــذ مفتوحــة وكلمــا زادت النســبة بــين مســاح

وعليه فان الحلول واإلجراءات التي تتبع للتقليل من الضوضاء المتسربة من النوافذ، وهـذه اإلجـراءات تختلـف 
  :فلدينا نوعين مختلفين من النوافذ هما.حسب نوع النافذة 

 .نافذة مفرده �

 .نافذة مزدوجة �

المفردة من الممكن أن يفتح جزء من النافدة ألعلى مع استخدام مواد ماصة للصوت  بالنسبة للنافذة �
فـي جميـع  .مـن خـالل هـذه األنـواع مـن النوافـذ وذلك للحد من الضوضاء الناتجة يجاور هذا الجزء،

الحــاالت ال يــوفر الزجــاج المفــرد درجــه عاليــة مــن العــزل وٕانمــا تــوفره النــوع األخــر مــن النوافــذ ذات 
  .الزجاجالمزدوج والذي به فجوه هوائية بين لوحين  الزجاج

  :يالتيجب مراعاة الو 

  .سم٢٠-١٥أن يكون الفراغ بين الزجاج كبيرا وال يقل بأي حال عن . ١

  .يجب تبطين الرأس والجلسة والقائم بمواد عازلة للصوت كما هو موضح بالشكل أدناه. ٢

يظهــر تــأثير التطــابق والــذي يخفــض العــزل عنــد  يجــب أن يكــون لــوحي الزجــاج مــن أوزان مختلفــة حتــى. ٣
  .ترددات معينة

]٣[ .يجب أن تكون جميع الوصالت محكمة هوائيا حتى يضمن عزل الضوضاء في الخارج عزال تاما. ٤
 

 

 

تبطين الرأس والجلسة والقوائم بمواد ماصة ) ١٥(شكل رقم
]١[ .للصوت في النوافذ المزدوجة

 

 

                                            

 

  

 

  

  .من عمل الباحث ]١[
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ــا إلــى إن األبــواب ال تعمــل  ]٢[ :األبــوابمعالجــة ) ب(  كحــاجز صــوتي فــي حالــة كونهــا ممــا يجــب ذكــره هن
كمــــا أن وجــــود فتحــــات فــــي البــــاب نفســــه أو  مفتوحــــة،

ب تعمـــل علــــى تســــرب وجـــود مســــافة بـــين الحلــــق والبــــا
طـــــرق ) ١٦(ويوضـــــح الشـــــكل . الصـــــوت مـــــن خاللهـــــا

، بالتــالي فــان المعالجــة وابلتســرب الصــوتي عبــر األبــا
وتقفيـــل تتضـــمن ضـــرورة مراعـــاة جـــودة الصـــناعة هنـــا 

البــاب جيــدا خاصــة بــين الحلــق والضــلفة وبــين الضــلفة 
واالرضـــيه حتـــى نســـتطيع االســـتفادة الكاملـــة مـــن البـــاب 

  .كعازل بين الفراغات

  :معالجة األسقف واألرضيات) ج(

الموكيـت واسـتعمال األسـقف اد العازلـة مثـل السـجاجيد و المعالجة سوف تكون باستعمال أنواع الفرش والمـو 
ويمكــن اســـتعمال بالطــات الجـــبس كمــواد عازلـــة للصــوت والتـــي تســتخدم لتغطيـــه ســقف الفصـــل  ،المعلقــة

  . بغرض منع حدوث االنعكاسات المتكررة والتقليل من شده الضوضاء التي تصل إلى الفصل الدراسي

ـــــــــــــــــــــــــديل: ٣-١-٥ ـــــــــــــــــــــــــث الب ـــــــــــــــــــــــــة للممـــــــــــــــــــــــــراتالمعالجـــــــــــــــــــــــــات المع: الثال                   ]٣[: ماري
تتـأثر بصـورة  التـييجب أن توضع الممرات لتكون في مواجهة مصادر الضوضـاء لحجبهـا عـن الفتحـات 

معالجـة الممـرات لتقليـل انتقـال الضوضـاء ويتحدد لدينا اقتراحين أو بديلين ل، مباشرة بالضوضاء الخارجية
  . إلى الفصول

يمكــن تغطيـــة ســقف الطرقـــات : االقتــراح األول 
بمـــادة ماصــــة للصـــوت ذات كفــــاءة عاليـــة مثــــل 

وهـــــى بالطـــــات جبســـــيه " ايكوســـــتوب"بالطـــــات 
مثقبة ويوجد خلفها طبقة مـن الصـوف الزجـاجي 

ــــــاءة امتصــــــاص الصــــــوت ــــــادة كف ويفضــــــل ، لزي
تغطيـــة أرضـــية الممـــرات والفصـــول أيضـــًا بمـــادة 
مرنة مثل بالطات الفنيل المتصاص الصدمات 
وتقليل الضوضاء الناتجة من حركة التالميـذ أو 

وتجهيــز المعامــل بمــواد عازلــة ، تحريــك المقاعــد

                                            

  .اهليئة العامة لألبنية التعليمية ، مرجع سابق ]٢[

]١[
  .م ١٩٩٢التصميم البيئي ملدارس التعليم األساسي دليل أسس ، جامعة عني مشس، معهد الدراسات والبحوث البيئية 

  

ن خالل تسرب الصوت م) ١٦(شكل 
 ]٢[.األبواب

 

  

أفضـــــــــلية مواجهـــــــــة الممـــــــــرات لمصـــــــــادر ) ١٧(شـــــــــكل 
ــــ ــــيالفتحــــات  دالضوضــــاء عن ــــأثر بصــــورة مباشــــرة  الت تت

]٣[ .بالضوضاء الخارجية
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ـــك بتركيـــب قواعـــد مطاطيـــة ألرجـــل المناضـــدلال ـــزازات ويكـــون ذل أفضـــلية مواجهـــة ) ١٧(ويوضـــح شـــكل ، هت
   .عند الفتحات التي تتأثر بصورة مباشرة بالضوضاء الخارجية  .الممرات لمصادر الضوضاء

نفـس  خـذتأنظرا الن الشبابيك المطلة على الممرات في معظم المدارس التي شملتها الدراسـة  :االقتراح الثاني
وارتفـــاع مســاحة وشـــكل الشــبابيك المطلـــة علــى الشـــارع بالتــالي فـــان المعالجــة ســـوف تشــمل تغييـــر فــي شـــكل 

  :هذه المعالجة ) ١٨(، ويوضح الشكل الجلسة عن مستوى األرضية

أفضــلية ) ١٨(شــكل 
مواجهـــــــــة الممـــــــــرات 
لمصـادر الضوضــاء 
عنـــــــد التغييـــــــر فـــــــي 
شـــــــــــــــــــكل وأبعـــــــــــــــــــاد 
الفتحــــــــــات المطلـــــــــــة 
ـــــــــــــــى الممـــــــــــــــرات  عل

]١[.خلية الدا
 

  

  

  :مشكلة االرتفاع في درجات الحرارة والرطوبة داخل الفصل الدراسي: ٢-٥
تتسم باالرتفاع العام فـي درجـات الحـرارة، حيـث الزيـادة الواضـحة فـي نصـف السـنة  المكالأن مدينة 

حريـة، الصيفي، واالنخفاض النسبي في فصل الشتاء، كمـا يبـدو انخفـاض المـدى الحـراري نتيجـة للمـؤثرات الب
ســـبيا فـــي فصـــل الشـــتاء، واالتجـــاه العـــام للريـــاح الســـائدة فـــي وزيـــادة الرطوبـــة النســـبية فـــي الجـــو، وانخفاضـــها ن

اإلقلــيم، جنــوبي وجنــوبي شــرقي وان أعلــى معــدل لإلشــعاع الشمســي فــي اإلقلــيم ســجل فــي شــهر يوليــو بســبب 
عموديــة أشــعة الشــمس واقــل معــدل ســجل فــي شــهر نــوفمبر وديســمبر نظــرا الخــتالف زاويــة الســقوط وصــفاء 

  ]٢[ .السماء
  : يلتالكاعلى أشعة الشمس من خالل عدة بدائل  السيطرة تحقيق مبدأويمكن 

                                            

 

  

]١[
   .من عمل الباحث 

  ٦،جمله جامعة حضرموت، صحتسني البيئة املركزية ملدينة املكال هدف لتحقيق النواحي البيئية واجلماليةالسقاف ،  ]٢[

  . ٥٥م ص٢٠٠٤ماجستري،الرتميي،   العناصر املعمارية البيئية يف العمارة اليمنية التقليدية،رسالة صربي  ]٣[
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  . التحكم بأبعاد النوافذ والفتحات  •
 .استخدام المانعات الشمسية •

 .المبنى الخارجية أسطحلون  •

 ).التكييفالمراوح و (وسائل التهوية  •

 .معالجة لسطح المبنى •

  .تسقيف الفناء الداخلي  •
   ]٣[ :التحكم بأبعاد النوافذ والفتحات: ١-٢-٥

كما أسلفنا الحديث أن النافذة تمثل نقطة الضعف       
، وعليــــه فــــان الــــتحكم فــــذ الرئيســــي للحــــرارةإذ تعتبــــر المن

بأبعاد وشكل النافذة يلعب دورا هاما في الحـد مـن أشـعة 
بالتــــالي الحــــد مــــن درجــــات الحــــرارة والرطوبــــة الشــــمس و 

والنمـوذج المقتـرح لشـكل النوافـذ كمـا هـو موضـح بالشـكل اسية وحجرات المدرسين واإلدارة، داخل الفصول الدر 
تــم اختيــاره لعــدة اعتبــارات منهــا اعتبــارات وظيفيــة حيــث تعمــل علــى تقليــل أشــعة الشــمس النافــذة إلــى )  ١٩(

وأخـرى تتعلـق  بتشكيالت هندسية مخرمة،الخشب في النصف السفلي للنافذة الفصل الدراسي حيث تم إدخال 
بعدم انشغال الطالب بما يجري في الخارج مع الحفاظ علـى مبـدأ التهويـة وضـمان سـريان تيـار الهـواء للتقييـل 

   ]١[ .، وثالثة تتعلق بالحفاظ على هوية المنطقةدرجة الحرارة داخل الفصل الدراسيمن 
   :مانعات الشمساستخدام :٢-٢-٥

                                            

 

  

 

  

  . ٥٥م ص٢٠٠٤صربي الرتميي،   العناصر املعمارية البيئية يف العمارة اليمنية التقليدية،رسالة ماجستري، ]١[

    .٩٣،٩٤،٩٥،ص  .١٩٩٦، ثالثية االبداع املعماري مطابع الشروق ،فرباير " البيئة والفراغ "،علي رأفت ]٢[

  

نمــوذج مقتـــرح للشــباك حيــث يكـــون ) ١٩(شــكل 
من جزئيين جزء سفلي من الخشـب وجـزء علـوي 

 ]٢[ .من الزجاج
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ويمكــن تصــنيف مانعــات الشــمس مــن حيــث التشــكيل 
  :إلى ثالثة أنواع

  .المانعات األفقية.١
  .المانعات العمودية.٢
  ).أفقية وعمودية(المانعات المركبة .٣
  
  

  ]١[ .األنواع المختلفة للمانعات األفقية) ٢٠(شكل 
  

   :المبنى الخارجية أسطحلون :٣-٢-٥
جيـة، حيـث أثبتـت التجـارب انـه عنـدما يكـون لـون الجـدران الخارجيـة ابـيض مـع قـدر لون سـطوح المبنـى الخار 

وتكــون النوافــذ مظللــة بشــكل جيــد، فــان تغيــر ) زيــادة فــي العــزل والســعة الحراريــة(كــاٍف مــن الممانعــة الحراريــة 
ا مثـل اللـون أما إذا كـان لـون السـطح الخـارجي غامقـ .التوجيه ليس له تأثير يذكر على درجة الحرارة الداخلية

الرمادي، وكانت الممانعة الحرارية قليلة، فان اختالف التوجيه يمكن أن يؤدي إلى اختالفـات كبيـرة فـي درجـة 
حرارة السطوح الخارجية وهذا يؤدي بدوره إلى اختالف كبير في درجة الحـرارة الداخليـة والتـي يمكـن أن تصـل 

  ).مْ ٢٣(إلى 

، والتـي تعمـل علـى ئل التهويـة مثـل المـراوح والتكييـفيـدا مـن وسـاويـتم اعتمـاد مز  :وسـائل التهويـة: ٤-٢-٥
التخفيف من درجات الحرارة والرطوبة داخل بيئة الفصـل الدراسـي، والوصـول إلـى الراحـة الحراريـة داخـل بيئـة 

  .لدراسي وحجرات المعلمين واإلدارةالفصل ا

ــاني: ٥-٢-٥ المــادي المباشــر بــين أشــعة الشــمس  تــتم الحمايــة والمعالجــة بإبعــاد االتصــال ]٢[ :أســطح المب
  :يلتالكاوتتخذ المعالجة عده بدائل . روالفراغ الداخلي للدور األخي

  . عمل سقف مزدوج مفتوح من الجوانب �

  . عمل سقفا مائال إضافيا يوجه نحو اتجاه حركة الهواء �

مس العموديـــة وبهـــذه المعالجتـــان ممكـــن تخفيـــف الحـــرارة نتيجـــة تقليـــل مســـاحة الســـقف المعرضـــة ألشـــعه الشـــ
  . وبالتالي يقف اكتساب الحرارة باإلشعاع
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علـى ) االسبسـتوس األسـمنتي(تغطيه السقف النهائي بوحدات خرسا نيـة أو أسـمنتية سـابقة التجهيـز  �
مــع تــرك ) بالمدرســة األلمانيــة بالــدقي(قــوائم مــن الطــوب أو علــى كوابيــل حديديــة كمــا هــي المعالجــة 

 .فراغات بين الوحدات والسقف العلوي

عمل السطح العلوي من وحدات ذات فراغات داخلية يتحرك فيها الهواء باستمرار، وبالتالي ينفصل  �
]١[.السقف إلى سطح خارجي ساخن وآخر داخلي بارد 

 

مــــع تغطيتهــــا بــــألواح مــــن -وهــــي مــــاده ذات ســــعة حراريــــة عاليــــة اســــتعمال الســــقف كحــــوض ميــــاه، �
الحلــول لحمايــة أســطح المبــاني المدرســية مــن بــدائل ) ٢١(ويوضــح شــكل . البالســتيك أثنــاء النهــار

 .اإلشعاع الشمسي المباشر في المناطق الحارة

  
إقــــالل االتصــــال المــــادي بــــين أشــــعة الشــــمس 
والفــــراغ الــــداخلي للــــدور األخيــــر بعمــــل ســــقف 
ــــس شــــكل موجــــه الهــــواء  ــــه نف مائــــل إضــــافي ل
ويوجـــه نحـــو الهـــواء، كمـــا انـــه لـــه ميـــزه تظليـــل 

 . سطح الدور األخير

ية سطح المبنـى المدرسـي بعمـل سـقف مـزدوج حما
 .مفتوح من الجوانب

   

رش المــــــاء فـــــــوق ســـــــطح المبنــــــى يقلـــــــل مـــــــن 
  .االكتساب الحراري أثناء النهار

ح عمـل ســقف مـن بالطــات خرسـا نيــة مفرغـة تســم
، وتغطيتهــا بطبقــة مــن ألــواح خرســا بحركــة الهــواء

  .نية مسامية للعزل

                                            

      



Magdy M. Radwan, Mamdoh Ali Y. & Hesham H. EL Bayete 1276

 

  .ة لألسطح لحمايتها من أشعة الشمس المباشرةقطاعات توضح المعالجات المختلف
  ]١[ .حماية أسطح المباني المدرسية من اإلشعاع الشمسي المباشر في المناطق الحارة) ٢١(شكل 

ــاء :٦-٢-٥ ــداخليتســقيف الفن احتــواء المدرســة علــى فنــاء وســطي داخلــي مــن أفضــل الحلــول  إن   ]٢[ :ال
ل وهـــواء بـــارد فـــي الصـــيف ويجـــب أن يخضـــع هـــذا الفنـــاء المعماريـــة للحصـــول علـــى إضـــاءة طبيعيـــة وظـــال

  .لمواصفات دقيقة تتعلق بحجم الفناء الطول والعرض واالرتفاع والنسب الالزمة لكل منهما

جـة هنـا ونظرا الن السمة العامة لمنطقة الدراسة هي االرتفاع في درجـات الحـرارة والرطوبـة بالتـالي فـان المعال
تتضــمن تســـقيف الفنـــاء الوســـطي باســتخدام القطاعـــات المعدنيـــة ثالثيـــة األبعــاد وتغطيتهـــا بـــأنواع خاصـــة مـــن 

القمـــــــــــاش المقـــــــــــاوم 
للحريـــــــــــق وبـــــــــــألوان 
مميـــــــــــــزة إلضـــــــــــــفاء 
الحيوية علـى الفنـاء 
ــداخلي ومــا يحــيط  ال

وعند .به من ممرات
تحــــدثنا عــــن الفنــــاء 
ــــــداخلي ال ننســــــى  ال
أهــــــــــــــم العناصــــــــــــــر 
الحديثــــــة التـــــــي تـــــــم 
إدخالهـــــــــــــا لزيـــــــــــــادة 
اإلحســاس بالحيويـــة 

وهنـاك تجـارب ناجحـة بهـذا الصـدد بمـدارس المملكـة . داخل المبنى المدرسـي وهـي الزراعـة الطبيعيـة الداخليـة
انظـر  .تخدام هـذا الحـلالتي تم تناولهـا مسـبقا كأحـد النمـاذج التـي لجـأت إلـى اسـ) ومدرسة الرياض(السعودية 

  ).٢٢(شكل 
                                            

    .٩٣،٩٤،٩٥،ص  .١٩٩٦املعماري مطابع الشروق ،فرباير  اإلبداع، ثالثية " غالبيئة والفرا  "،علي رأفت ]١[

  .٨٤ ص. ١٩٩٩ ابريل،  ١٠٨جملة البناء، التعليم والعمارة ،العدد  ]٢[ 

  .٨٤ص . ١٩٩٩ ابريل،  ١٠٨جملة البناء، التعليم والعمارة ،العدد  ]١[  

   
فناء وسـطي مغطـى بهياكـل معدنيـة ثالثيـة 
األبعــــــاد مغطــــــاة بــــــأنواع القمــــــاش الملــــــون 
إلعطـــــاء الحيويـــــة علـــــى الفـــــراغ الوســـــطي 

ة متعـــــــــــددة وممكـــــــــــن اســـــــــــتخدامه كصـــــــــــال
  .األغراض

اســتخدام الفــراغ الوســطي لعــدة أغــراض 
  .بما يتناسب مع الحاجة منه

  ]١[ . تسقيف الفناء الوسطي الداخلي لنموذج لمدارس بالمملكة العربية السعودية) ٢٢(شكل 
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K  

 

 

  :الطالباألثاث لسن مشكلة عدم مالئمة : ٣-٥

) اإلعداديـة(وجـد أن  تلميـذ المرحلـة الثانيـة  ]٢[من خالل استنتاجات دراسات سابقة :البديل األول : ١-٣-٥
ــذا فــان تغيــر أبعــاد ، يمــر بتطــورات جســمانية يصــاحبها تغيــرات فــي معــدالت الزيــادة الســنوية للنمــو الطــولي ل

 ٥علي العملية التعليميـة، حيـث أثبتـت الدراسـات أن تـوفير مقاييس أثاث الفصل الدراسي يصبح عامًال مؤثرًا 
مليــون دوالر وكــذلك ســيكون هــذا الكرســي أكثــر مالئمــة للجلــوس  ٣٢.٨ســم مــن أرجــل كرســي ســيوفر حــوالي 

أطــول %  ١٥فقــط مـن المجموعــة العمريـة الواحــدة لهــم نفـس الطــول، % ٧٥عليـه، ومــن المالحـظ أن أطفــال 
ويـــرى الباحـــث أنـــه يمكـــن التغلـــب علـــى هـــذه المشـــكلة  .ول المتوســـطأقصـــر مـــن الطـــ% ١٥مـــن المتوســـط، و

مــن المقاعــد % ١٥تصـميما باالستعاضــة مــن المــرحلتين الســابقة والالحقــة للمرحلــة الدراســية بــأن يــتم اســتبدال 
  .المقعد المتوسط فيأخرى من المقاس األكبر عند عدم راحة الطفل % ١٥من المقاس األصغر و 

و تــم تحديـــد الحركــة التـــي يجـــب أن . المناضــد والكراســـي القابلــة للتغيـــراســـتعمال  :البــديل الثـــاني: ٢-٣-٦
وتم التغلب على أهم مشـكلة فيهـا تتعلـق بصـعوبة الـتحكم  ] ٣[.ستعمال من خالل سيطرة في تعديلهاتتطلب اال

المتطـور  وعلية تم التوصل إلـى النمـوذج. بالتعديالت وان هناك طالب ربما ال يهتمون بتعديل مقاعدهم عادة
  :لألثاث المدرسي

  .والمعايير المعمول بها في العالملألسس وحسب الشكل الموضح لطاولة ومقعد قابلة للتعديل طبقا 
رتفـاع لال هناك ميزانية ومقاييس ملحوظة على آليـة التعـديل .وذج طبقا ألبعاد الطالب الطبيعيةالنم ايعدل هذ

وقـد روعـي فيهـا وجـود  .ن يمال بالحافة األقرب إلـى الشـخصأوسطح الطاولة يمكن يمكن أن تعدل بانتظام، 
النمـوذج لمنضـدة وكرسـي قابـل للتعـديل بمـا يـتالءم ) ٢٣(ويوضـح شـكل الركبـة واألقـدام، فضاء كـافي لحركـة 

  .مع حاجة الطالب
  
  
  
  

  

شكل 
قابل ال يوضح النموذج المتطور لألثاث) ٢٣(رقم 

  ]١[.التلميذ للتعديل بحسب متطلبات

                                            

 ]٢[
   .٥ص  م٢٠٠٥جامعة أسيوط ، سبتمرب  -العمارة، قسم  رسالة ماجستري ،   "ميمية ملدارس التعليم األساسي مبصردراسة حتليلية للمعايري التص"،  أميمه حممد رضوان 

  

 
  

 

 
Demco.com     School Furniture )S( www  ]١[  
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  :وقوع المداخل مباشره على الشوارع بدون أي حماية: غياب عوامل األمن واألمان :٤-٥

تتعـدد المعالجـات التصـميمية لعالقـة  ]٢[ :المعالجة التصميمية لعالقـة المـدخل بـالطرق المحيطـة : ١-٤-٥
مــدخل المدرســة بــالطرق المحيطــة وذلــك فــي حالــة االضــطرار لوضــع المدرســة ومــداخلها علــى طــرق للحركــة 

  :آللية ونذكر من هذه المعالجات ا
المعالجـة الداخليـة فـي فنـاء المدرســة بتوزيـع الفراغـات الداخليـة بـين فــراغ رئيسـي وهـو فنـاء المدرســة  �

  .وآخر فرعي قبل الخروج إلى خارج المدرسة 

  
نموذج ألحد المدارس المطلة على الشارع مباشرة 
بدون أي حماية للطالب أثناء انصرافهم ودخولهم 

 لمدرسةل

المعالجة األولى بإيجاد حارة للخدمة بإرجاع 
 .المدخل لداخل الموقع للمدرسة

    
المعالجة الثانية بوضع حاجز باستخدام مواسير 

وبالتالي تعمل على توجيه   uعلى شكل 
 .الحركة للطالب باالتجاهين

يفضل وجود مساحة ذات عمق تفصل بين 
 المدخل الرئيسي والشوارع المتسعة ذات

  .الكثافات المرورية
]٢[المعالجات المختلفة لوضعية المواقع المدرسية والمظلة مباشره على الشارع) ٢٤(شكل 

 

م كلمـا سـمحت ظـروف الموقـع بتـوفير  ٥ - ٣توفير مسافة مالئمة أمام مدخل الطالب يتراوح بـين  �
  .ةالمسافهذه 

ل المدرســة يتــراوح عرضــها مــن إلــى تــوفير حــارة للخدمــة فــي نهــر الطريــق أمــام مــدخ ولجــلضــرورة ا �
  . م ٣ – ٢.٥

إمكانية فتح باب خروج الطالب ودخولهم على فراغ خـارجي يـتم منـه التوزيـع إلـى اتجاهـات مختلفـة  �
  .لحركة الطالب

                                            

  م ١٩٩٢، اجلزء األول) املعايري التصميمية ملدارس التعليم الثانوى ملختلف األقاليم املناخية(عليمية اهليئة العامة لألبنية الت ]١[
  م ١٩٩٢دليل أسس التصميم البيئي ملدارس التعليم األساسي ، جامعة عني مشس، معهد الدراسات والبحوث البيئية ]٢[
]١[

     .األساسيمن عمل الباحث، عن املعايري التصميمية ملباين التعليم  
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ومــن خلفهــا يــتم ) U(وضــع حــاجزين مختلفــين أمــام بــاب الخــروج وتكــون هــذه عــادة مــن المواســير علــى شــكل 
المعالجــات المختلفــة لوضــعية ) ٢٤(ويوضــح شــكل  ]٣[.م ٣عرضــه عــن الخــروج إلــى رصــيف المشــاة ال يقــل 

 .المواقع المدرسية والمظلة مباشره على الشارع

 

في الفصول الدراسية وقلة معدالت نصيب الطالب من مساحة الموقع والفصل  تكدس الطالب مشكلة: ٥-٥
الدراســية أو الممــرات كمكاتــب  الدراســي نقــص فــي الفراغــات اإلداريــة ممــا يــتم اللجــؤ إلــى اســتغالل الفصــول
، وكــذلك الـــنقص فـــي واإلداريـــين للمدرســين أو اإلداريـــين وذلــك لتغطيـــة العجـــز فــي اســـتيعاب أعــداد المعلمـــين

ـــة  ـــة  –ورش ومشـــاغل  –صـــالة رياضـــية (الفراغـــات التكميلي معمـــل  –صـــالة متعـــددة األغـــراض  –تربيـــة فني
ويعـزي  .الحد األدنى للمعايير التصميمية ث ال تحققباإلضافة إلى النقص في دورات المياه بحي..) حاسوب 

ظهـــور هــــذه المشــــكالت بالمبــــاني المدرســــية إلــــى ســــبب محــــوري وأساســــي وهــــو أن مســــاحات البنــــاء للمبــــاني 
المكـال (ويظهـر هـذا العجـز واضـحا فـي المنطقـة الوسـطى  ،ي الحـدود الـدنيا المطلـوب توفيرهـاالمدرسية ال تلبـ

، ونظــرا الن المبــاني ذات نصــيب مــنخفض فــي خــدمات التعلــيمتــي تمتــاز بكونهــا وال) القديمــة والشــرج والــديس
أضــعاف مــا هــو موجــود اآلن ولــنفس العــدد الحــالي مــن الطــالب  ٦ -٢المدرســية تحتــاج إلــى بنــاء مــا يعــادل 

  :والمعلمين واإلداريين، وعليه فان خيارات الحلول المقترحة سوف تتخذ الصورة التالية
اورة والمحاطـة بالكتـل البنائيـة سـواء كانـت سـكنية أو تجاريـة أو حكوميـة، تكـون المعالجـة المدارس المج :أوال 

الفصـــول وحجـــرات المدرســـين المعماريـــة بالتوســـع الراســـي بالتـــالي يـــتم التغلـــب علـــى مشـــكلة الـــنقص فـــي عـــدد 
ه المعالجــة وتــتم هــذ) ٢٦(، البــديل اآلخــر يقتــرح اســتغالل الفنــاءات الوســطية كمــا هــو موضــح بالشــكل واإلدارة

بإضـافة مبـاني فـي الوسـط مـع خلـو الطـابق األرضــي فيهـا مـن الحـوائط لضـمان تحقيـق التواصـل البصــري وال 
  .....). التعليمية، الثقافية، الرياضية(يعيق من مزاولة األنشطة المدرسية 

الجة إلى دراسـة ، وتحتاج هذه المعكافية يسمح بالتوسع المستقبلي المدارس التي تمتاز بوجود مساحات :ثانيا
كمــا هــو  جيــده تــدرس مــن خاللهــا التوســعات المســتقبلية بحيــث تحقــق التكامــل والتجــانس مــع األبنيــة القائمــة

  ).٢٥(موضح بالشكل 
نموذج لمبنى مدرسـي وتتضـح العشـوائية فـي توزيـع مكونـات 
المبنــــــى المدرســــــي والتــــــي تتطلــــــب دراســــــة بــــــين التوســــــعات 

ل نســــــيج عمرانــــــي المســــــتقبلية والمبــــــاني القائمــــــة مــــــن خــــــال
 .مدروس
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البـــديل المعمـــاري فـــي شـــكله األخيـــر بعـــد دراســـة التوســـعات 
المســـتقبلية والتـــي تحقـــق التكامـــل مـــع االبنـــة القائمـــة ودراســـة 
عناصــر الحركــة األفقيــة والراســية بحيــث تحقــق الــربط الجيــد 

  .وبالتالي الرفع من الكفاءة التشغيلية للمبنى المدرسي
  

  ]١[.المعمارية للتوسعات المستقبلية ألحد المباني المدرسية التي تسمح بالتوسع ضمن موقع المدرسة المعالجة) ٢٥(كل رقمش

  
بأخـــذ النمـــاذج المدرســـية التـــي تســـمح بالتوســـع المســـتقبلي وبتطبيـــق عليهـــا  بالســـابقوقـــد تمثلـــت المعالجـــة المعماريـــة 

خـرى بحيـث تبـدأ أوال بعمـل شـبكة تصـميمية كمـا االعتبارات الواجب مراعاتها أثنـاء عمليـة التصـميم إلضـافة مبـاني أ
هو موضح بالشكل السابق وبما يتناسب مع طبيعة المباني القائمة بالموقع بحيث تحقق التكامل والتجانس معها مـع 

  .ة التوجيه الجيد للمباني المضافةمراعا

 
د مبنـــى مضـــاف مـــن خـــالل مخطـــط الـــدور األرضـــي لنمـــوذج لمبنـــى مدرســـي وتكمـــن المعالجـــة المعماريـــة هنـــا بإيجـــا

  .على خلو الدور األرضي من الحوائطاستغالل الساحة الوسطية للمدرسة مع التأكيد 
يوضــح بــديل معمــاري بإنشــاء مبــاني مضــافة للمبــاني المدرســية التــي ال تســمح بالتوســع خــارج الكتلــة ) ٢٦(شــكل رقــم

  ]١[.البنائية نظرا إلحاطتها بالمباني السكنية
  

                                            

 

  

  .من عمل الباحث ]١[
  .١٠١مند إبراهيم ،جملة املؤمتر اهلندسي ،عدن، اليمن، تطوير واقع حال املباين التعليمية، ص  ]٢[
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نظيم توزيع الطالب في المباني المدرسية والتي يتم تشغيلها بواقع فترتين بحيـث تكـون الفئـات محاولة ت :ثالثا 
، مـع إعطـاء ل من مشكلة االختالف فـي التصـرفاتالعمرية المتقاربة ضمن نفس الفترة من الدوام وبالتالي نقل

  . در التدريسياألولوية للفئات األقل عمرا للدوام الصباحي، كما ويساعد على تنظيم تخصص الكا
إعداد خطة شاملة للمناقلة العامة للطالب والكادر التدريسي فيما بين المباني المدرسية ضمن المناطق  :رابعا

الثالث بحيث يتم استبدال وتحريـك الطـالب وبالتـالي يـتم الحصـول علـى تجـانس اكبـر فـي الظـروف التعليميـة 
  ]٢[ :للطالب وهذا البديل ال يؤدي دوره إال من خالل 

، ٦-١رة خاصـة للسـنوات الدراسـية مـن االهتمام بضرورة تحقيق الوصول اآلمن للطالب وبصـو  •
م،وهذا يمكن تحقيقه  ٤٠٠-٣٠٠وبحيث ال تزيد مسافة الوصول من المسكن إلى المدرسة عن 

   .الن الكثافات السكانية مرتفعة نسبيا خاصة في منطقة المكال والشرج والديس
 .ت البنائية المطلوب توفيرهامساحااستكمال النقص في ال •

ـــادة الكفـــاءة  • ـــائي الحـــالي لزي ـــة مـــن الرصـــيد البن ـــة التعليمي ـــي تصـــلح للعملي ـــاني الت ـــل المب إعـــادة تأهي
 .التشغيلية لها

تـي سـبق تناولهـا فـي البـاب إنشاء مباني مدرسية جديدة تحقـق الشـروط التخطيطيـة والتصـميمية ال :خامسا
وسـطى تعـاني عجـزا شـديدا فـي اسـتيعاب أعـداد الطـالب ونقـص ، ونظرا الن مـدارس المنطقـة الالثاني

الممكــن إنشــائها  -وقــد تــم اختيــار مواقــع المــدارس ، الــخ...فــي الفراغــات اإلداريــة التكميليــة المســاعدة
  :يالتوفقا لل -في المباني التعليمية  مستقبال لتالفي مشكلة النقص الشديد

  .)كتله واحدة(ي مدرسية رة عن مبانإن هذه المواقع كانت في السابق عبا �
   .بعيدة عن مخاطر الشوارع الرئيسية باإلضافة إلى تحقيقها مسافات السير المطلوبة �

  

للمبــاني المدرســية وعليــه فــان هنــاك عــده أســاليب لتســهيل مهــام  نقــص أو انعــدام الصــيانة مشــكلة :٦-٥
  :الصيانة للمباني المدرسية من أهمها

ماليــة واإلداريــة الكاملــة لتنفيــذ أعمــال الصــيانة البســيطة إعطــاء مــديري المــدارس الصــالحيات ال �
المطلوبـــة للمبـــاني المدرســـية مـــن ســـباكة ونجـــارة وكهربـــاء وخالفـــة والتـــي يمكـــن إصـــالحها دون 
االحتيــاج إلــى مســتوى فنــي أعلــى وذلــك مــن خــالل تخصــيص مبــالغ ماليــة ثابتــة تصــرف شــهريا 

  .درسة لتلبية االحتياجات المطلوبةلكل م
الصــيانة الثابتــة وتجهيزهــا بــاآلالت والعــدد الالزمــة لمختلــف التخصصــات المطلوبــة  إنشــاء ورش �

مين العمالـــة الفنيـــة المتخصصـــة أمـــن ســـباكة وكهربـــاء وتكييـــف وأعمـــال خشـــبية ومعدنيـــة مـــع تـــ
والكوادر المساعدة الالزمـة للمشـروع وتجهيـزهم بعـدد وأدوات ووسـائل نقـل تعمـل كـورش متحركـة 

تمــــام أعمــــال الصــــيانة الوقائيــــة والعاجلــــة عــــن طريــــق أعمــــال التفتــــيش للقيــــام بجــــوالت دوريــــة إل
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والمعايرة والكشف الدوري الذي يتم لعناصر المبنى المدرسـي ومرافقـه المختلفـة واسـتبدال التـالف 
  ]١[.من األجهزة والمعدات مع إصالح العيوب عند الضرورة دون االنتظار لحدوث األعطال

تشـــكل مـــن الطـــالب والمعلمـــين واإلداريـــين ويـــتم ) يـــة النجـــارةجمع(تشـــكيل الجمعيـــات المدرســـية  �
تخصـــيص أوقـــات ألنشـــطتها فـــي غيـــر ســـاعات الـــدوام المدرســـي مـــع تـــوفير أدوات ومســـتلزمات 

 .الصيانة

وتجدر اإلشارة بان مسؤولية المحافظة على المبـاني المدرسـية مـن خـالل صـيانتها علـى الوجـه   �
فتها على الوجه األمثـل تقـع علـى جهـات متعـددة ابتـداء المطلوب بغية إطالة عمرها والقيام بوظي

مــن األجهــزة الفنيــة المتخصصــة وحتــى الطالــب بالمدرســة مــرورا بمــدير المدرســة والمعلــم وولــي 
]٢[.األمر

 

 :الخاصةمشكلة عدم مراعاة الطالب من ذوي االحتياجات : ٧-٥

  :يتتخذ المعالجة المعمارية عدة نقاط ممكن إدراجها على النحو التال
تهيئـــــه مـــــداخل المدرســـــة بمـــــا يســـــهل حركـــــة دخـــــول والخـــــروج لمســـــتخدمي الكراســـــي المتحركـــــة  �

  . والعكازات
 .مراعاة وضع المداخل المنحدرة المالئمة لألبواب سواء تلك التي تفتح للداخل أو الخارج �

ويراعى تزويد ها  ١/٢٠مراعاة ربط الممرات بالفناء الوسطي بحيث ال تزيد نسبة االنحدار عن  �
  . بسطات عند بداية ونهاية كل منحدر، وان تكون أرضياتها واقية من االنزالقب

ــ � الجــدران تســاعد المعــاقين علــى االنتقــال مــن الكرســي إلــى أي  ىأن تــزود الممــرات بمتكــآت عل
  ]٣[.مكان آخر

 .تسوية عتبات المداخل وٕازالة العوائق لتسهل تنقل المعاق �

ســم ١٣٢ســم وطــول ال يقــل عــن  ٩٢قــل عــن تــوفير أمــاكن علــى مســاحة مســتوية بعــرض ال ي �
ســم علــى ٦٩.٥ســم وارتفــاع ٨١.٥ويجــب ان يكــون لمكــان المقعــد فــراغ بارتفــاع الركبــة بعــرض 

            ]٤[. األقل
  .توفير بابين لغرفة الفصل الدراسي �
 .أن تكون األرضية مانعة لالنزالق �

طــالب مــن دور إلــى هل انتقــال الينصــح بتزويــد المدرســة بمصــعد واحــد علــى األقــل بحيــث يســ �
 .آخر

أما فيما يختص بدورات المياه فيجب توفير دورات مياه خاصـة بالمعـاقين مـن الجنسـين بكـل دور بـالمبنى 
، وســـوف يـــتم تنـــاول هـــذه المشـــكلة جهيـــزات بحيـــث تكـــون ســـهلة االســـتخدامالمدرســـي ويراعـــى بهـــا كـــل الت

  . أخرىبالتفصيل وسبل معالجتها في ورقة بحثية 
  

                                            

  .٧٢ص . ١٩٩٩، ابريل  ١٠٨جملة البناء، التعليم والعمارة ،العدد  ]١[ 

  م ١٩٩٢، اجلزء األول) التعليم الثانوى ملختلف األقاليم املناخيةاملعايري التصميمية ملدارس (اهليئة العامة لألبنية التعليمية  ]٢[
  .، دار قابس للطباعة والنشر" املوسوعة اهلندسية املعمارية"التعليم ،  ]٣[

  .، رسالة املاجستري يف العمارة ، جامعة القاهرة "املعايري التصميمية لبيئة املعوق "مايسة حممود فتحي ،  ]٤[
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  :جــالنتائ
تعاني مـن عـدد مـن المشـكالت باليمن المدارس  أنتبين من دراسة نظرية وتحليلية تنادا لما تم عرضة اس

  :على النحو التالي تلخيصهاممكن 
  : من حيث_ خصوصا بالمنطقة الوسطى_ةعدم مالئمة موقع المدرس �

  .التجاور الشديد مع المباني السكنية -ب. قربة من مصادر الضوضاء -أ
مساحة الموقع العام، مساحة الفصل الدراسي، مساحة الفراغات : ب الطالب منتدني معدالت نصي �

  ).المعامل، المكتبة، دورات المياه (التكميلية  التعليمية
  .مشكلة االرتفاع في درجات الحرارة والرطوبة داخل الفصل الدراسي �
  .وقوع المداخل مباشره على الشوارع بدون أي حماية .غياب عوامل األمن واألمان �
  .اإلضافات البنائية الغير مدروسة �
  .مشكلة عدم مالئمة األثاث لسن الطالب �
  .تكدس الطالب بالفصول الدراسية باإلضافة إلى تردي حالة الفصول الدراسية �
  الفراغات التكميلية المساعدة والتي تتحدد في فراغات عدم احتواء المبنى المدرسي على  �

 -معمــل الحاســوب  –الــورش والمشــاغل  –صــالة متعــددة األغــراض  –الصــالة الرياضــية   –التربيــة الفنيــة ( 
  ).الحدائق والمالعب

  .عدم وجود مخازن لحفظ األثاث المدرسي �
  .مشكلة عدم مراعاة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة �

  

وبنــاء علــى هــذه المشــكالت وأهميتهــا فقــد خلصــت الدراســة إلــى تقــديم بعــض مــن توجهــات الحلــول ممكــن 
   :يلتالاكتناولها 

  : بالنسبة لمشكلة الضوضاء
االعتنــاء بإيجــاد الحــواجز الطبيعيــة مــع التركيــز علــى المســافات التــي تفصــل المبنــى المدرســي عــن  �

  .الشارع
  .التحوير ببيئة الفصل الدراسي خاصة للمدارس التي تطل مباشرة على الشارع �
  ).سقف واألرضياتاأل_ الحوائط_ الشبابيك _ النوافذ (معالجة للتفاصيل المعمارية  �
  .معالجة الممرات خاصة للمدارس التي تحتوي على فناء وسطي مواجه لمصدر الضوضاء �

  :ويمكن تحقيق مبدأ السيطرة على أشعة الشمس من خالل اآلتي:  مشكلة االرتفاع في درجات الحرارة
  . التحكم بأبعاد النوافذ والفتحات •
 .استخدام المانعات الشمسية •

 .خارجيةلون أسطح المبنى ال •
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 ).المراوح والتكييف(وسائل التهوية  •

 . معالجة لسطح المبنى •

 .تسقيف الفناء الداخلي  •

  .ينصح باستخدام األثاث القابل للتعديل وبما يحقق راحة الطالب :مشكلة عدم مالئمة األثاث
  .وقوع المداخل مباشره على الشوارع بدون أي حماية .غياب عوامل األمن واألمان

ومن خلفهـا ) U(زين مختلفين أمام باب الخروج وتكون هذه عادة من المواسير على شكل ينصح بوضع حاج
  .م ٣يتم الخروج إلى رصيف المشاة ال يقل عرضه عن 

فــي الفصــول الدراســـية وقلــة معـــدالت نصــيب الطالـــب مــن مســـاحة الموقــع والفصـــل  مشــكلة تكـــدس الطـــالب
الفراغات التكميلية، باإلضافة إلى النقص في دورات  الدراسي نقص في الفراغات اإلدارية، وكذلك النقص في

ويعزي ظهـور هـذه المشـكالت بالمبـاني المدرسـية إلـى سـبب محـوري وأساسـي وهـو أن مسـاحات البنـاء . المياه
للمبـاني المدرســية ال تلبــي الحــدود الـدنيا المطلــوب توفيرهــا، وعليــة فــان المعالجـات الممكــن تقــديمها تتخــذ عــدة 

بالنســبة للمــدارس المحاطـة بالمبــاني الســكنية تكـون التوســعة إمــا راسـيا أو إضــافة مبــاني : ينـواحي وهــي كـاآلت
مــع خلـو الــدور األرضـي مــن الحـوائط، أمــا المــدارس التـي تحتــوي علـى مســاحات فارغـة ضــمن الموقــع  جديـدة

  .فانه يجب أن تحقق المباني المضافة التجانس والتكامل مع المباني القائمة
  :يلتالدة وقد اقترحت الدراسة اختيار موقع المدرسة وفقا لإنشاء مدارس جدي

  ) .كتله واحدة(إن هذه المواقع كانت في السابق عبارة عن مباني مدرسية  �
 .بعيدة عن مخاطر الشوارع الرئيسية باإلضافة إلى تحقيقها مسافات السير المطلوبة �

مـا بـين المبـاني المدرسـية ضـمن إعداد خطة شاملة للمناقلة العامة للطالب والكـادر التدريسـي في �
المناطق الثالث بحيث يـتم اسـتبدال وتحريـك الطـالب وبالتـالي يـتم الحصـول علـى تجـانس اكبـر 

  .في الظروف التعليمية للطالب
بـدائل الحلـول لهـذه المشـكلة علـى النحـو  تحـددت وقـد مشكلة نقص أو انعدام الصيانة للمباني المدرسـية

  :التالي
المالية واإلدارية الكاملة لتنفيذ أعمال الصيانة البسـيطة المطلوبـة  رس الصالحياتإعطاء مديري المدا - 

 .للمباني المدرسية

  . واإلداريين الطالب والمعلمينتشكل من ) جمعية النجارة( تشكيل الجمعيات المدرسية -
ي تـــم بـــدائل الحلـــول التـــ ،.....لمشـــكلة عـــدم مراعـــاة الطـــالب مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــةوبالنســـبة 

استعراضها مسبقا، جميعها نقاط أساسية بتوفيرها نضمن تحقيق بيئة مدرسية تراعي أوضـاع الطـالب مـن 
دوي االحتياجــات الخاصــة ممــا يســهل عمليــة دمجهــم فــي مجتمــع المدرســة وتقليــل إحساســهم بــالفروق مــع 

 . أقرنائهم في المدرسة
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  : اتــــــالتوصي
  :يلتالكاط يمكن تلخيص أهم التوصيات في عده نقا

تحديــد معــايير تخطيطيــة وتصــميمية للمبــاني المدرســية كخطــوة أساســية للعمــل المســتقبلي فــي مجــال  �
 . األبنية التعليمية

لتطـوير األبنيـة المدرسـية  تفعيل دور جهاز األبنية المدرسـية فـي الـوزارة إلجـراء الدراسـات والبحـوث  �
  .القائمة والمستقبلية

ويراعـى أن ال يقـل نصـيب التلميـذ . اسـبة والتـي تتميـز بمسـاحات كافيـةناختيار المواقع المدرسـية الم �
تلميـذ بالنســبة للمـدارس الصـغيرة والتــي ال /٢م٨.٥مـن مسـطح الموقــع العـام للمدرسـة األساســية عـن 

ـــد عـــدد فصـــولها عـــن  ـــى  ١٣يزي ـــزداد هـــذه المســـاحة لتصـــل إل ـــذ فـــى حالـــة /٢م١٦.٥فصـــل وت تلمي
عـدم اإلخـالل بهـذه المسـاحة تحـت ضـغط ضـيق األراضـي  المدارس ذات الحجم الكبير مع ضـرورة

  .وصغر مساحتها
  .توفير الحلول الجيدة لمشكلة الضوضاء وبما يتناسب مع كل مدرسة �
عمـــل الدراســـات الجيـــدة التـــي تجمـــع االعتبـــارات التصـــميمية والتخطيطيـــة وخاصـــة التـــي تـــدرس  �

  .التوسعات المستقبلية للمدرسة في تكامل مع األبنية القائمة
  .وفير عوامل األمن واألمان بالمبنى المدرسيت �

استكمال مساحات البنـاء بمواقـع المـدارس وذلـك لتغطيـة العجـز والـنقص فـي الفراغـات التعليميـة  �
والفراغــات المتخصصــة والتكميليــة وبمــا يحقــق األهــداف المرجــوة التــي تعمــل علــى رفــع الكفــاءة 

  .للعملية التعليمية
مـــن خــالل تــرميم الجـــدران والطــالء وٕاصـــالح النوافــذ المحطمـــة  تحســين البيئــة الصـــفية الداخليــة �

  .والطاوالتوتوفير اإلضاءة الجيدة والتهوية والمقاعد 
  .توفير المخازن الكافية لخزن األثاث المتهالك وتخصيص ورش لعمل الصيانة السريعة �
يقـل  طالـب بالفصـل وبمـا ال) ٤٠-٣٠(تقليل عدد الطالب الفصل الدراسي بحيـث ال تزيـد عـن  �

  ).تلميذ/ ٢م ٢( عن    
  .استخدام نوعية األثاث الجيدة والمتطورة القابلة للتعديل وبما يتالءم مع أحجام وأعمار الطالب �
  .اجات الخاصة في المباني المدرسيةمراعاة احتياجات الطالب من ذوي االحتي �
  .مراعاة احتياجات المعلم بصفته احد العناصر الهامة في المنظومة التعليمية �
  ).تلميذ ٤٠-١/٣٠( توفير دورات المياه المناسبة ألعداد الطالب والتي تتراوح بين  �
الغــرض المصــممة مــن أجلــه وٕامــدادها  فــيأهميــة تــوفير الفصــول المتخصصــة ومراعــاة اســتخدامها  �

  .بالتجهيزات واألدوات المساعدة الالزمة
 –الصالة الرياضية   –بية الفنية التر (توفير الفراغات التكميلية المساعدة والتي تتحدد في فراغات  �

 ).الحدائق والمالعب -معمل الحاسوب  –الورش والمشاغل  –صالة متعددة األغراض 
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فتوصي هذه الدراسة بإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال األبنية التعليمية  وكخطوة مستقبلية
  .وكيفية تطويرها

  

  :ع ــــالمراج
محافظــــة حضــــرموت ، وزارة التخطــــيط  "م ٢٠٠٢حضــــرموت فــــي أرقــــام " الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء  :١

  ).م ٢٠٠٢(والتعاون الدولي ، الجمهورية اليمنية ، المكال
رســالة   ،"  دراســة تحليليــة للمعــايير التصــميمية لمــدارس التعلــيم األساســي بمصــر"  أميمــه محمــد رضــوان،  :٢

  م ٢٠٠٥جامعة أسيوط ، سبتمبر  -ماجستير ، قسم العمارة

  .م ١٩٩٤القاهرة  –" ع.م.تطوير التعليم فى ج:" المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية: ٣
 .م ١٩٩٠ ،"مدارس المرحلة األولى: "العامة لمركز بحوث البناء واإلسكان والتخطيط العمراني الهيئة:  ٤

  ١٩٩٢، ، الجزء األول"ة الكبرىمدارس التعليم األساسي بإقليم القاهر : " الهيئة العامة لألبنية التعليمية: ٥

إقلــيم القــاهرة  –المعــايير التصــميمية لمــدارس مرحلــة التعلــيم األساســي :" الهيئــة العامــة لألبنيــة التعليميــة: ٧
   ١٩٩٠الدراسات التمهيدية مايو  ،"الكبرى

  .دار قابس للطباعة والنشر،  "الموسوعة الهندسية المعمارية" التعليم ،: ٨
  .رسالة الماجستير في العمارة ، جامعة القاهرة ، " المعايير التصميمية لبيئة المعوق"،  تحيمايسة محمود ف: ٩

  .جامعة الملك سعود، الرياض  " مدرسة المستقبل" ، محمد عبد اهللا بن صالح: ١٠

ــــداهللا الســــقاف: ١١ تحســــين البيئــــة المركزيــــة لمدينــــة المكــــال هــــدف لتحقيــــق النــــواحي البيئيــــة "،  محمــــد عب
  .مجله جامعة حضرموت،"ليةوالجما

، كليـة الهندسـة جامعـة أسـيوط،  المـؤتمر المعمـارى التصميم البيئى لوحدة الفـراغ، مجدى محمد رضوان: ١٢
  .الثانى

  . ١٩٩٩ابريل  " التعليم والعمارة ندوة اإلبداع والتمييز"، مجلة البناء السعودية: ١٣
ــيم  ،جامعــة عــين شــمس، معهــد الدراســات والبحــوث البيئيــة: ١٤ دليــل أســس التصــميم البيئــي لمــدارس التعل

  .م ١٩٩٢ األساسي

،ص ١٩٩٦، ثالثيــــــة االبــــــداع المعمــــــاري، مطــــــابع الشــــــروق ،فبرايــــــر  "البيئــــــة والفــــــراغ" ،علــــــي رأفــــــت: ١٥
٩٣،٩٤،٩٥  .  

  .م٢٠٠٤رسالة ماجستير،،"العناصر المعمارية البيئية في العمارة اليمنية التقليدية"، صبري عوض التريمي :١٦
  .،مجلة المؤتمر الهندسي ،عدن، اليمن، تطوير واقع حال المباني التعليمية مند إبراهيم  :١٧

1)   www. School Furniture at School Outfitters.com 

2)   www.alhyiat.com/vb. 


