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 ا المعايير  الخارجية  لمراجعة  الفراغات  دور  تعظيم  بما يضمن  في مصر  بالجامعات  الخاصة  والمعدالت  تصميمية 

 ية متميزة. في تحقيق تجربة تعليم  واالستفادة منها

 الفر اغات الخارجية في الجامعات في تحقيق االكتفاء المالي وبما يخدم خطط الجامعة مراجعة خطط االستفادة من 

 تمعي. جفي تعزيز التواصل والشعور الم

 .تطوير اليات مراجعة وقياس دور الفراغات الخارجية بالجامعات الحكومية المصرية 

  

 المراجع: . ٧

                          

  اغات الخارجية تحديات الفر
  بالجامعات الحكومية المصرية 

  مخططات الحرم الجامعي تصميم وتطوير أهداف 
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جية  العالقة بين فراغات الجامعة الخار
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المثال:ر حيث يمنخفًضا؛   بط تحديات العالقة بين فراغات ترت   تبط كٍل من هذه التحديات باألخر ويؤثر علية، على سبيل 

 ة بعضها البعض.يالجامعة الداخلية والخارجية وتحديات العالقة بين فراغات الجامعة الخارج

  النتائج:  . ٤

  يمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي:

 الخارجية،    فراغاتهااتها الداخلية وما تقدمه من تجهيزات ولكنها تمتد إلى  غال تتأثر صورة ودور الجامعة فقط بفرا

 لذلك فإن االهتمام بما يقابل هذه الفراغات من تحديات خطوةً أساسية ومحورية في تطوير الجامعة.

 والتبادل   ص للتواصل االجتماعيلفراغات الخارجية بالجامعات قوة كبيره في استعادة دور الجامعة بما تقدمة من فرل

 الثقافي ونقل الخبرات المجتمعية بين الطالب.

 امعة إلى تأسيس بيئة تعليمية جاذبة يجب اال يهمل دور الفراغات الخارجية لما لها من دور كبير خاصة مع سعي الج

 أساليب التعليم والتي أصبح فيها الطالب مؤديًا وليس متلقيًا فقط. تطور

   ة، تسعى  دراسته بصورة شاملالجامعات سلسلة من العوامل المتصلة التي يجب  الفراغات الخارجية بتمثل تحديات

  إلى التعامل معها إجماًال وليس بصورة فردية. 

 المناقشة: . ٥

بالف الخاصة  التحديات  ومناقشة  عرض  خالل  الدراسة  رمن  تقدم  المصرية،  الحكومية  بالجامعات  الخارجية  اغات 

طالب استخدام  م هذه الفراغات في تحقيق تجربة تعليمية متميزة، يستطيع فيها الملة تسعى إلى استخدامدخال لتأسيس رؤية شا 

مراجعة االرتباط والتأثير   هذا المدخل على  اعتمدلشخصية واالجتماعية.  كافة مرافق الجامعة في تنمية قدراته التعليمية، وا

الجامعي. بما يضمن التوازن والشمولية في    تصميم وتطوير الحرم  في  بين هذه التحديات واألهداف التي قد تضعها الجامعة

  عة.رؤية الشاملة لتطوير الجامالتحديات (نتيجة الرتباطها وتأثيرها المتبادل) في وضع وتأسيس الالتعامل مع كافة هذه 

 التوصيات:  . ٦

 عللا إلى  ىعمل  المصرية تسعى  الحكومية  الجامعات  لتطوير  فاستخدام    تأسيس رؤية شاملة  الخارجية    يالفراغات 

تح التي  التطورات  مواكبة  على  قادرة  جاذبة  تعليمية  بيئة  واالقتصادية  توفير  والسياسية،  التعليمية،  المستويات  على  دث 

  واالجتماعية. 

  م الجامعيبالجامعات الحكومية المصرية بأهداف تصميم وتطوير مخططات الحر تأثير تحديات الفراغات الخارجية ١جدول 
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  تحديات الفراغات الخارجية بالجامعات الحكومية وأثرها على اهداف تطوير الحرم الجامعي:  . ٢- ٣

حالة  بيإن   تواجههاان  التي  والتحديات  بالجامعات  الخارجية  التي تضعها   الفراغات  األهداف  مع  اصيل  ارتباًط  ذو 

  هد العديد من المالحظات كما يلي:ش )، حيث ن١إدارة الجامعة عند تصميم أو تطوير الحرم الجامعي (جدول 

 على مستوى التحديات تأثيًرا    هاوعات، اقلممج  ٣في تأثيرها على األهداف الى    الفراغات الخارجية  تنقسم تحديات

؛ بما يدل على ارتباط هذا التحدي بطريقة غير مباشرة بباقي التحديات  خارجية والمؤثرات التعليميةصياغة الفراغات الهو 

عل جاذبة.  ىوتأثيره  تعليمية  بيئة  تكوين  على  العمل  الخارجية وهو  الفراغات  اهداف تطوير  اهم  على مستوى  أحد    بينما 

 كة. واالتصال بالمحيط، والشراتعزيز الشعور المجتمعي، جد األهداف ن

 المجتمعية وما يرتبط بها من أهداف الجانب األقل تأ المتعلقة باالتصال بالمحيط والشراكة  ًرا في  ثتمثل التحديات 

التعليمية، حيث   عن دور    ومضمونها  في طرحها  هذه التحديات واألهدافتعبر  دور الفراغات الخارجية في دعم العملية 

 هذه الفراغات االجتماعي. 

 ل تأثير هذه التحديات على أهداف تصميم وتطوير مخططات الحرم الجامعي اال أنها معد  على الرغم من اختالف

ه دافعًا  تمثل  مجملها  تأثيره افي  جاء  وإن  حتى  اآلخر  لحساب  منها  أي  إهمال  يجب  فال  األهداف،  هذه  تحديد  عند  ًما 
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حالة الحرم الجامعي ير مخططات الحرم الجامعي علىتأثير أهداف تصميم وتطو ١٠شكل   
 Hajrasouliha, Ewing. (2016). Campus Does Matterالمصدر: 
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(شكل   هذه ٩يوضح  على  االعتماد  في  التنوع   ( 

مراجعتها   تمت  التي  الجامعات  مخططات  في  األهداف 

ظهرت  )Hajrasouliha, 2016(  بالدراسة حيث  ؛ 

التعلم، فبالرغم من أن هدف الجامعة  مة عن بيئة  ها  مالحظة

خلق   هو  ظهورها  األساسي  أن  إال  مناسبة  تعليمية  بيئة 

الذي   األمر  األقل،  جاء  الجامعات  هذه  خطط  في  كهدف 

با تحقيق  لتأثير  تعليمية  قيرجع  بيئة  خلق  على  االهداف  ي 

مناسبة بالحرم الجامعي، فتعزيز المشاركة المجتمعية وخلق  

م يعزناس بيئة  آمنة  الحرم  بة  داخل  التعلم  فرص  من  ز 

الداخ  الجامعي والخارجيةبفراغاته  تحقيق  لية  يمثل  وبذلك   ،

خلق   في  الجامعة  هدف  تحقيق  إلى  الطريق  األهداف  هذه 

   بيئة تعليمية مناسبة.

تأثير هذه األهداف على الطبيعة   )١٠يوضح (شكل  

ككل الجامعي  للحرم  األداء  وكفاءة  وذلكالتصويرية  ن  م  ، 

أخالل   الحرم رصد  مخططات  في  رئيسية  تحوالت  ربعة 

من تطبيق هذه األهداف؛ حيث تسهم ثالثة تحوالت منها في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومؤثرة على الطالب، الجامعي تنتج  

الجامأفنجد   والحرم  الطالب  بين  الترابط  رفع  في  يسهم  به  الخاصة  التصويرية  والطبيعة  المخطط  هوية  تحسين  ، عين 

افة إلى األمن، وسبل المعايشة وتعزيز الشعور االجتماعي يئة الطبيعية بالحرم، وتوفير سهولة بالحركة، باإلضوتحسين الب

 جحة. اجميعها أمور توفر الظروف المناسبة لبيئة تعليمية ن

 

الجامعي ومرات  مخططات الحرم  أهداف تصميم وتطوير ٩شكل 
  بالجامعات التي تم مراجعتها  دهاتواج

 Hajrasouliha, Ewing. (2016). Campus Doesالمصدر: 
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بي . ٢- ٤- ٢ البعض:العالقة  بعضها  الخارجية  الجامعة  فراغات  الف  ن  بين  العالقة  الخارجية تعاني  راغات 

نتظار، وبين ساحات بالجامعات الحكومية بعضها البعض من حالة من التداخل بين الفراغات المخصصة للطرق ومواقف اال

الفرا  العالقة بين هذه  الخاصة بالطالب، باإلضافة إلى ذلك نجد التسلسل في  المباني التجمع  التجمع، مداخل  غات (ساحات 

خلو من الحرية في الحركة أو اإلطاللة؛ فالطالب في استخدمه للفراغ يفضل االتصال بين  حات الخلفية) في صورة توالسا

   على المستوى الحركي وإن لم يكن ذلك فعلى المستوى البصري. مالفراغات محل االستخدا

وتوزيعا . ٣- ٤- ٢ الخارجية  ا  /  لفراغات  كثافات   ستخدام:الكثافات  فإن  لالحتياج  وفقا  البناء  في  التوسع  مع 

ام وتوزيع العناصر في مخطط الحرم قد عانت من الخلل الذي يؤثر على الفراغات الخارجية بها؛ حيث نرى تمركز  االستخد

الالا وفقا  أو  الفراغات  بهذه  الترفيهية/الرياضية  األنشطة  بتوفر  ارتباطا  غيرها  دون  فراغات  في  اسستخدام  لمباني تخدام 

  أثير هذا التوزيع على تطور توقيع هذه الفراغات.المطلة على هذه الفراغات، وهو األمر الذي يظهر ت

 أهداف تصميم الحرم الجامعي . ٣

  مخططات الجامعات الغربية نجد أن الوقوف على التحديات التي تواجه المخطط   من خالل مراجعة مقترحات تطوير

ال  وفراغاته الخارجية لك إلى أهداف عامة لعملية حلة األولى واألهم في عملية التطوير (تتحول هذه التحديات بعد ذمرهي 

دعم عملية األداء للحرم الجامعي و  ة رفع كفاء  التطوير). األمر الذي يطرح تساؤًال حول غياب دور الفراغات الخارجية في

جز المساحة المبنية وإمكانية االمتداد المستقبلي والتأثير  ع  لدور وبعض التحديات، مثل:بالرغم من العالقة بين هذا ا،  التعلم

  ة تحويلهما إلى أهداف دون دراسة تأثيرهما على الفراغات الخارجية ودورها. يتج من احتمالالنا

 الحرم الجامعي وتأثيرها على كفاءة أدائه:  اهداف تصميم وتطوير . ١- ٣

بمراجعة   تمت  دراسة  ال  ٥٠في  التطوير  وخطط  غربية  (خاجامعة  بها  تحديد    ؛)Hajrasouliha, 2016صة  تم 

  هي: ها إدارة الجامعة في الحرم الجامعيترجو عشرة أهداف رئيسية

 :الحركة ا  سهولة  أنحاء  في جميع  الحركة  تعريف مسارات  إعادة  أكثر وظيفية لمن خالل  لتصبح  الجامعي  حرم 

  وآمنة ومقروءة للمستخدم. 

 ون لطالبية في مختلف األنشطة بالحرم الجامعي مع دعم التعلم والتعاا بتشجيع المشاركة ر المجتمعي:تعزيز الشعو

  خارج الفصل الدراسي. 

 :األمن يوفر  المعايشة،  بما  الجامعي  الحرم  داخل  االستخدامات  في  التنوع  دعم  خالل  وصحية    من  آمنة  بيئة 

  للمستخدمين.

 :دامة بيئيًا. التخطيط والبناء بطريقة مست االستدامة  

 خلق عناصر تنسيق    الحفاظ على هوية الحرم الجامعي وتعزيزها بخصائص طبيعية، مع  قع:موعناصر تنسيق ال

  موقع ذات جودة عالية.

 :دمج الحرم الجامعي مع النسيج العمراني المحيط. االتصال بالمحيط  

 تعزيز هوية الحرم الجامعي كبيئة متطورة باستمرار مع احترام تاريخ الحرم الجامعي. هوية:لا  

 تعلق باألذهانإنشاء حرم جامعي ذي صورة جمالية  ة:التصويري .  

 :المحلي واإلقليمي من خالل الشراكات وتقديم  تفعي  الشراكة المستوى  المجتمعية على  التنمية  الجامعة في  ل دور 

  العلمية، الهندسية .... إلخ. بما يساعد على توفير مصدر متجدد للموارد المالية للجامعة. شاراتتالخدمات واالس

 جاز األكاديمي، البحوث متعددة التخصصات،  االهتمام بخلق بيئة تعليمية تدعم الفضول الفكري، اإلن  التعلم:   ئةبي

  التعليم والنمو الشخصي.
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ب والحركي  البصري  فاالتصال  الفراغاوالخارج؛  ت  ين 

عامال   يمثل  والخارجية  استخدام الداخلية  تفعيل  في  مؤثرا 

الخارالف (راغات  لBramley, 2018جية  نتيجة  يولده )،  ما 

  ة شعور ورؤية المستخدم لما يحدث من إحساس باألمان نتيج

االجتماعية التي  ى تنمية التجربة  إل بالفراغ الداخلي، باإلضافة  

ني نتيجة االتصال  لهذه المبايعيشها مستخدمو الدور األرضي  

ال توفر االتص  وتجدر اإلشارة إلى   .تحقيقهالبصري الذي تم  

الخارالبص الفراغات  بين  لجامعي ري  بالحرم  والداخلية  جية 

    ) وأسيوط.٦(شكل  دد من الجامعات منها جامعة حلونلع

وعالقتها  خاال الفراغات   . ٢- ٣- ٢ رجية 

المطلة: المباني    بالمباني  تفاصيل  أهمية  من  الرغم  على 

)، فإننا نرى تصميم الكثير Edge Effect  حدود الفراغ  ة للمستخدم (في ضوء تأثيرطلة على الفراغات الخارجية بالنسبالم

لمصمم دون دراسة  فة قائمة على السف  بنى في ضوءي يظهر عليها المكومية يهتم بالصورة النهائية التمن مباني جامعاتنا الح

الفكا  ,Soft Edges  )Teipelke  ه جيهل بتأثيروهو ما عبر عنراغات المطل عليها،  فية لتأثير تفاصيل هذا المبنى على 

الفراغ، فيرى ضرورة  المستخدم من المباني المطلة على  )، حيث دعا المصممين إلى االهتمام بالتجربة التي يتلقاها  2016

لتأثيرية لهذه المباني (على مستالمعما  بالتفاصيلم  االهتما المشاة) احتراًما     رها على مستخدمي الفراغات المحيطة وى نظر 

)Gehl et al., 2006مع ما  يتقارب    ، وهو ما)٧(شكل    مميزة عند استخدامه لهذه الفراغات  في إطاللةسان يرغب  اإلن)، ف

  تاريخيًا.الفراغ مطلة على اللمباني التعددية في طبيعة اطرحته جاكوبس حول 

 تحديات توقيع الفراغ:  . ٤- ٢

عن   الفراغ  توقيع  الفراغي  يعبر  التسلسل  الفراغاحالة  وبين  البعض،  بعضها  الخارجية  بين  ت  الفراغات  العالقة 

المالخ لفراغات  التشكيلي  بالجامعة، واالمتداد  هذارجية  إلى موقع هذهدينة،  باإلضافة  لكثاف  ا  وفقا  االسالفراغات  دامات  تخة 

  ث تظهر قضايا توقيع الفراغ في عدة صور كالتالي: وزيع المباني في المخطط العام. حيوت

كام . ١- ٤- ٢ بالجامعة  الخارجية  للمدينة:الفراغات  العمراني  للتشكيل  االنعزال    تداد  إلى  الجامعات  اتجاه  مع 

لتشكيل العمراني للفراغات مع اة االتصال  ص رعن البيئة المحيطة خلف أسوار من المباني، فقد فقدت فراغاتها الخارجية ف

يز االرتباط بين المستخدمين وهذه الفراغات، باإلضافة إلى  )، وهو االتصال الذي من شأنه تعز٨الخارجية بالمدينة (شكل  

لمدينة ادور المجتمع بأهمية الفراغات الخارجية بالجامعات. هذا مع تأثير هذا االنفصال على شبكة الفراغات العامة ب  تنمية

 ). Jacobs, 2019وتزايد ظهور المناطق الحدودية الفارغة التي أشارت إليها جاكوبس (

 University ofوجامعة ية بالجامعة بين جامعة أسيوط/مصر  كة الفراغات الخارجوشبامل مع التشكيل العمراني للمدينة الفرق في التع ٨شكل 
Colorado/USA /  المصدر: الباحث  

 ة والتشكيل العمراني للمدين University of Coloradoجامعة  مدينةشكيل العمراني للجامعة أسيوط والت

المبنى المؤثرة علية  وعالقته بتفاصيل بعد المستخدم  ٧شكل 
Effective viewing distances 

 Gehl, 2006المصدر: 
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في البناء  مدروستوسع غير الالحيث أدى  اغتها الحالية:وصيالتعدي على الفراغات الخارجية  . ٥- ٢- ٢

 تعدي عليها في عدة صور: ي مختلف فراغات الحرم إلى الوتوزيع الخدمات ف

 رة يعاب األعداد المتزايدة والمقررات الدراسية المتطورة على استد مباٍن قادالتعدي بالبناء لتشيي ولى:الحالة األ

  ).٣بصورة مستمرة (شكل 

 كفراغات يمكن  وليست للسياراتات كطرق ومواقف الخارجية بالجامعت استخدام الفراغا لثانية:ة االحال

بالحياة اليومية   دم ارتباطهاالجامعات وعء ودور الفراغات الخارجية بفي أدا ن قبل الطالب؛ وذلك للتشتتاستخدامها م

ثل يطي واضح (مخطي وبنمط ت في إطار حرم جامع ت التي تم تأسيسهاحتى في الجامعاواالجتماعية والدراسية للطالب،  

 ).٤شكل  - معة أسيوط جا

 :س لهذه التطوير غير المدرو  الحالة الثالثة

لى سطحات الخضراء وتحويلها إليل مساحة المالفراغات بتق

تخدامات  لى استيعاب تنوع االس ء غير قادرة ع فراغات صما

  ).٥(شكل 

 قات بالفراغ:  العال تحديات  . ٣- ٢

العال الفتمثل  بين  بقة  الخارجية  جامعة الراغات 

البع والخارجيةبعضها  الداخلية  الفراغات  وبين  محفزا    ض 

است في  الفراغأساسيا  هذه  الفر  خدام  فمستخدم  يميل  ات؛  اغ 

ل االستخدام،  الفراغات محالتصال بين  الحركة وا  إلى حرية 

المشوهو   من  العديد  يطرح  الذي  عالقة  األمر  في  اهدات 

  بالجامعات كما يلي: ةيالفراغات الخارج

معة الداخلية اغات الجابين فر  قةالعال . ١- ٣- ٢

بالجام  والخارجية: الخارجية  الفراغات  الحكومية  تعاني  عات 

بينها   االنفصال  حيثومن  الداخلية؛  الفراغات  نرى   بين 

المتواجدالفراغ لات  األرضي  بالدور  المباني  ة  من  لكثير 

ال أو ذات    فراغات الخارجية وقد جاءت مصمتةالمطلة على 

االتص توفر  ال  ب  الفتحات  الداخل  البصري/الحركي  ين 

  جية بالجامعة الى طرق ومواقفتحويل الفراغات الخار ٤شكل 
  تعليمي واالجتماعي ال على دورهاانتظار سيارات ما يؤثر 

  جامعة اسيوط 
 /https://www.flickr.comالمصدر: 

تغيير طبيعة المحور المركزي بجامعة حلوان وتحويله الى   ٥شكل 
عب التعامل معه في ضوء الظروف البيئية  فراغ مهجور يص

  والتدريسية الحالية 
 /https://www.flickr.comدر: المص

 - اغات الخارجية بحرم كلية الهندسة تعدي على الفرال ٣شكل 
  جامعة القاهرة لبناء مبنى كلية العمارة 

 /https://www.flickr.comالمصدر: 

ت الداخلية والخارجية بمباني  اغااالنفتاح البصري بين الفر ٦شكل 
  االتصال الحركي جامعة حلوان مع الحد من

 /https://www.flickr.comالمصدر: 
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والتطورات المختلفة التي تحدث وعالقتها بالمؤثرات  صميمية للفراغات  لتالحرم عن الحالة ا ة فراغات  تعبر صياغ

إنسانية،  عليها، المؤثرات  هذه  كانت  تصميمية  سواء  أو  تكنولوجية،  تعليمية،  أو  هذه    أو  حالة  ومردود  على  المؤثرات 

  ا يلي:دة صور كمضايا صياغة الفراغ في عالفراغات الحالية؛ حيث تظهر ق

الخا  . ١- ٢- ٢ الفراغات  الترجصياغة  ا  صميمية:ية والمؤثرات  التطور  التغيرات مع  العديد من  لزمني تظهر 

رى التنوع في طرق التعامل  يل المثال: نمعها، على سبالخارجية وكيفية التعامل    بيعة المؤثرات التصميمية للفراغاتعلى ط

البيئية،   المؤثرات  امع  لبعض  طمًسا  مثوالذي شهد  التوجيلقضايا  المعالجاتل:  أكا  ه وظهور  كطريقه  في لبيئية  فاعلية  ثر 

واستخدا الجامعي،  بالحرم  المتاحة  المساحة  ام  على  ينعكس  أن  يجب  الذي  األمر  والخارجيهو  الداخلية  وآليات لفراغات  ة 

عن غياب    ومية تعبرمعات الحكلفراغات الخارجية بالجاال أن طبيعة التعامل مع هذه التطورات في صياغة اعامل معها. إالت

 حمله من تطور. قع المعاصر بما يواتأثير ال

اإلنس . ٢- ٢- ٢ والمؤثرات  الخارجية  الفراغات  ا  انية:صياغة  والمتطلبات  العالقات  المتشابكة تمثل  إلنسانية 

ا مؤثرا  داخل  صيلفراغ  في  الخأساسيا  الفراغات  تحتوي  حيث  علىاغته؛  بالجامعة  األنشطة  ارجية  من  المتعلقة    العديد 

القراءةوالتجمع  تماعجاالب أو  األن،  ،  األشطأو ممارسة  ...وغيرها من  المذاكرة  أو  التي يجبة،  ت  نشطة اإلنسانية  نعكس  أن 

الفرا تكوين وصياغة  جامعاتناعلى  فراغات  أن  إال  تع  غ.  غياب  الحكومية  من  العدياني  ممارسة  وتسهيالت  من  مقومات  د 

للماألنشطة، وهو   في طمس  يظهر  الخضراءما  الفر  سطحات  ذوانتشار  الصماء  الفقيرة  اتاغات  تنوع    القدرة  احتواء  في 

الجففي الوقت الذي تسعى شت  النشاط اإلنساني، نرى   نشطةالحتواء هذه األ  )٢(شكل    اامعات إلى تطوير صيغة فراغتهى 

 لبية لطبيعة التعامل في واقعنا المصري. ورة السالص

الجامعة حالها  ب تتطور الفراغات الخارجية ة:لمؤثرات التكنولوجيت الخارجية واصياغة الفراغا . ٣- ٢- ٢

ل نولوجية. عليه، فإن التعامبالمستخدم وعالقته بالمؤثرات التكحالة الخاصة ال الفراغات العامة بالمدينة وتتغير وفقا للكح

ما لها من  (ومثل التكنولوجيا وتطور المعرفة  يل المحفزات المتنوعة والتي توفرها هذه المؤثراتتخلو من تفع معها بصوره

االنضمام إلى المنظومة العامة  ه القدرة علىؤدي إلى القطيعة بين المستخدم والفراغ ويفقدوتفعيل الفراغ) يك تأثير على إدرا

 ة كلية.تعليم والحرم الجامعي بصورلل

في طريقة  دريسية حديثا تطوراتشهد األساليب الت فراغات الخارجية والمؤثرات التعليمية:ة الصياغ . ٤- ٢- ٢

ت  بيعة الفراغاب بعضهم البعض، وهو األمر الذي انعكس على طتدريس، وبين الطالالمل بين الطالب وعضو هيئة عاالت

عات الدراسية، األمر الذي انعكس على  متدادًا للقاالتعليمي وا غ الخارجي جزًءا من الفراغوآليات تعريفها؛ حيث أصبح الفرا

راغات الخارجية غير صري؛ حيث نرى الفلمي يشهد غيابا في واقعنا الذالفراغات الخارجية، وهو األمر ا آليات صياغة

هم  ن الطالب بعضاريع والنقاشات العلمية بيدراسية مثل المناقشات وإجراء المشة لألنشطة المجهزة بالصياغات المناسب

 افة إلى التجمع بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.البعض، إض

  Macquarie Universityمركزية لجامعة مشروع تطوير الساحة ال ٢ل شك
 https://www.mq.edu.auالمصدر: 

 الوضع األسبق للفراغ المركزي بالجامعة



 الفراغات الخارجية بالجامعات الحكومية المصرية 

 870       JAUES, 16, 60, 2021 
 

Project For Public Spaces (Walljasper, 2008)   تع على  والتي  قتمد  في    William Whyteالمنظر  دمه  ما 

 ). Whyte, 1980تخدم (دراسة العالقة بين الفراغ والمس

  ومية المصريةحكية بالجامعات الاغات الخارجتحديات الفر . ٢

تحديات تعدمع   من  الحكومية  الجامعات  تقابلها  التي  التحديات  للحرم،  د  التصميمية  واالسس  والتحديات   الطبيعة 

ل من الحرم الجامعي تتأثر بهذه التحديات التعليمية؛ فإن الفراغات الخارجية كجزء اصيوأخيرا    يلية للجامعةاإلدارية التشغ

اا تظهر  حيث  م لتحديات.  تفالتحديات  ن  لعديد  صحالتي  اليات  وضع  الى  الباب  هذتح  مع  التعامل  مسار  لتصحيح  ه  يحة 

  العملية التعليمية.الفراغات، وتفعيل دورها في دعم 

 غ: الفرا إدارة تحديات . ١- ٢

قبولين والمسجلين بالحرم في ضوء أعداد الطالب الم   لتحديات التي تتعلق بتشغيل وإدارة الفراغات الخارجية وهي ا

التموو  لجامعة،با المتسبل  االحتيايل  توفير  وكيفية  ااحة،  خالل  من  للجامعة  المالية  سبل جات  وبحث  المجتمعية،  لمشاركة 

 ة صور كما يلي:اغ في عدا إدارة الفر ويل الذاتي؛ حيث تظهر قضاي التم

الخ . ١- ١- ٢ للفراغات  االستيعابية  القدرة  ا   ارجية:ضعف  المساحة  لمحدودية  الجامعي نتيجة  بالحرم  لخاصة 

ايازوالت في أعدد  الجلمستمر  المقبولين في  فئة كبيراد  إلى رفض  هذه امعات، وهو ما يؤدي  في  للتواجد  المستخدمين  ة من 

الا إلى  الجامعيخروج من إطار  لفراغات، واالتجاه  ال  الحرم  المناطق  المحيطة، بما يؤثر على  المناطق  للحرم   متاخمةإلى 

األعداد، وإما بطريقة سلبية تتمثل جارية الستيعاب هذه  الخدمية والت  اطقنملة إيجابية من حيث انتشار لالجامعي، إما بطريق

ا  في على  السلبي  والتأثير  وعشوائية  االزدحام،  التحتية،  والتلبنية  ااالنتشار  هذه  في  تطور طوير  استيعاب  لسرعة  لمناطق 

الطال أعداد  المسوازدياد  شبكة  ب  تأثر  وأخيرا  تمر 

 . داصالت المتاحة بهذه األعداالمو

ال . ٢- ١- ٢ المشاركة  وتفعيل  غياب  مجتمعية 

الخاص:د القطاع  المتعلقة    ور  التحديات  بمحدودية  مع 

الجامعة  تظهر الفراغات الخارجية بللجامعة،  مصادر التمويل

الهامكأحد   يمكن  المصادر  حيث  بالجامعة؛  الذاتي  للتمويل  ة 

اتفعيل دور الفعاليات االجتماعها في  ية واالقتصادية حتضان 

ال  يضمنا  بمالخارجية   الوعي المشاركة  وزيادة   مجتمعية 

بأ الفرا المجتمعي  هذه  وانتماء  شخصية همية  كملكية  غات 

 هتمام بها. عية يجب االومجتم 

والوالمشغل . ٣- ١- ٢ ي   ن:وموردن  ظهر حيث 

التجغي لالستخدامات  الخارجين  المشغلين والموردين  ااب دور  الفراغات  إلى  ارية كمؤثرين على حالة  لخارجية؛ باإلضافة 

يؤثر   مات، وهو ماة المتبعة في هذه الخدهذه الفراغات، والصيانلتشغيل  الو  وأساليب التوريد آليات  سيق في مراعاةلتنا  غياب

 على األداء التعليمي االجتماعي لهذه الفراغات. ات بما ينعكس ة لهذه الفراغ على الصورة النهائي

ا  الصيانة: . ٤- ١- ٢ قبول  تأثير  يظهر  سنويا،حيث  المتزايد  التودمحد  ألعداد  وغياب ية  الصيانة   مويل  خطط 

الوالتشغيل   حالة  (شكل  على  الخارجية  مت١فراغات  غير  مهملة  فتظهر  ق)  وغير  األنشطة  طورة  استيعاب  على  ادرة 

   إليجابي على الحرم الجامعي والعملية التعليمية.ات التأثير اوالممارسات ذ

 تحديات صياغة الفراغ:  . ٢- ٢

ة الفراغات الخارجية بجامعة حلوان وغياب الصيانة  حال ١شكل 
  اسبة الستغاللها والخطط التشغيلية المن

 /https://www.flickr.comالمصدر: 
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ذلك   عام  در  وفيبعد  قدمت  للفراغ  ١٩٩٠اسة  الطالب  استخدام  كيفية  الجامعات لبيان  من  عدد  في  الخارجية  ات 

(ا بأماكن  Cooper-Marcus & Wischemann, 1990ألمريكية  ترتبط  محددة  لفراغات  الطالب  تفضيل  لوحظ   ،(

لطالب لالنتماء إلى مكان محدد  ة لفسيه بالحاجة النير"، وهو ما تم تفسHome Base"هم داخل الجامعة فيما تم تسميته دراست

إدراك راجعه طبيعة  لم  ١٩٩٩عام    ه الدراسة التي تم تقديمهاالرجوع للطالب. وهو ما اعتمدت علييعبر عن المنزل / نقطة  

دام تخقا لطبيعة اسه الفراغات (وف)؛ حيث صنفت هذAbu-Ghazzeh, 1999الطالب للفراغات الخارجية بجامعة األردن (

  :لىالطالب) إ

السابق يظهر جانبين للتعام الفراغات الخارجية باالعرض  الجاملل مع تصنيف  عة واألهداف  جامعات وفقا لتطلعات 

بتصمي وهويالخاصة  التصويرية  بالطبيعة  يتعلق  األول  الجانب  بمه،  الجامعي،  الحرم  الة  يتعلق  باينما  اآلخر  لوظيفة جانب 

عة دورها في دعم أساليب التدريس  ب، وهو الجانب الذي يمثل محددًا هاما في مراجتخدام الطالغ وطبيعة اسالفراب  الخاصة

  اإلشارة إليها:  ا المعتمد على الوظيفة الخاصة بالفراغ والتي يجبجد في تصنيفهالمالحظات تولحديثة. إال أن العديد من ا

 دور الرئيسي لكل فراغ في  (مع أخذ ال  في التصنيف  راغاتلفيمها كافة االجامعة في تصم  ال يشترط أن تضم

 ي عين االعتبار). ا التعليمي، االجتماعي والثقافي فتأدية الجامعة لدوره

 تو هذه  يختلف  الحر  اغاتالفراجد  لمخطط  التصميمية  للطبيعة  وفقا  المعروضة  هذه بتصنيفاتها  فبعض  م 

الوحدات زية والتي ال تتواجالمنطقة المرك  ل:مثد في أنماط تصميمية محددة،  الفراغات قد ال يتواج النواة ونمط  د في نمط 

  زية). يس بصورة مركة تصميمية ولغات ترتبط بكل نواة أو وحدية (يظهر في صورة العديد من الفراالتصميم

 ي  يير الفراغ الخارجتخالص معا اسات النقدية للفراغ العام في اسإمكانية استخدام ما تقدمه األطروحات والدر

التي  على الدراسات    Marcusاعتمد تصنيف  فصلة للجامعة)؛ حيث  لم تتواجد هذه المعايير في دراسات منفي الجامعة (إذا  

التم تقديمه للفراغ  فقد عرفا  العديد من  عام،  الخارجي بالجامعة كجزء من نسيج  الدراست  الفراغ  بالمدينة، ات  العام  الفراغ 

مة  )، أو ما يتم تقديمه في منظGehl et al., 2008ى الجامعة (وطبقه بعد ذلك علة  عن الفراغات العام  Gehlدمه  مثل ما ق

 الساحة الرئيسية  The Quad  

  المساحة الخضراء  The Green Carpet  

 العناصر المعمارية  Architectural Settings  

 يريةت التعبالفراغا  Thematic Spaces  

  فراغات التواصل  Spaces for Participation  

  مسطحات مياه  Water Related Features  

 مسطحات أخرى  Another Spaces  

 المدخل الرئيسي  The Front Entrance  

 الساحة األمامية  The Front-Yard  

  الساحة الخلفية  The Backyard  

 يالمحور الرئيس  Main Street, Spain  

 المناطق المركزية  Common Turf  

  مناطق خضراء  Vegetation  

 أماكن التجمع  Communal Gathering Places  

 المفضلة رجية خاالفراغات ال  Favourite Outdoor Spaces  
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plans to enhance communication and community feeling. Finally, the need to work on 
developing mechanisms to review and measure the role of outdoor public spaces in Egyptian 
public universities. 

KEYWORDS: University, Egyptian governmental universities, University campus, 
Educational process, Higher Education. 
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 الحكومية وتأثيرها على خطط وأهداف"دراسة استقرائية في واقع الفراغات الخارجية بالجامعات 
  " تطوير الحرم الجامعي

  أحمد الرشيدي، شعبان طه، وطارق الحناوي
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  ahmed.ibrahim@feng.bu.edu.egي: س يئراحث اللكتروني للبلبريد االا

  

 الملخص :  

تقابل التي  التحديات  تعدد  فر مع  فإن  الحكومية  الجامعات  الخارجية  اغاتهها  الجامع(ا  الحرم  تتأثر    )يكجزء اصيل من 

ب  ايغ  معجامعي.  تطوير الحرم ال  حقيق خطط وأهدافالتعليمية، وفي تبهذه التحديات، بما يؤثر على دورها في دعم العملية  

ديات إلى  حيث تقسم الدراسة هذه التح  معها.  وضع الخطط المناسبة للتعامل  يحد منبما  ؛  ب لهذه الفراغاتلتصنيف المناسا

الف إدارة  ا تحديات  ،  راغتحديات  بالفراغوأخيًرا،  لفراغ  صياغة  العالقات  الدرا  .تحديات  الى  وتهدف  ومناقسة  شة عرض 

التالتحدي تواجات  الخارجية  ي  الفراغات  الحكوميةباه  في مختلف    لجامعات  وأهداف   المجاالت،المصرية  بخطط  وعالقتها 

الجامعي.  تطوير الفراغات    ائياالستقرالمنهج  باستخدام    الحرم  تحديات  مراجعة  الحكوميةفي  بالجامعات   الخارجية 

  م الجامعي.يم وتطويرها الحرالمصرية ومردودها على أهداف تصم

إلى دمه من تجهيزات ولكنها تمتد  ية وما تقط بفراغاتها الداخلر الجامعة فقودو  رةصولدراسة الى عدم تأثر  صت اوخلُ 

، قطم والتي أصبح فيها الطالب مؤديًا وليس متلقيًا فر خاصة مع تطور أساليب التعلين دور كبيلما لها مفراغاتها الخارجية،  

ل االجتماعي والتبادص للتواصل  بما تقدمة من فر  عةاستعادة دور الجامامعات في  رجية بالجت الخالفراغاعلى أثر ا  والتأكيد

تأسيس بيئة تعليمية   رورة عدم إهمال سعي الجامعة إلىد على ضالتأكي اتمعية بين الطالب. وأخيرً الثقافي ونقل الخبرات المج

  . التعليم مع تطور أساليب من دور كبير خاصةلدور الفراغات الخارجية لما لها  ،جاذبة

راغات  ام الفاستخد  ومية المصرية تسعى إلىوير الجامعات الحكشاملة لتط  عل تأسيس رؤيةمل  علاب  واوصت الدراسة

في بي  الخارجية  تعليميتوفير  التئة  مواكبة  على  قادرة  جاذبة  والسية  التعليمية،  المستويات  على  تحدث  التي  اسية، طورات 

معات في تحقيق  ية في الجارجالفراغات الخا  منط االستفادة  على مراجعة خط  . وضرورة العملةصادية واالجتماعيواالقت

وير اليات طتالمجتمعي. وأخيًرا، ضرورة العمل على    لشعورالجامعة في تعزيز التواصل وا كتفاء المالي وبما يخدم خطط  اال

 . حكومية المصريةمراجعة وقياس دور الفراغات الخارجية بالجامعات ال

  العملية التعليمية.الجامعي، الفراغات الخارجية ة المصرية، الحرمميالجامعة، الجامعة الحكو ية:الكلمات المفتاح ، 

  ات الخارجية بالجامعة الفراغتصنيف  . ١

علاعتما التصويرية  دا  الطبيعة  الخاى  الوالهوية  بالحرم  عام  جامعي  صة  في  دراسة  قدمت  الوظيفة،    ١٩٩٢دون 

 : )Dober, 1992ية (يسورة سبعة أنواع رئامعي في صفا للفراغات الخارجية بالحرم الجتصني
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ABSTRACT 

With the multiplicity of challenges facing Egyptian governmental universities’ outdoor 
public spaces its outdoor public spaces (as an integral part of the university campus) are 
affected by those challenges, affecting its role in supporting the educational process, and in 
achieving the plans and goals of developing the campus. In addition, the lack of an 
appropriate classification of these spaces. Which limits the development of appropriate plans 
to deal with it.  The study aims to present and discuss the challenges facing Egyptian 
governmental universities’ outdoor public spaces. relies on an inductive approach in 
reviewing those challenges and their implications on design and development objectives of 
the university campus. 

The study concluded that image and role of the university is not only affected by its 
indoor spaces and the equipment it provides, but extends to its outdoor public spaces, so 
paying attention to its challenges is a pivotal step in the university’s development. 
Emphasizing the role of those spaces in restoring the university’s role by providing 
opportunities for social and cultural communication, and the transfer of community 
experiences among students. Finally, stressing the need not to neglect the university’s 
endeavour to establish an attractive educational environment using outdoor public spaces for 
its great role. 

The study recommended to establish a comprehensive vision for the development of 
Egyptian public universities that seeks to use outdoor public spaces in providing an attractive 
educational environment capable of keeping pace with developments that occur at the 
educational, political, economic and social levels. And the need to work on reviewing plans to 
take advantage of them to achieve financial sufficiency, in a way that serves the university’s 


