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مستخدميها،  عدد  وزيادة  حجمها،  لكرب  نظرًا  متكاملة  صغرية  مدنًا  اجلامعية  احلُرم  تعترب  البحث.  ملخص 
واختالف وتعقيد األنشطة التي مُتارس هبا والتي يمكن أن تؤثر سلبًا أو إجيابًا عىل البيئة املحيطة هبذه احلُرم. 
للتنمية  لرؤيتها 2030  فبالرغم من إصدار مرص  إنشاء جامعات مستدامة.  فإن هناك توجهًا عامليًا نحو  لذا 
أن  إال  السياق،  هذا  يف  وجمتمعية  تعليمية  كمؤسسات  اجلامعات  تلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور  املستدامة 
الوضع الراهن ملعظم اجلامعات املرصية يعكس مدى إغفاهلا لتضمني مبادئ االستدامة يف التصميم احلري 
النعدام  نتيجة  اجلامعي  احلرم  ومستخدمي  احلري  املصمم  بني  الفجوة  إىل  باإلضافة  املفتوحة،  لفراغاهتا 
لنامذج مستدامة من احلُرم  البحثية جمموعة من اآلليات للوصول  الورقة  بينهام. تقرح هذه  التواصل  قنوات 
اجلامعية. تم الوصول هلذه اآلليات من خالل تطبيق املنهج التحلييل االستنباطي لتحليل نظامني من ُنظم تقييم 
االستدامة العاملية باإلضافة إىل نظام اهلرم األخر املستخدم لتقييم االستدامة بمرص، وذلك هبدف استنباط 
معايري حمددة يمكن استخدامها يف التحقق من مدى استدامة الفراغات اخلارجية، بحيث تتميز هذه املعايري 
بالشمولية والفاعلية واملالءمة املحلية. كام امتد البحث الستخدام املنهج امليداين االستقرائي من خالل رصد 
املشكالت الراهنة بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان كنموذج جلامعات إقليم جنوب الصعيد. 
كام تم اقراح جمموعة من اآلليات التي يمكن من خالهلا تقديم حلول للمشكالت التي تم رصدها. استخدم 
البحث املنهج اإلحصائي للتحقق من صالحية اآلليات املقرحة وللتأكيد عىل أمهية التصميم باملشاركة والذي 

ُيعد أحد أهداف االستدامة االجتامعية.

الكلامت املفتاحية: التصميم احلري املستدام ، الفراغات املفتوحة ، احلرم اجلامعي املستدام ، جامعة أسوان.
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1. املقدمة

التصميــم احلــري هــو عبــارة عــن فــن 
وعلــم بنــاء املــدن وتنظيــم العالقــة بــني الكتــل 
والفراغــات احلريــة يف ضــوء احــرام الســلوك 
اإلنســاين للمجتمــع )الشــاطر وأبــو ســعدة، 2013(.  
ــراين  ــط العم ــني التخطي ــل ب ــة الوص ــه حلق ــام أن ك
والتصميــم املعــامري، حيــث هيتــم التصميــم احلري 
ــة  ــام للمدين ــر الع ــان وباملظه ــة لإلنس ــة املادي بالبيئ
ــب  ــم برتي ــام هيت ــرصي ك ــكيل الب ــث التش ــن حي م
ــيارات  ــف الس ــة ومواق ــات املفتوح ــل والفراغ الكت
ــة  ــن حرك ــاة ع ــري املش ــة س ــل حرك ــواق وفص واألس
تعريــف  يمكــن   .)2015 اهلل،  )قســم  الســيارات 
ــه  ــي بأن ــرم اجلامع ــري للح ــم احل ــوم التصمي مفه
عبــارة عــن عمليــة ترتيــب الكتــل واملبــاين اجلامعيــة 
ــب  ــتعامل املناس ــمح باالس ــكل يس ــرم بش ــل احل داخ
والفعــال للفراغــات اخلارجيــة؛ هبــدف الوصــول 
ــة  ــة املقام ــطة املختلف ــني األنش ــة ب ــل عالق إىل أفض
ــة.  ــة املختلف ــامط احلرك ــتغالل أن ــرم واس ــل احل داخ
ــتدام،  ــري امُلس ــم احل ــوم التصمي ــبة ملفه ــا بالنس أم
فقــد شــهد مفهــوم االســتدامة يف التصميــم احلــري 

ــام  ــرى ك ــرة ألخ ــن ف ــه م ــف يف أهداف ــورًا اختل تط
ــم )1(. ــكل رق ــح الش يوض

ــرص يف  ــوارد يف م ــة امل ــكلة قل ــل مش ــي ظ فف
الوقــت احلــايل أصبحــت االســتدامة إحــدى أولويات 
التصميــم احلــري وخاصــة يف املــدن اجلديــدة التــي 
ــات  ــال اجلامع ــتثامر يف جم ــة لالس ــع جاذب ــرب مواق تعت
اخلاصــة. تقــدم الفراغــات اخلارجيــة باحلُــرم اجلامعية 
املســتدامة نموذجــًا لفراغــات مفتوحــة أقل اســتهالكًا 
للطاقــة وللميــاه وأقــل إنتاجــًا للنفايــات وأكثــر 
اعتــامدًا عــىل الطاقــة املتجــددة واملــواد اخلــام املحليــة 
وامُلعــاد تدويرهــا. تشــتمل الفراغــات اخلارجيــة عــىل 
ــي  ــة الت ــة والصناعي ــارص الطبيعي ــن العن ــد م العدي
ــة  يمكــن توظيفهــا لتحقــق أهــداف االســتدامة البيئي

ــة.  ــة واالجتامعي واالقتصادي

اكتســب هــدف حتقيــق االســتدامة يف تصميــم 
ــالن  ــرب إع ــث يعت ــة حي ــة عاملي ــة أمهي ــرم اجلامعي احلُ
ســتوكهومل )Stɔckhɔlm( لعــام 1972 أول إعــالن 
مراعــاة  بــرورة  وأوىص  االســتدامة  إىل  أشــار 
ــق  ــة، واقــرح عــدة طــرق لتحقي النواحــي االجتامعي
البيئــة املســتدامة. ويف عــام 1990 اجتمــع أكثــر مــن 

القرنأ وبداية١٩واخر
العرشينالقرن

األ املسار يفخرضبداية
خالل من العمرانية التنمية

املصادر عىل احلفاظ
املتاحة Getting(الطبيعية

on the green path(

عام ١٩٦٩إىل١٩٢٠من
البيئي احلرضي التصميم

املخططات ووضع
التي اإلقليمية اإليكولوجية
البيئة بني التوازن عىل حتافظ

وا لطبيعيةاملبنية
)Regional ecological

planning(

عام ١٩٨١إىل١٩٧٠من
مرحلة البيئيطالتخطيبداية

اجلوانباحلديث وتعزيز
عملية تنظم التي اإلدارية

العمراين الزحف
)The birth of modern

environmental
planning(

عام ١٩٩٢إىل١٩٨٢من
منالت لالستدامة حول

املنظامت بني التكامل خالل
واحلك احلكومية وميةغري

متويلية مصادر ظهور مع
للمرشوعات داعمة

املستدامة

عام اآلن١٩٩٢من إىل

إىل املستدامالتخطيطاالجتاه
االقتصادية الفوائد يراعي الذي
مع ويتعامل الطويل املدى عىل

نموذج باعتبارها ًامصغرًااملدينة
الكبري احليوي النظام من

)Cities as eco system(

)Bahrainy& Bakhtiar, 2016( مراحل التطور يف مفهوم االستدامة وعالقته بالتخطيط والتصميم العمراين .)الشكل رقم )1
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300 مــن مديــري اجلامعــات مــن أكثــر مــن 40 دولة 
ــر  ــاج الفك ــة إلدم ــل خط ــة لعم ــع وثيق ــم توقي وت
املســتدام وحمــو األميــة البيئيــة يف التدريــس والبحــث 
العلمــي ودعــم عمليــات التوعيــة يف اجلامعــات 
ــة  ــة محاي والكليــات. ويف عــام 2000 أصــدرت وكال
البيئــة توجيهــًا بتصنيــف األبنيــة اجلامعيــة والكليــات 
بنفــس معايــري تصنيــف األبنيــة الصناعيــة فيــام يتعلــق 
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــة والبيئي ــة البرشي ــا الصح بقضاي
ــة  ــة وخاص ــذه األبني ــن ه ــة ع ــات الناجت ــة امللوث كمي
املــواد اخلطــرة والنفايــات الصلبــة واإلشــعاعية الناجتة 
عــن خمتــربات التجــارب العلميــة. أمــا يف عــام 2012 
ــات  ــاء اجلامع ــن رؤس ــوايل 700 م ــع ح ــد اجتم فق
للتوقيــع عــىل وثيقــة بشــأن التزامهــم بخفــض التأثــري 
ــات  ــم املامرس ــة ودع ــىل البيئ ــم ع ــلبي جلامعاهت الس
 Alshuwaikhat & Abu( املســتدامة طبقــًا للبنــود اآلتيــة

:  )baker, 2008

حــرص شــامل جلميــع االنبعاثــات الغازيــة  ●
ــة. ــن اجلامع ــة ع ــة الناجت الدفيئ

ــية  ● ــج الدراس ــن املناه ــتدامة ضم ــج االس دم
ــالب. ــع الط ــرى جلمي ــة األخ ــربات التعليمي واخل

وضــع اســراتيجيات مــن شــأهنا خفــض  ●
ــراري. ــاس احل ــببة لالحتب ــازات املس ــات الغ انبعاث

داخــل  ● اجلديــدة  املبــاين  تشــجيع حصــول 
ــن  ــة م ــهادة LEED الفضي ــىل ش ــي ع ــرم اجلامع احل
ــا. ــا يعادهل ــي أو م ــر األمريك ــاء األخ ــس البن جمل

العــام  ● النقــل  وســائل  اســتخدام  تشــجيع 

الفئــات  جلميــع  هلــا  الوصــول  إمكانيــة  وتوفــري 
اجلامعــي. للحــرم  املســتخدمة 

تقــرح الورقــة البحثيــة جمموعــة مــن اآلليــات 
القابلــة للتطبيــق والتــي هتــدف إىل إجيــاد حلــول 
كفــاءة  عــىل  تؤثــر  والتــي  الراهنــة  للمشــكالت 
ــرم اجلامعيــة، مــع  وجــودة الفراغــات اخلارجيــة باحلُ
الركيــز عــىل احلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان بأقــى 

ــة.  ــة حال ــرص كدراس ــوب م جن

2. اإلشكالية البحثية

يقــوم البحــث احلــايل برصــد إشــكالية مهمــة 
ذات صلــة بالتصميــم احلــري للفراغــات املفتوحــة 
ــة بمــرص، حيــث تفتقــر معظــم هــذه  ــرم اجلامعي باحلُ
ــة  الفراغــات إىل احلــد األدنــى مــن املعاجلــات املناخي
ــة  ــة التــي تؤهلهــا ألن تكــون فراغــات حري والبيئي
ــة إىل  ــذا باإلضاف ــتدامة. ه ــتخدام ومس ــة لالس قابل
ــة  ــان والراح ــري األم ــة ومعاي ــة اجلاملي ــاب الناحي غي
الوظائــف  يف  والتنــوع  االســتخدام  وســهولة 
والوضــوح البــرصي واالتصاليــة وإمكانيــة الوصــول 
املطلــوب  األساســية  االعتبــارات  مــن  وغريهــا 
توافرهــا يف مثــل هــذه الفراغــات، حيــث يظهــر ذلــك 
ــة  ــوان بمنطق ــة أس ــي جلامع ــرم اجلامع ــًا يف احل جلي
ــني  ــل ب ــدان التواص ــك إىل فق ــع ذل ــاري. يرج صح
اجلامعــي.  احلــرم  ومســتخدمي  القــرار  متخــذي 
فمــن خــالل الرصــد امليــداين تبــني أن خمطــط التطويــر 
ــم  ــوان ت ــة أس ــذه يف جامع ــم تنفي ــذي يت ــايل ال احل
وضعــه بواســطة مهنــديس إنشــاءات ومل يشــرك فيــه 
ــالب  ــاج الط ــم إدم ــام مل يت ــون، ك ــون حري مصمم
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التطويــر  التدريــس يف منظومــة  أو أعضــاء هيئــة 
ــاك  ــة أن هن ــات الدراس ــل أدبي ــر حتلي ــة. أظه املقرح
ــي  ــة عــدد األبحــاث الت ــة ناجتــة عــن قل فجــوة بحثي
للُحــرم  املفتوحــة  الفراغــات  بدراســة  اهتمــت 
اجلامعيــة وأســس تصميمهــا بحيــث حتقق االســتدامة 
بأبعادهــا الثالثــة، فقــد ركــزت معظــم األبحــاث عىل 
اســتدامة املبــاين اجلامعيــة وطــرق رفــع أدائهــا البيئــي 
ــة  ــات املفتوح ــال دور الفراغ ــع إغف ــادي م واالقتص
يف التكامــل مــع املبــاين لتحقيــق االســتدامة عــىل 
مســتوى احلــرم اجلامعــي كليــًا. كــام أن هنــاك العديــد 
مــن األبحــاث التــي اكتفــت بتحليــل نــامذج جلامعات 
وتوضيــح  وأجنبيــة  عربيــة  بلــدان  يف  مســتدامة 
اآلليــات املســتخدمة يف تصميمهــا أو تطويرهــا. فمــع 
ــد  ــاء العدي ــه إلنش ــات والتوج ــداد اجلامع ــادة أع زي
ــاك رضورة  ــت هن ــة، أصبح ــات اخلاص ــن اجلامع م
لتطبيــق جمموعــة مــن اآلليــات الواضحــة التــي 

ــرم  ــة باحلُ ــات املفتوح ــم الفراغ ــىل تصمي ــاعد ع تس
ــتدامة  ــادئ االس ــق مب ــث حتق ــرص؛ بحي ــة بم اجلامعي
الناحيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة،  مــن 
ليقــدم احلــرم اجلامعــي املســتدام نموذجــًا للمجتمــع 
ــق  ــن املناط ــد م ــتوى العدي ــىل مس ــراره ع ــن تك يمك

ــرى. ــة األخ احلري

3. اهلدف من البحث

هيــدف البحــث إىل حتقيــق مفهــوم احلــرم 
خــالل  مــن  عمــيل  بشــكل  املســتدام  اجلامعــي 
ــىل  ــة ع ــات القائم ــن اآللي ــة م ــول إىل جمموع الوص
تطبيــق مبــادئ التصميــم احلــري املســتدام بحيــث 
ــات  ــر الفراغ ــة تطوي ــاء عملي ــتخدامها أثن ــن اس يمك
ــت  ــدرج حت ــرص. ين ــة بم ــرم اجلامعي ــة باحلُ اخلارجي
هــذا اهلــدف األســايس جمموعــة مــن األهــداف 
الفرعيــة يمكــن تلخيصهــا يف الشــكل رقــم )2(.

اجلامعية باحلرم اخلارجية الفراغات استدامة لتقييم استخدامها يمكن التي املعايري حتديد
حتليل خالل وهي:من املستدامة املرشوعات لتصنيف املستخدمة األنظمة من ثالثة

BREEAM, LEED, GPRS

أسوان جلامعة اجلامعي باحلرم اخلارجية للفراغات الراهن الوضع بمنطقةتقييم
حصحاري املشكالتالةكدراسة احلرضيةبااخلاصةوحتديد اجلامعي.للحرملفراغات

من جمموعة حملاقرتاح اجلامعي باحلرم املفتوحة بالفراغات احلرضي لالرتقاء اآلليات
مستدام منظور من واجتامعياًالدراسة واقتصادياً بيئياً مستدام جامعي حرم إىل به للوصول

التصنيف.تتحقق أنظمة من استنباطها تم التي املعايري فيه
املقرتحة اآلليات صالحية من حتدالتحقق خالل من رضاللتطبيق مستوى يد

ا الفراغات إدماجمستخدمي ملبدأ حتقيقاً وذلك املقرتحة اآلليات هذه عن خلارجية
التطوير. عملية يف املستخدمني

الشكل رقم )2(. األهداف البحثية
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4. املنهجية البحثية

تبــدأ الورقــة البحثيــة احلاليــة باســتخدام املنهج 
الوصفــي لبيــان كيفيــة تضمــني مبــادئ االســتدامة يف 
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــرم اجلامعي ــري للُح ــم احل التصمي
ــم  ــام ت ــة. ك ــات اخلارجي ــارص الفراغ ــات وعن مكون
اســتخدام املنهــج التحليــيل االســتنباطي لتحليــل 
أهــم نظــم تقييــم االســتدامة العامليــة واملحليــة؛ 
باســتدامة  اخلاصــة  املعايــري  الســتنباط  وذلــك 
املحــيل.  للوضــع  املفتوحــة واملالئمــة  الفراغــات 
أمــا املنهــج امليــداين االســتقرائي فتــم اســتخدامه 
ــي  ــرم اجلامع ــن للح ــع الراه ــم الوض ــد وتقيي لرص
ــوان؛  ــة أس ــاري بمدين ــة صح ــوان بمنطق ــة أس جلامع
لتحديــد املشــكالت التــي تتعلــق بتصميــم الفراغــات 
ــم انتهــى البحــث باســتخدام املنهــج  ــه. ث املفتوحــة ب
اإلحصائــي القائــم عــىل إعــداد اســتبيان لقيــاس 
مــدى رضــا املســتخدمني للحــرم حمــل الدراســة 
ــات املقرحــة، ومــدى مالءمتهــا لثقافتهــم  عــن اآللي
وتلبيتهــا الحتياجاهتــم، كصــورة مــن صــور املشــاركة 
املجتمعيــة يف اختــاذ القــرارات التصميميــة والتطويريــة 

ــي. ــرم اجلامع للح

5. أدبيات الدراسة

ــر  ــور فك ــد ظه ــن وبع ــرن العرشي ــة الق يف هناي
ــق  ــة تطبي ــون إىل كيفي ــه الباحث ــوة، اجت ــتدامة بق االس
االســتدامة يف املجــاالت كافــة وال ســيام التعليــم، وهو 
ــري  ــة معاي ــل ودراس ــىل حتلي ــني ع ــجع الباحث ــا ش م
االســتدامة وحماولــة تطبيقهــا يف احلــرم اجلامعــي، 
ــز  ــا. رك ــم يف حتقيقه ــاح التصمي ــدى نج ــاس م وقي

العديــد مــن الدراســات البحثيــة عــىل حتليــل النــامذج 
ــة  ــاين اجلامعي ــتدامة املب ــال اس ــة يف جم ــة الناجح العاملي
مــن حيــث اآلليــات املطبقــة، لتحســني أدائهــا البيئــي 
ــة منهــا، وترشــيد اســتهالك  ــل الغــازات املنبعث وتقلي
ــة  ــز عــىل اســتخدام اإلضــاءة والتهوي الطاقــة والركي
الطبيعيــة. اجتــه بعــض الدراســات البحثيــة األخــرى 
إىل حماولــة الوصــول ملعايــري يمكــن مــن خالهلــا 
تقييــم اســتدامة احلــرم اجلامعــي. ففــي عــام 2012، 
بعنــوان »اســراتيجية  تناولــت رســالة ماجســتري 
ــة  ــع األلفي ــتدام يف مطل ــي املس ــرم اجلامع ــم احل لتقيي
الثالثــة« تقييــم فعاليــة تطبيــق مبــادئ االســتدامة 
ــرم اجلامعيــة يف مــرص؛ عــن طريــق منظومــة  عــىل احلُ
علميــة لتقييــم االســتدامة والتــي تتســم بســهولة 
ــم  ــث ت ــرصي، حي ــع امل ــا للواق ــق ومالءمته التطبي
ــة  ــة واالقتصادي ــتدامة البيئي ــات االس ــم آلي ــل أه حتلي
ــة املســتخدمة يف جمموعــة مــن اجلامعــات  واالجتامعي
العامليــة واإلقليميــة واملحليــة احلاصلــة عــىل شــهادات 
عامليــة يف االســتدامة؛ للوصــول إىل جمموعــة مــن 
ــتدامة  ــم االس ــد تقيي ــتخدامها عن ــن اس ــج يمك النتائ
داخــل احلــرم اجلامعــي بمــرص )إســامعيل، 2012(.

أمــا عــن أســس تصميــم الفراغــات اخلارجيــة 
باحلــرم اجلامعــي، فقــد تــم تلخيــص أهــم هــذه 
ــوان:  ــل عن ــي حتم ــة الت ــة البحثي ــس يف الورق األس
 Open Space as Meaningful Place for Students in«

:)Hanan, 2013( ITB Campus«  وهــي كالتــايل 

ــات  ● ــول للفراغ ــهولة الوص ــار س ــق معي حتقي
ــتخدمني  ــطة املس ــا بواس ــا وإدراكه ــة رؤيته وإمكاني

ــي. ــرم اجلامع للح
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ــرم  ● ــة باحل ــات املفتوح ــل الفراغ ــد أن تنق ال ب
رســالة للمســتخدمني بإمكانيــة اســتخدامها وفعاليتها 
يف تأديــة وظائفهــا مــن خــالل هتيئتهــا بالعنــارص 

ــة. الالزم

ــات  ● ــل الفراغ ــة داخ ــي اجلاملي ــق النواح حتقي
ــة. اخلارجي

ــة الفراغــات ملامرســة األنشــطة  ● تدعيــم جاهزي
املختلفــة مــن خــالل اختيــار عنــارص الفــرش املناســبة 

هلــذه األنشــطة.

والراحــة  ● واألمــان  األمــن  توافــر  ضــامن 
اخلارجيــة. بالفراغــات  واجلاذبيــة  واملرونــة 

 قــدم العجيــيل يف عــام 2015 دراســة مقارنــة 
للمبــاين اجلامعيــة القائمــة بــدول شــامل أفريقيــا 
ــث  ــاول البح ــم. ح ــد« للتقيي ــام »لي ــتخدام نظ باس
ــق  ــا حتقي ــن طريقه ــن ع ــراتيجية يمك ــول الس الوص
االســتدامة البيئيــة باحلــرم اجلامعــي جلامعــة املنصــورة 
يف  طرابلــس  جلامعــة  اجلامعــي  واحلــرم  بمــرص 
ــات  ــم اآللي ــل أه ــث بتحلي ــام الباح ــث ق ــا، حي ليبي
ــدة  ــات املتح ــد بالوالي ــة مرييالن ــتخدمة يف جامع املس
األمريكيــة وجامعــة امللــك عبــد اهلل باململكــة العربيــة 
طبقــًا  بالقاهــرة  األمريكيــة  واجلامعــة  الســعودية 
ملعايــري تقييــم االســتدامة املدرجــة بنظــام »ليــد«، ثــم 
ــت  ــي حتقق ــري الت ــم املعاي ــث أه ــا الباح ــتنتج منه اس
ــة  ــة إمكاني ــع دراس ــة م ــل الدراس ــات حم يف اجلامع
وطرابلــس  املنصــورة  جامعتــي  داخــل  تطبيقهــا 
)العجيــيل، 2015(. ويف العــام نفســه أيضــًا تناولــت 
Sustainable Landscape in Uni- بعنــوان:  »دراســة 

versity Campus Urban Design« أهــم االعتبــارات 

والعوامــل املؤثــرة عــىل اســتدامة الفراغــات اخلارجية 
ــىل  ــوء ع ــليط الض ــت بتس ــام قام ــة. ك ــرم اجلامعي باحلُ
بعــض اجلامعــات اجلديــدة يف مــرص ومــدى تطبيقهــا 
ملبــادئ االســتدامة اخلاصــة بتنســيق املوقــع. توصلــت 
ــب  ــي جي ــارات الت ــن االعتب ــة م ــة إىل جمموع الدراس
ــتدام  ــي املس ــرم اجلامع ــم احل ــد تصمي ــا عن مراعاهت

:)Amr, 2015( مثــل

ــتهالك  ● ــن اس ــن 15% م ــل ع ــا ال يق ــاج م إنت
ــددة. ــة املتج ــادر الطاق ــن مص ــاء م ــرم للكهرب احل

ــة  ● ــري املرتبط ــامد التداب ــات واعت ــل املخلف تقلي
ــا. ــادة تدويره ــات وإع ــن النفاي ــد م ــا للح بفصله

ــىل  ــة ع ــات البحثي ــن الدراس ــد م ــد العدي أك
واملــدن،  اجلامعيــة  احلُــرم  بــني  املتبــادل  التأثــري 
احلُــرم اجلامعيــة  نــامذج عديــدة مــن  وأن هنــاك 
العمــراين  اهليــكل  عــىل  كبــري  بشــكل  أثــرت 
ــة  ــب االجتامعي ــر اجلوان ــامهت يف تطوي ــة وس للمدين
واالقتصاديــة للمدينــة. فعــىل ســبيل املثــال: تــم 
رصــد تأثــري إقامــة احلــرم اجلامعــي جلامعــة لينكولــن 
بربيطانيــا )University of Lincoln( عــىل املدينــة كليــًا، 
ومــدى التحــول االقتصــادي واالجتامعــي الــذي 
ــاول هــذا الطــرح  ــم تن ــه إنشــاء هــذا احلــرم. ت أحدث
 The City/« :ــوان ــة التــي حتمــل عن يف الورقــة البحثي
 University Duality: Spatial Impact of University

Campuses on Cities«. متثــل مدينــة لينكولــن نموذجــًا 

الربيطانيــة والتــي أدى وجــود  التارخييــة  للمــدن 
ــري يف  ــول كب ــذ 2001 إىل حت ــا من ــي هب ــرم اجلامع احل
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Space Syn- ــ ــتخدام تقني ــم اس ــة. ت ــا البرصي ةصورهت
ــود  ــري وج ــة وتأث ــة املكاني ــل العالق ــم وحتلي tax  لفه

 Elnokaly et( ــن ــة لينكول ــىل مدين ــي ع ــرم اجلامع احل
.)al, 2017

6. معايري تقييم استدامة الفراغات احلرضية املفتوحة 
باحُلرم اجلامعية

العامليــة  األنظمــة  دراســة  مــن  لوحــظ 
املســتخدمة يف تقييــم االســتدامة أن هنــاك معايــري 
مشــركة بينهــا ختتلــف يف املســميات ولكنهــا تتفــق يف 
اهلــدف مثــل: اســتدامة املوقــع واحلفــاظ عــىل الطاقــة، 
ــة  ــة الداخلي ــودة البيئ ــوارد، وج ــاه وامل ــاءة املي وكف
ــن  ــتخدمة م ــري املس ــت املعاي ــل واإلدارة. اختلف والنق
ــالل  ــن خ ــة، فم ــروف املحلي ــًا للظ ــر تبع ــام آلخ نظ
ــة  ــواردة يف األنظم ــري ال ــني املعاي ــارن ب ــل املق التحلي
LEED, BREE-(  الثالثــة ليــد وبريــم واهلــرم األخــر
AM, GPRS( تبــني أن احلصــول عــىل تصنيــف مرشوع 

ــام األول،  ــي يف املق ــىل األداء البيئ ــد ع ــتدام يعتم مس
ــي  ــب االجتامع ــا اجلان ــادي، أم ــب االقتص ــه اجلان يلي

األنظمــة        يف  ملحــوظ  بشــكل  إغفالــه  تــم  فقــد 
)https://new.usgbc.org/leed-v41https:// الثالثــة 

www.breeam.com  Ali & Mohamed, 2013( كــام هــو 

ــم )3(. ــكل رق ــح بالش موض

فمــن خــالل املقارنــة الســابقة أمكــن التوصــل 
ــن  ــتنباطها م ــم اس ــي ت ــري الت ــن املعاي ــة م ملجموع
األنظمــة الثالثــة، بحيــث تالئــم الوضــع احلــايل 
يف مــرص، ويمكــن اســتخدامها يف عمليــة تقييــم 
ــة  ــة البيئي ــن الناحي ــة م ــات احلري ــتدامة الفراغ اس
واالقتصاديــة واالجتامعيــة كــام يوضــح اجلــدول رقــم 
ــخصية  ــة والش ــة اهلوي ــتحداث فئ ــم اس ــام ت )1(. ك
ــتنبطة  ــات املس ــبع فئ ــا للس ــم إضافته ــتدامة ليت املس
مــن األنظمــة الثالثــة لتصنيــف االســتدامة. فاهلــدف 
مــن اســتنباط هــذه املعايــري هــو اســتخدامها يف تقييــم 
احلُــرم اجلامعيــة القائمــة بالفعــل للتحقــق مــن مــدى 
حتقيــق االســتدامة بفراغاهتــا اخلارجيــة، وكذلــك 
حماولــة مراعــاة حتقــق هــذه املعايــري مــن خــالل 
اآلليــات التــي يقرحهــا البحــث لتطويــر احلُــرم 

ــتدام. ــوذج املس ــا إىل النم ــول هب ــة والوص اجلامعي

0

5

10

15

20

25

30

35

الموقع
المستدام

الطاقة المیاه المواد
والموارد

النفایات النقل الصحة
والرفاھیة

BREEAM

LEED

GPRS

 BREEAM, LEED( مقارنة بني األمهية النسبية ملعايري التقييم املرتبطة باالستدامة يف األنظمة الثالثة حمل الدراسة .)الشكل رقم )3
 )and GPRS



لبنى حممود مبارك أمحد؛ عصام الدين حممد عيل؛ منة اهلل صالح رفاعي حممود : االرتقاء احلرضي بالفراغات املفتوحة داخل احلُرم اجلامعية ...100

الفراغات استدامة لتقييم املقرتحة املعايري
املفتوحة

به املدرج النظام
معياراملعيار كل سبباختيار

LE
ED

B
R

EE
A

M

G
PR

S

دام
ملست

قعا
املو

املوقع اختيار
ا املتاحةإمكانية واخلدمات املوجودة التحتية البنية شبكات من الستفادة

هبا يوجد ال التي املواقع عن يوجدوالبعد أو املرافق أشكال من أيشكل
إليها. املرافق مد يف صعوبة

واألرايضاهلشة املوائل محاية
واألرايضالزراعية

املوائل والتعديعىل التصحر مشكلة وتقليل األرايضالزراعية احلفاظعىل
النيلية. اجلزر واحليواناتومحاية للطيور الطبيعية

أولوية ذات املوقعإقليميةمواقع باختيار االهتامم من بد فال يفمرص، األقاليم وتنوع لتعدد نظرًا
اإلقليمية. أمهيته ومدى املرشوع املناسبحسبنوعية

احلرارية اجلزر اجلافة. خفضتأثري احلارة األقاليم يف خاصة صيفًا درجاتاحلرارة الرتفاع نظرًا
املجتمع خدمات للمواقع. واالتصاليةتوفري الوصول وسهولة املختلفة اخلدمات توفري احلرصعىل

املفتوحة املساحات األنشطةتوفري وممارسة البيئة مع التفاعل عىل تشجع فضاءاتخارجية إجياد
الشباب. فئة تناسب التي االجتامعية

التنوع عىل املدى التأثريطويل
البيولوجي

احلفاظ والذيجيب البيولوجي للتنوع متعددة بصور مرصزاخرة حيثإن
عليه.

نقل
رةال

إدا
العام النقل وسائل إىل الوصول

ومساراتاملشاة
املشاة ممراتملسارات وتوفري العام النقل حمطات من القريبة املواقع اختيار

من اخلاص. للحد النقل وسائل عىل االعتامد

ملواقفالسيارات القصوى الساحاتالسعة من واحلد املوقع السياراتخارج انتظار أماكن وجود تدعيم
احلرارية. اجلزر تأثري لتقليل بداخله اإلسفلتية

الدراجات مساراتومواقفمرافق وجود الدراجاتعنطريق استخدام عىل التشجيع
والضوضائي. والتلوثاهلوائي االزدحام تقليل يف يساهم ما وهو هبا خاصة

النقل ووسائل املركباتاخلرضاء
البديل

بالطاقة تعمل التي السيارات الستخدام حمليًا هناكتوجهًا حيثإن
النظيف. والوقود الكهربائية

https://new.usgbc.org/( معايري تقييم استدامة الفراغات احلرضية التي تم استنباطها من نظم التقييم الثالثة .)جدول رقم )1

)leed-v41)https://www.breeam.com) ) )Ali & Mohamed, 2013



101 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )1(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

ملياه
رةا
إدا

للمياه االستهالك املفتوحةقياسنسبة املواقع يف املستهلكة الرشب مياه لقياسنسبة أجهزة توفري لرضورة
املتاحة. املوارد عىل للحفاظ وذلك

الفراغات يف املياه استخدام كفاءة
اخلارجية

املستقبل يف سوءًا تزيد أن بمرصواملحتمل املياه نقصموارد ملشكلة نظرًا
السكان عدد لزيادة املياه.نظرًا استخدام يف الرشيدة واألساليبغري

األمطار مياه بمرص.إدارة املمطرة املناطق يف املعيار هذا أمهية تزداد

ات
نفاي
رةال
النفاياتإدا تدوير وإعادة والزجاج. الفرز والبالستيك الورق خملفات لتدوير رشكاتحملية لوجود نظرًا

لتخزين املساحاتالالزمة توفري
النفايات وفصل

النفاياتبشكلصحيح إدارة جيعل ما التلوثبمرصوهو نسبة لزيادة نظرًا
رضوريًا.  متطلبًا بعيدة أماكن يف وفصلها تدويرها وإمكانية

طاقة
رةال
إدا

املتجددة الطاقة مصادر استخدام
وتوافر املجال، هذا يف التكنولوجي والتقدم بمرص، املصادر هذه وفرة
وطاقة الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد جمال والباحثنييف الفنية الكوادر

الرياح.
املنخفضة الكربون تقنيات استخدام

والصفرية
يف يساهم املعيار هذا احلرارةتطبيق درجات وارتفاع التلوث من احلد

املوفرة اخلارجية اإلضاءة استخدام
للطاقة

للطاقة الفراغاتاخلارجية استهالك ترشيد يف يساهم املعيار هذا تطبيق

الضوئي التلوث من مناحلد اخلارجية لإلضاءة الفعال التصميم يفضامن يساهم املعيار هذا تطبيق
والشدةحيث النوع

الضوضائي التلوث من الفراغاتاخلارجيةاحلد يف الضوضاء تسبب التي السلبية املامرسات تقليل

هية
لرفا
ةوا
صح
البرصيةال الراحة األنشطةحتقيق يفممارسة الفراغاتاخلارجية الستخدام فئاتخمتلفة تشجيع

اآلمن الفعالةالوصول البدائل التخطيطيةتوفري اجلوانب مراعاة للمباينمع للوصول
واملركبات. املشاة سري حلركة والتصميمية

املساحاتاخلاصة بالرفاهيةتوفري والشعور اخلصوصية توفر مساحاتخارجية توفري

وارد
وامل
ملواد
ا

املحلية املواد باملتانةاستخدام تتميز والتي املوقع بالقربمن املتوفرة املحلية املواد استخدام تشجيع
واملرونة

دامة
ملست
صيةا

شخ
وال
هلوية
للمطالتا البرصية االستدامة

املميزة الطبيعية
املناطق الذييعطي النيل املطالتمثلهنر هلذه البرصية الصورة احلفاظعىل

مميزة شخصية احلرضية

املحلية املحيلوالثقافة الطابع بالرتاثاحرتام القادمة وربطاألجيال الثقافية االستدامة حتقيق
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7. رصد املشكالت الراهنة للفراغات احلرضية باحلرم 
اجلامعي جلامعة أسوان بصحاري

تعتــرب عمليــة رصــد وحتديــد أهــم املشــكالت 
ــة يف  ــرم اجلامعي ــري للُح ــم احل ــة بالتصمي اخلاص
الوضــع الراهــن مــن حيــث جودهتــا ومــدى حتقيقهــا 
لالســتدامة، هــي اخلطــوة األوىل عــىل مســتوى تطويــر 
ــر  ــكل أكث ــتدامة بش ــق االس ــة وحتقي ــة اجلامعي البيئ
كفــاءة ومالءمــة للواقــع املحــيل. كــام جيــب االســتفادة 
ــو  ــا ه ــر م ــن لتطوي ــع الراه ــم الوض ــج تقيي ــن نتائ م
ــات  ــة االحتياج ــد لتلبي ــاء اجلدي ــل وبن ــم بالفع قائ
احلاليــة دون اإلخــالل بحقــوق األجيــال املســتقبلية.

صحــاري  بمنطقــة  أســوان  جامعــة  تقــع 
ــو ســمبل - املطــار بمحافظــة أســوان  ــق أب عــىل طري
بجمهوريــة مــرص العربيــة. تعتــرب مدينــة أســوان مــن 
املــدن القاحلــة التــي تســقط هبــا كميــات نــادرة مــن 
األمطــار ســنويًا وتقــع داخــل اإلقليــم املناخــي احلــار 
ــي  ــرم اجلامع ــة للح ــاحة اإلمجالي ــغ املس ــاف. تبل اجل
مربعــًا،  كيلومــرًا   1.14 حــوايل  الدراســة  حمــل 
فيبلــغ حــوايل  للجامعــة  اخلارجــي  املحيــط  أمــا 
ــوان،  ــة أس ــية بجامع ــر )اإلدارة اهلندس 4.81 كيلوم
ــل اإلدارة  ــن قب ــذ م ــم والتنفي ــم التصمي 2018(. ت

ــوان. ــة أس ــة جلامع ــية التابع اهلندس

باملكونــات  اخلاصــة  احلرضيــة  املشــكالت   7.1
احلســية واإلدراكيــة للفراغــات احلرضيــة للحــرم 

اجلامعــي جلامعــة أســوان بمنطقــة صحــاري:

تشــتمل الفراغــات املفتوحــة باحلــرم اجلامعــي 
ــي  ــكالت والت ــن املش ــد م ــىل العدي ــة ع ــل الدراس حم

ــة  ــات اخلمس ــة املكون ــتخدام نظري ــا باس ــم تصنيفه ت
الرئيســية للمناطــق احلريــة )Lynch, 1960( كــام هــو 

موضــح باجلــدول رقــم )2(.

نخلــص مــن ذلــك الرصــد إىل أن معايــري 
اســتدامة الفراغــات اخلارجيــة التــي تــم رسدهــا 
شــكل  بــأي  تتحقــق  ال   )1( رقــم  اجلــدول  يف 
مــن األشــكال باحلــرم اجلامعــي جلامعــة أســوان 
ــن  ــة م ــق جمموع ــن تطبي ــد م ــذا ال ب ــاري. ل بصح
ــة االرتقــاء احلــري  اآلليــات الســتخدامها يف عملي
ــق  ــتدام تتحق ــرم مس ــه حل ــي؛ لتحويل ــرم اجلامع باحل
ــة. ــري جــودة واســتدامة الفراغــات اخلارجي ــه معاي في

8. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور 
املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة 

أسوان بمنطقة صحاري

ــي  ــات الت ــن اآللي ــة م ــث جمموع ــرح البح يق
يمكــن تطبيقهــا عــىل مســتوى احلــرم اجلامعــي 
بالفراغــات  االرتقــاء  هبــدف  أســوان  جلامعــة 
قابلــة  اآلليــات  هــذه  تكــون  بحيــث  احلريــة، 
للتطبيــق مــن حيــث مالءمتهــا مــن الناحيــة املناخيــة 
ــا ال  ــة، وكوهن ــة احلراري ــني الراح ــا يف حتس وفاعليته
حتتــاج إىل ميزانيــات ضخمــة، واحلــرص عــىل أن 
ــة  ــرب دخيل ــع وال تعت ــا املجتم ــات يتقبله ــون آلي تك
ــا  ــم تطبيقه ــد ت ــون ق ــه، وأن يك ــه ومبادئ ــىل ثقافت ع
ــاهبة  ــة أو مش ــروف مماثل ــق ذات ظ ــل يف مناط بالفع
ــي  ــرم اجلامع ــة للح ــة واالقتصادي ــروف املناخي للظ
ــات  ــذه اآللي ــة ه ــن صالحي ــد م ــاري. وللتأك بصح
ــتخدمي  ــتقراء آراء مس ــن اس ــد م ــا كان ال ب وفاعليته
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احلسية للفراغاتاملكونات
احلرضية

(Lynch, 1960 )

ب اخلاصة للفراغاتاحلرضيةاملشكالت احلسية صحارياملكونات بمنطقة أسوان جلامعة اجلامعي باحلرم

واحلوافا١- ١-٧ حلدود

املنطقة عىل للحرم تأثريسلبي أي هناك يكن الصحراويفلم الظهري من عىلجزء اجلامعة بناء اجلامعةتم استخدام تم بل به املحيطة
اجلامعي احلرم الصحراوي. يطل املوقع هذا وتطوير لتعمري املؤديعىلكنواة الطريق وهو واحد رئييس وهوإىلشارع املطار

وصلًامرت٣٠بعرض منه إىلةومتفرع بعرضللدخول اجلامعة القادمًا،مرت٢٠بوابة الطالبية احلافالت خيدم الطريق منوهذا ة
أسوان املداخل. كاممدينة عىلتتوزع السورالفرعية باحلرمطول الرئييسعىلاملحيط املدخل يقع طريقحيث من املتفرع الشارع
أبو السياحيأسوان املداخل،سمبل باقي استخدامهةبعيدفهيأما يتم وال احلرم ا.عن

ال الشاميلالغريبعىلهنر االجتاه اجلامعيمن احلرم بحوايليطل النيل عن اجلامعة سور يوضحالشكل٤٥٠نيلحيثيبعد كام مرتًا
املطلة٤رقم) املنطقة استغالل يتم اجلامعيومل احلرم عليه يطل النيلكمطلمميز هنر جماالتلرؤية توجد الرغممنذلكال (. فعىل

االجتامعية. أو االقتصادية أو البيئية الناحية من النهر عىل

اجلامعي:(٤)رقمشكلال احلرم وحواف أسوانحدود (١:١٠٠٠)مقياسالرسمبصحاريجلامعة

القطاعات٢- ١-٧
واملناطق

املميزة واهلوية املحلية الشخصية فهم يف تساهم وهي عامة بصفة اجلامعية رم احلُ يف األكرب املكون املناطق أو القطاعات متثل
حيثيبعد واملجتمعية العامة اخلدمات كافة عن بعيدة يفمنطقة أسوان جلامعة اجلامعي احلرم يقع للحرم.  املختلفة واالستعامالت

اخل عن اجلامعي حوايلاحلرم أسوان بمدينة الرئيسية حوايل٨٫٥دمات احلديد السكة قطارات حمطة وعن مرتًا ١٤٫٩كيلو
( رقم بالشكل موضح هو كام للحرم٥كيلومرتًا املختلفة بالقطاعات بديلة خدمات أية توفري يتم مل ذلك من الرغم وعىل ،)

اجلامعي. 
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( رقم للخد٥الشكل بالنسبة اجلامعي احلرم أسوان(: موقع مدينة داخل الرئيسية مات

مساحتها. فال كرب من بالرغم باحلرم املختلفة واملناطق القطاعات داخل اخلدمات توزيع يف قصورًا امليدانية الدراسات أوضحت
أمنية.  أو ترفيهية أو جتارية أو صحية خدمات أية اجلامعي احلرم قطاعات داخل املنطقةيوجد املمتثل احلرمغري من اجلامعيستغلة

اجلامعي%٧٣نسبة للحرم اإلمجالية املساحة من الذيتقريبًا الكايف التنوع وجود باحلرم املختلفة املناطق استعامالت تعكس ال كام
( رقم الشكل يوضح كام املستخدمني احتياجات )٦يلبي رقم (. ٧( والشكل

)ال رقم أسوان( ٦شكل جلامعة اجلامعي باحلرم املختلفة املناطق استعامالت
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)ال رقم مستغلة( ٧شكل غري املساحة من األكرب النسبة أن حيثتوضح أسوان األرايضبجامعة الستعامالت املختلفة النسب

عدم للقطاعات املختلفة االستعامالت رصد خالل من املتطلباُيالحظ من العديد عدمحتقق حيث من ملستخدميها االجتامعية ت
أو توظيف عدم إىل ذلك يف السبب املختلفة. يرجع واملناطق بالقطاعات عادالً توزيعًا توزيعها وعدم األساسية اخلدمات توافر

اللقاءا أو االستبيانات، طريق؛ عن سواء اجلامعي احلرم مستخدمي مع للتواصل املتاحة الوسائل من وسيلة أي أواستخدام ت،
اجلامعي. للحرم احلرضي التطوير والعاملنييفمرحلة الطلبة إدماج االجتامعيهبدف التواصل مواقع استخدام أو ورشالعمل،

وامليادين٣- ١-٧ العقد
اخلارجية والساحات

ما املفتوحة اخلارجية الفراغات أغلب بتصحر أسوان جلامعة العام املوقع امليتسم الفراغات وجودباين. باملحاطةعدا من فبالرغم
اجلامعيبعض للحرم والفرعية الرئيسية الساحاتاخلارجية داخل أهناالعنارصالطبيعية إال اهتاممىالحتظ، استخدام،بأي تم فقد

النجيلة من رديئة إىل،نوعيات حيتاج الذي الصغري النخيل من نوعيات استخدام مؤخرًا تم ينموكام لكي ىلإباإلضافة،سنوات
كافية غري ولكنها للتظليل بعضاملمرات يف تستخدم التي األخرى األشجار )نوعيات رقم الشكل يوضح ري(.٨كام يتم كام

بامليا رشيدهاملسطحاتاخلرضاء للرشبوبأساليبغري إهدارالصاحلة يسبب مما .هللمياًاشديدًاة

صحاري جلامعة اجلامعي احلرم يوجدعىلحيتوي وال خور يف تقع أعشاببرية ومنطقة أعشابكثيفة هباأيمناطق وهواهتامم
عىلاملكان برصية عشوائية يضفي )ما رقم الشكل يوضح (.٩كام

)ال رقم احلبعضالعنارص:(٨شكل داخل اجلامعياخلرضاء التظليلرم توفر وال كافية غري وهي

تابع جدول رقم )2(. املشكالت احلرضية اخلاصة باملكونات احلسية للفراغات احلرضية باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان بمنطقة 
صحاري



لبنى حممود مبارك أمحد؛ عصام الدين حممد عيل؛ منة اهلل صالح رفاعي حممود : االرتقاء احلرضي بالفراغات املفتوحة داخل احلُرم اجلامعية ...106

)الش رقم الربية:(٩كل بصحارياملوجودةاألعشاب اجلامعي احلرم داخل

سواء بصحاري أسوان جلامعة اجلامعي باحلرم اخلارجية الفراغات تصميم يف اخلاصة االحتياجات وذوي املسنني مراعاة يتم مل
أو املسارات مستوى وبمداخلعىل اخلارجية بالفراغات السالمل واستخدام األرصفة ارتفاع خالل من ذلك ويتضح الساحات،

( رقم بالشكل موضح هو كام اخلاصة االحتياجات لذوي للحركة آخر بديل توفري دون (.١٠املباين

)ال رقم مالءمته١٠شكل عدم املناسيبويتضح يف املختلفة الفراغات بني الواصلة وتدهورها(: السالمل ا

املسارات٤- ١-٧

عىلشتملت تشتملاجلامعة فهي واملركبات للمشاة املختلطة املمرات من للحرمرئييسمسارعىلشبكة الرئييس العصب يمثل
كثافة األكثر فهو ومبنمنحيثاحلركة؛اجلامعي البواباتاخلارجية بني يربط الذي االقرتاب حمور يعترب منهىألنه وتتفرع اإلدارة

تصل ثانوية املفتوحة. بنيممرات والفراغات اجلامعية )املباين رقم الشكل اجلامعي١١يوضح باحلرم املسارات مشكالت ( أهم
الدراسة. حمل
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( رقم الدراسة١١الشكل حمل اجلامعي باحلرم الرئيسية املسارات مشكالت ألهم (: حتليل

انحناءاتختذا أية هبا توجد ال مستقيمة أشكاالً اجلامعة يف املسارات تعرجات،أغلب أو اهلدفوهوت بأن اإلحساس يعطي ما
ألخرى نقطة من االنتقال هو املسار من هوفقطالرئييس كام املسار جانبي عىل املرئية املشاهد يف البرصي بالتنوع االهتامم عدم مع

( رقم بالشكل (.١٢موضح

)ال رقم للمشاةأ:(١٢شكل املخصصة املمرات بعض بصحاريشكال اجلامعي احلرم داخل واملركبات

( رقم الشكل احلرم. يوضح أجزاء بني والتنقل للحركة املتاحة البدائل لقلة وذلك املادية النفاذية يف واضح قصور أن( ١٣هناك
مسارًا رسمت قد الطالب املسطحاتحركة خيرتق الفراغاتترابيًا بعض يف هبااخلرضاء مسارات لوجود تفتقر تفتقر.والتي

نظرًا االستخدام وقابلية للراحة عامة بصفة املساراتعنارصالفرشالرئيسيةغيابإىلاملسارات هذه بتظليل االهتامم . وعدم
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بــني  الفجــوة  لتقليــل  اآلليــات  هــذه  يف  احلــرم 
متخــذي القــرار أو املصمــم احلــري واملســتخدمني. 
ــتهدف  ــتبيان يس ــل اس ــم عم ــياق، ت ــذا الس ــي ه فف
ــة التدريــس باحلــرم اجلامعــي  الطــالب وأعضــاء هيئ
ــاج  ــة إدم ــىل أمهي ــد ع ــدف التأكي ــة؛ هب ــل الدراس حم
ــرم. ــة للح ــر املقرح ــة التطوي ــتخدمني يف عملي املس

اشــتملت عينــة االســتبيان عــىل 120 مــن 
العلــوم،  الزراعــة،  كليــات؛  وطالبــات  طــالب 
ــوًا  ــك 60 عض ــوم، وكذل ــار ودار العل اآلداب، اآلث

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املعينــني هبــذه الكليــات. 
ــًا عــىل الطــالب يف  ــع االســتبيان ورقي ــم توزي ــد ت وق
ــة  ــم الفرص ــم إعطاؤه ــرب 2018 وت ــف نوفم منتص
ــري  ــم غ ــدو هل ــد تب ــات ق ــة آلي ــن أي ــار ع لالستفس
واضحــة. كــام ُطلــب منهــم إضافــة أيــة آليــات أخرى 
يروهنــا تلبــي احتياجاهتــم ومل يكــن قــد تــم إدراجهــا 
يف االســتبيان. كذلــك تــم رفــع االســتبيان إلكرونيــًا 
عــىل الصفحــات الرســمية هلــذه الكليــات وعــىل 
التواصــل االجتامعــي؛ إلعطــاء الفرصــة  مواقــع 
ألكــرب عــدد مــن مســتخدمي للحــرم إلبــداء رأيــه يف 

)ال رقم الطالب:(١٣شكل حركة عن نتج الذي للحركةاملسار املتاحة البدائل لقلة نظرًا للمسطحاتاخلرضاء واخرتاقهم

احلرم يعاين استمراريةكام عدم عنه نتج ما وهو الثانوية، أو الرئيسية سواء الطرق لشبكة واضح نمط وجود عدم من اجلامعي
بني االتصالية معيار حتقق عىل سلبًا أثر ما وهو الرئيسية، البوابات من القادم باجلامعة الوحيد املشاة مسار سيام بعضاملساراتوال

باحلرم. املختلفة واملباين الفراغات

املميز٥- ١-٧ ةالعالمات

عىل توظيفها يتم التيجيبأن التذكارية التامثيل أو النحتية القطع مثل املميزة العالمات أو املرجعية النقاط وجود إىل اجلامعة تفتقر
أن يمكن بعضاألحيان يف أنه من الرغم اجلامعي. فعىل للحرم الرئيسية الساحات داخل أو للمداخل البرصي املبايناملحور متثل

تم املباين أن نالحظ بصحاري، اجلامعي احلرم إىل النظر عند أنه إال القاهرة جامعة قبة مثل احلرم داخل عالماتمميزة اجلامعية
احلرم عىل مميز حميل طابع إضفاء أو مميزة برصية أمهية مبنى أي إعطاء يتم فلم فقط التعليمية الوظيفة لتؤدي املوقع يف استخدامها

فريد.كل وتارخيي موروثثقايف ذات مدينة يف وجوده من بالرغم يًا،
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ــة.  ــات املقرح اآللي

ــات  ــم اآللي ــم )3( أه ــدول رق ــص اجل  يلخ
ــتدام  ــور املس ــن املنظ ــري م ــاء احل ــة لالرتق املقرح
جلامعــة  اجلامعــي  باحلــرم  املفتوحــة  بالفراغــات 
ــالب  ــول الط ــدى قب ــاري، وم ــة صح ــوان بمنطق أس

واألكاديميــني هلــذه اآلليــات. تــم تصنيــف اآلليــات 
املقرحــة بنفــس طريقــة تصنيــف املشــكالت، وذلــك 
باالعتــامد عــىل املكونــات اخلمســة الرئيســية للمناطــق 
ــر كل  ــة لتطوي ــات املقرح ــح اآللي ــة وتوضي احلري

ــون. مك

مسةاملكوناتاخل
للفراغات

(Lynch, 1960)

املقرتحة باحلاحلرضيلالرتقاءاآلليات املفتوحة مستدامبالفراغات منظور من صحاري بمنطقة أسوان جلامعة اجلامعي رم

حلدودا١-8
واحلواف

حولاحلرم١-١-٨ الطرقالفرعية من جمموعة وفصلإقامة الرئيسية التكدسعىلالبوابة وتقليل البواباتاجلانبية اجلامعيلتفعيل
( رقم الشكل يوضح كام بواباتاملشاة املركباتعن (.١٤بوابة

( رقم مستخدمة١٤الشكل غري ولكنها بالفعل املوجودة الثانوية البوابات تفعيل عىل تساعد للحرم اقرتاب مساراتوحماور توفري :)

اجلامعيباإلضا احلرم حول املقرتح الطريق إىل فة

موضح٢-١-٨ هو كام باألتربة املحملة بحجبالرياح وتقوم كمرشحاتللهواء تعمل اجلامعي احلرم حول األشجار من سياج عمل
( رقم (.١٥بالشكل

ل٣-١-٨ ووظيفيًا احلوافبرصيًا هذه وتفعيل النيل عىل املطلة احلواف باجتاه الرؤية واالستمتاعفتحزوايا البرصية االستدامة تحقيق
اجلامعي. للحرم كمطل بالنيل

جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان بمنطقة 
صحاري
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باحتياجاهتم. ٥- ٢-٨ تفي الطالبحتى ملساكن امتداد التدريسواملوظفنيوعمل هيئة اسرتاحاتألعضاء أو مساكن توفري
الزائرين٦- ٢-٨ الستقبال للجامعة فندق التدريس.إنشاء هيئة أعضاء واملنتدبنيمن
بعض٧- ٢-٨ ملامرسة لألسطح األسقفكحدائق واستخدام العلوم وكلية الزراعة كلية مبنى مثل للمباين العلوية األسقف زراعة

العلمية.  الطالبية األنشطة
باحلرم.٨- ٢-٨ املرتفعة املباين أسطح عىل الشمسية الطاقة ألواح تثبيت
تدوير٩-٢-٨ إلعادة وحدة أخرىيفالفراغاتاخلارجيةإنشاء مرة وخملفاتالنخيلواألثاثاملتهالكالستخدامه النفاياتالزراعية

اجلامعي.  باحلرم

بالفراغات١٠-٢-٨ املزروعات ري يف أخرى مرة الستخدامها األحواض من املنرصفة الرمادية املياه تدوير إلعادة وحدة إنشاء
اجلامعي.  باحلرم اخلارجية

رق )الشكل نتائجاالستبيان١٧م واملناطقاآلاخلاصب(: القطاعات لتطوير املقرتحة اجلامعيليات باحلرم

العالمات٣-8
املميزة

املقرتح:  لذلكفمن به الرئيسية بامليادين أو احلرم داخل العالماتاملميزة أيمن وجود بصحاريإىل اجلامعي احلرم يفتقر

املميزة١-٣-٨ املحلية الثقافة رموز أحد عن بحيثيعرب اجلامعي للحرم الرئيسية البرصيللبوابة املحور عىل نصبتذكاري وضع
آخر نصبتذكاري وضع يمكن اجلامعية. كام للمباين الوصول وحتى البوابة الرئييسمن للمسار مرجعية نقطة ويمثل أسوان ملدينة

التي الرئيسية الساحة للحرمداخل املكشوفعالمتنيمميزتني واملرسح املكتبة مبنى يمثل أن يمكن اجلامعة. كام إدارة مبنى عليها يطل
تصميًام املميزة العالمات تصميم يكون أن بد فال اجلامعي للحرم املستخدمة الفئات أكثر هم الشباب أن إىل كليًا. ونظرًا اجلامعي

ان ليعطي ومتطورًا ديناميكيًا )معارصًا رقم الشكل يف االستبيان نتائج حتليل خالل احلرم. ومن مستخدمي لدى إجيابية ( ١٨طباعات

احلرم داخل احلركة توجيه عىل تعمل نقاطمرجعية لوجود الحتياجهم نظرًا مرتفعة املقرتح هذا عن املستخدمني رضا نسبة أن اتضح
اجلامعي. 

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
بمنطقة صحاري
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( رقم االستبيان١٨الشكل نتائج اآل(: لتطويرلياتاعن والعنارصالنحتيةملقرتحة املميزة اجلامعيداخلالعالمات احلرم

8-٤
اراتــــــــاملس

اجلامعي. • مساراتاحلرم تصميم يف األولوية املشاة حلركة تكون ُيقرتحجيبأن بحيثلذا للمشاة ومرحية وممهدة آمنة طرق توفري
واملمراتومواقفالسيارا الطرق مساحة تقل نسبةال عن اجلامعي احلرم اجلامعي%٣٠تداخل للحرم العام املسطح إمجايل من

مباين١٩٨٧شاهني،) ملداخل ووصوالً للجامعة الرئيسية املداخل من بداية والسيارات املشاة بنيحركة الفصل عىل التأكيد ( مع
الكليات.

واملظالتوحمد• باملقاعد ومزودة ومظللة آمنة للمشاة مسارات شكل)توفري )انظر وعنارصاإلضاءة باألشجار ((.١٩دة

أن• املباين. ُيراعى مداخل بالقربمن الدراجات النتظار أماكن توفري مع اجلامعي احلرم داخل بالدراجات خاصة ممرات توفري
انحدارتصمم بنسبة الدراجات عنثالثبعرضو%٥مسارات يقل واإلضاءةةال التظليل توفري رضورة مع املساراتهلأمتار ذه

الرئيسية للمسارات األرصفة من أو مساراتاملشاة من جزءًا متثل قد .التي

املسارات.• يف خلفضدرجاتاحلرارة الرميلذيامللمساخلشن احلجر من اللون الفاحتة األرضيات نوعياتمن استخدام

)ال رقم احلرارية١٩شكل وحتقيقالراحة املشاة حلامية والصناعية الطبيعية التظليل وسائل استخدام باحلرم(: ممراتاملشاة داخل
اجلامعي

واألرصفة• باملسارات األمطار مصارفملياه توفري لذلكجيب بعضاألحيان، يف وفجائية كثيفة سيول أسوان ترضبمدينة
احل تعوق بحيثال التخلصمنها أعاملالريللحدائقداخللتسهيل يف منها واالستفادة معاجلتها إلمكانية يتمختزينها أو ركة

( رقم بالشكل موضح هو كام (.٢٠احلرم

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
بمنطقة صحاري
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( رقم املسارات)٢٠الشكل يف األمطار ترصيفمياه أنظمة :)www.pinterest.com )

كبد٩- ٢-٨ املنحدرات بتوفري املسارات تصميم يف اخلاصة االحتياجات ذوي ذاتمراعاة األرضيات واستخدام للسالمل يل
( رقم بالشكل موضح هو كام املباين دخول وأماكن املشاة لعبور املخصصة األماكن ضعافالبرصإىل لتنبيه (.٢١النتوءات

كام للطاقة املستهلك وغري منخفضالرسعة، املكشوف القطار مثل احلرم داخل للتنقل مجاعية وسيلة استخدام ُيقرتح كام
ا )يوضح رقم االحتياجاتاخلاصة. ٢٢لشكل وذوي السن كبار حركة ( بحيثيسهل

( رقم )٢١الشكل االحتياجاتاخلاصة تناسبذوي التي املنحدراتواألرضيات استخدام :)www.pinterest.com )

( رقم السن٢٢الشكل كبار عىل احلركة بمرصلتسهيل أسيوط جلامعة اجلامعي احلرم داخل املستخدمة اجلامعي النقل عربات :)

االحتياجاتاخلاصة وذوي

•( رقم الشكل يوضح كام احلرم داخل املارة توجيه يف يساهم ما وهو واخلرائط اإلرشادية الالفتاتوالعالمات (.٢٣توفري

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
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رقم الالفتات(:٢٣)الشكل توضحاإلرشاديةإضافة التي داخلواخلرائط املختلفة واألماكن للحرم العام هاملخطط
(www.pinterest.com)

الليليةُيقرتح• الفرتة يف باستخدامها يسمح بشكل املسارات إلنارة دراسة تشتملعىلعمل منعىلأن أنواع وحداتعدة
منهااإل )وحداتال:نارة اخلارجية( عىلأمتار٥–٤٫٥املرتفعة الفراغات )،حدود االرتفاع متوسطة اإلنارة ٢٫٥وأعمدة
يتم( أمتار٣- وترشيد٢٠١٥)خلفاهللا،باملساراتبشكلاليعوقاحلركةهاعيتوزالتي الطاقة استخدام (. ففيسياقكفاءة

استخدام ُيقرتح املتجددة، غري الطاقة مصادر من احلرم اخلارجيةوحداتاستهالك الشمسيةاإلضاءة بالطاقة تعمل كامالتي
( رقم بالشكل موضح (.٢٤هو

( رقم وحدات(:٢٤الشكل تعملةاإلضاءاستخدام الشمسيةالتي )بالطاقة باحلرم املسارات ( www.pinterest.comيف

•( رقم بالشكل موضح هو السياراتكام حركة الناتجعن التلوثالضوضائي من للحد النباتية احلواجز (.٢٣استخدام

)ال رقم املسارات٢٥شكل املركباتيف منضوضاء للحد الشجرية احلواجز اخلصوصية(: شباحلرموحتقيق )جهاز ونؤاجلامعي
ص:٢٠١٧البيئة، ،٣٤ )

لسياراتالنقل• الرئيسية البوابة أمام مظللة طولية إىلختصيصساحة بالطالبباإلضافة للسياراتاخلاصة انتظار أماكن توفري
( رقم الشكل املقرتحة.٢٦العام. يوضح اآلليات التدريسعن هيئة الطالبوأعضاء ونسبرضا االستبيان ( نتائج

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
بمنطقة صحاري
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( رقم ووىمست(:٢٦الشكل الطلبة التدريسرضا هيئة اآلأعضاء املساراتعن لتطوير املقرتحة اجلامعيرمباحلليات

امليادين٥-8
والساحات
اخلارجية

وامليادي• الساحاتاخلارجية عننجيبأالتقلمساحة واملالعبالرياضية املسطح%٤٠واملناطقاخلرضاء للحرماإلمجايلمن
نباتاتعناجلامعي الساحاتالتيهبا نسبة أالتقل مراعاة يساويتقريبًا%٢٥مع مما للساحاتاخلارجية املسطحاإلمجايل من
اهللا،)٢كم٠٫١١٤ وامليادين٢٠١٥خلف اخلارجية الساحات مساحة إمجايل يبلغ حوايل(. الدراسة حمل احلرم داخل
بنسبة٢كم٠٫٠١٢ بنسبة%١٫١أي أي للحرم اإلمجايل املسطح احلرم%٤من مساحة من املستغل اإلمجايل املسطح من

الساحاتاخلارجية.  عليه تكون أن جيب مما جدًا صغرية نسبة وهي اجلامعي
الرئيس• الساحات داخل املائية والرشاشات النوافري استخدام الشكلجيب يوضح كام احلرم داخل احلرارية الراحة لتحسني ية

( (.٢٧رقم

( رقم بالفراغات. يمني: النافورة٢٧الشكل احلرارية الراحة وزيادة لتلطيفاجلو يفالساحاتاخلارجية العنارصاملائية استخدام :)

األمريكية. يسا املتحدة يفالواليات بالزا ببنكفلوريد )الرأسية بالقاهرة األزهر بحديقة (www.pinterest.comر: نافورة

الفراغا• )ورقتتزويد املخلفات فرز عىل تشجع التي املهمالت حاويات من بنوعيات كام–زجاج-اخلارجية معادن..(
( رقم الشكل (.٢٨يوضح

( رقم تدويرها٢٨الشكل النفاياتوإعادة فصل عملية تسهل التي حاوياتالنفايات استخدام :)www.pinterest.com()

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
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حا• املوجودة املعدنية املقاعد الفراغاتاستبدال داخل واملظالت الفرش عنارص زيادة مع مظللة خشبية بمقاعد باحلرم ليًا
املفتوحة.

( رقم استخدام٢٩الشكل يمكن كام الباردة اخلرسانات من مقاعد أو اخلشبية املقاعد من بأنواع الفراغاتاخلارجية تزويد اقرتاح :)

املظالتاخلشب استخدام أو التظليل يف تدويرهااألشجار أخشابمعاد من املظالتاملصنوعة أو ()www.pinterest.comية

احلرم.• داخل وهنارًا ليالً قطاعاتحية إلجياد الفراغاتاخلارجية مجيع يف عنارصاإلضاءة توزيع

( رقم ومزودة٣٠الشكل للطاقة بوحداتموفرة للحرم بالفراغاتاخلارجية حاليًا املوجودة وحداتاإلضاءة باستبدال مقرتح :)

األعمدة هذه عىل الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد ألواح تركيب يمكن الشمسكام )www.pinterest.com(بحساساتلضوء

املسته• غري املحلية األشجار املساحاتاخلرضاء.استخدام لري املتطورة الري أنظمة استخدام مراعاة مع للمياه لكة
العطرية. • النباتاتواألشجار من أخرى بأنواع واستبداهلا اخلور يف املوجودة واألشواك الكثيفة األعشاب إزالة
ا• يف لالستذكار كمناطق لالستخدام باملظالتبحيثتصبحصاحلة وجتهيزها خارجية الطلق.ختصيصساحة هلواء

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
بمنطقة صحاري
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9. اخلالصة والنتائج

نخلــص ممــا ســبق إىل أن احلــرم اجلامعــي هــو 
كيــان حــري خدمــي متكامــل خيــدم جمموعــة كبرية 
مــن املســتخدمني الذيــن ينتمــون لفئــات عمريــة 
ــة  ــىل املدين ــري ع ــري كب ــي تأث ــرم اجلامع ــة. للح خمتلف
ــادي أو  ــد االقتص ــىل الصعي ــواء ع ــا س ــود هب املوج
البيئــي أو االجتامعــي. كــام تلعــب الفراغــات املفتوحة 
باحلــرم دورًا ال يقــل أمهيــة عــن الــدور الــذي تلعبــه 
املبــاين اجلامعيــة. لذلــك كان مــن الــروري الركيــز 
عــىل تطويرهــا حريــًا مــن منظــور مســتدام بنــاء عىل 
حتقيــق جمموعــة مــن املعايــري التــي تــم اســتنباطها مــن 
أنظمــة التصنيــف: بريــم، ليــد، واهلــرم األخــر. تــم 
ــوذج  ــوان كنم ــة أس ــي جلامع ــرم اجلامع ــار احل اختي
للجامعــات املرصيــة التــي تعــاين الفراغــات املفتوحــة 
هبــا مــن العديــد مــن املشــكالت عــىل مســتوى 
املكونــات احلســية واإلدراكيــة وتفتقــر لتطبيــق معايري 

ــا. ــة هب ــات اخلارجي ــتدامة الفراغ اس

يفتقــر احلــرم اجلامعــي حمــل الدراســة إىل 

العديــد مــن اخلدمــات األساســية وهــو مــا يؤثــر عــىل 
فعاليتــه ويــؤدي إىل صعوبــة اســتخدام الفراغــات بــه. 
يفتقــر احلــرم لعنــارص التظليــل الطبيعيــة والصناعيــة 
بأنواعهــا،  الفــرش  وعنــارص  املائيــة  وللعنــارص 
باإلضافــة إىل عــدم وجــود طابــع عمــراين مميــز حيــرم 
املوقــع ويعكــس ثقافــة وتاريــخ املدينــة املوجــود 
ــع  ــم الوض ــة تقيي ــت عملي ــام أوضح ــرم. ك ــا احل هب
ــات  ــتخدام آلي ــدم اس ــي ع ــرم اجلامع ــن للح الراه
ــاء مــن الطاقــة الشمســية بالرغــم مــن  ــد الكهرب تولي
توافرهــا يف هــذا املوقــع الصحــراوي املشــمس. كــام ال 
يوجــد اهتــامم بتدويــر النفايــات واملخلفــات الزراعيــة 
وباســتخدام املــواد اخلــام املحليــة واملتوفــرة باملوقع أو 
باملنطقــة املحيطــة بــه. قــدم البحــث مقرحــًا ملجموعة 
مــن اآلليــات التــي يمكــن اســتخدامها لتطويــر 
الفراغــات اخلارجيــة باحلــرم اجلامعــي جلامعة أســوان 
بصحــاري مــن منظــور مســتدام، بحيــث تكــون 
احللــول املقرحــة صديقــة للبيئــة وغــري مكلفــة وتعــرب 
ــعي إىل  ــك الس ــاف إىل ذل ــيل. ُيض ــع املح ــن املجتم ع
ــتدامة يف  ــة لالس ــاد الثالث ــني األبع ــل ب ــق التكام حتقي

)الش رقم اخلاص٣١كل االستبيان نتائج داخلاآلب(: والساحاتاخلارجية امليادين لتطوير املقرتحة يامعاجلرماحلليات

تابع جدول رقم )3(. اآلليات املقرتحة لالرتقاء احلرضي من املنظور املستدام بالفراغات املفتوحة باحلرم اجلامعي جلامعة أسوان 
بمنطقة صحاري
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ــز  ــم الركي ــث ال يت ــة بحي ــر املقرح ــة التطوي عملي
ــق  ــًا حتقي ــن أيض ــط ولك ــة فق ــتدامة البيئي ــىل االس ع
االســتدامة االقتصاديــة واالجتامعيــة. شــمل التطويــر 
مكونــات وعنــارص الفراغــات احلريــة باحلــرم 
ــري  ــم معاي ــص أه ــن تلخي ــاري. يمك ــي بصح اجلامع
 )1985 ,Bentley et al( ــة ــات اخلارجي ــودة الفراغ ج
حتقيقهــا  عــىل  املقرحــة  اآلليــات  عملــت  التــي 
ــن  ــا ع ــم )31(. أم ــكل رق ــي يف الش ــرم اجلامع باحل
ربــط اآلليــات املقرحــة بمعايــري اســتدامة الفراغــات 

ــم )4(. ــدول رق ــه اجل ــة فيوضح اخلارجي

أمــا عــن تفعيــل دور املشــاركة املجتمعيــة، فقد 
قــام البحــث بتقييــم مــدى فاعليــة اآلليــات املقرحــة 
ــا  ــدى رض ــاس م ــق قي ــن طري ــق ع ــا للتطبي وقابليته
املســتخدمني مــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
عــن اآلليــات املقرحــة لتطويــر كل مكــون مــن 
مكونــات احلــرم اجلامعــي. أوضحــت النتائــج أن 
عــددًا كبــريًا مــن عينــة الدراســة أبــدوا رضاهــم عــن 
اآلليــات املقرحــة. كــام كانــت أكثــر اآلليــات قبــوالً 
مــن الطــالب املســتخدمني للفراغــات اخلارجيــة 
باحلــرم؛ هــي عمــل طــرق فرعيــة للوصــول للحــرم 
ــة، وكذلــك إحاطــة احلــرم  وتفعيــل البوابــات اجلانبي
ــل.  ــري التظلي ــة وتوف ــد األترب ــجري لص ــياج ش بس
أمــا بالنســبة ألكثــر اآلليــات قبــوالً بالنســبة ألعضــاء 
هيئــة التدريــس فكانــت اآلليــة املقرحــة لفصــل 
وتوفــري  الســيارات،  حركــة  عــن  املشــاة  حركــة 
ــاحة  ــري س ــة، وتوف ــة ومظلل ــاة آمن ــارات للمش مس
ــد  ــة، وتزوي ــرش الالزم ــارص الف ــزة بعن ــية جمه رئيس
ــتخدام  ــالت، واس ــالت للمهم ــات بس ــع الفراغ مجي

األشــجار املحليــة التــي ال تســتهلك كميــة كبــرية مــن 
ــا  ــرة. أم ــاب اخلط ــواك واألعش ــة األش ــاه، وإزال املي
ــد  ــالب فق ــبة للط ــوالً بالنس ــل قب ــات األق ــن اآللي ع
كانــت إقامــة فنــدق للزائريــن للجامعــة مــن أعضــاء 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــا ع ــس. أم ــة التدري هيئ
فقــد كانــت معاجلــة احلــواف بحيــث تســمح بالتمتــع 
ــل  ــي أق ــي ه ــرم اجلامع ــي للح ــل طبيع ــل كمط بالني

ــوالً. ــات قب اآللي

10. التوصيات

ــة  ــة النظري ــات التحليلي ــالل الدراس ــن خ م
مــن  جمموعــة  إىل  البحــث  خلــص  والعمليــة 
التوصيــات التــي يمكــن تصنيفهــا إىل توصيــات 
موجهــة إىل متخــذي القــرار، وتوصيــات موجهــة إىل 
املصمــم احلــري. يمكــن تلخيــص هــذه التوصيات 

ــاط التاليــة:  يف النق

10.1 توصيات موجهة إىل متخذي القرار:

مراعــاة أال تثقــل عمليــات االرتقــاء احلــري  ●
األساســية  البنيــة  كاهــل  عــىل  اجلامعيــة  باحلُــرم 
ــوارد  ــىل امل ــة ع ــم املحافظ ــب أن يت ــام جي ــة، ك املتاح
الطبيعيــة واحلــد مــن األثــر البيئــي الســلبي وتشــجيع 

ــتخدامها. ــم اس ــي مل يت ــع الت ــة يف املواق التنمي

املســتقبيل  ● التوســع  االعتبــار  يف  األخــذ   
للجامعــة منــذ البــدء يف مرحلــة التخطيــط لكــي يتــم 
ــة  ــكل مرحل ــة ب ــات اخلاص ــاين والفراغ ــع املب توزي

والوصــول إىل تصميــامت أكثــر مرونــة.

 تفعيــل دور الصيانــة الدوريــة مــن خــالل  ●
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ــق  ــاس والتحق ــات القي ــتخدام تقني ــىل اس ــد ع التأكي
ــبة  ــوارد ونس ــة وامل ــتهالك للطاق ــدالت االس ــن مع م

ــة. ــازات املنبعث الغ

ــات  ● ــن ختصص ــان م ــكيل جل ــىل تش ــل ع  العم
ــتدام  ــري املس ــم احل ــط والتصمي ــة يف التخطي خمتلف
دليــل  إلعــداد  النفــس؛  وعلــم  البيئــة  وشــؤون 
ــة  ــرم اجلامعي ــم احلُ ــط وتصمي ــري ختطي ــادي ملعاي إرش
ــتدام  ــم املس ــود للتصمي ــة ك ــون بمنزل ــتدامة يك املس

ــرص. ــل م ــة داخ ــرم اجلامعي للُح

ــس  ● ــي تقي ــة الت ــد الثابت ــات الرص ــري حمط توف
ــق  ــي يف املناط ــوث الضوضائ ــواء والتل ــات اهل ملوث
ــق  ــر املناط ــد أكث ــي لتحدي ــرم اجلامع ــة باحل املختلف

تــررًا يف احلــرم واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

ــة  ● ــة باجلامع ــتدامة البيئي ــب لالس ــاء مكت إنش
اســراتيجيات  حتقيــق  وتقييــم  بدراســة  يقــوم 
اخلطــط  وإعــداد  باجلامعــة  البيئيــة  االســتدامة 
والتوصيــات ومتابعــة تقــدم اجلامعــة يف هــذا املجــال.

ــتدامة  ● ــال االس ــي يف جم ــث العلم ــم البح دع
وزيــادة التوعيــة بأمهيــة تطبيــق فكــر االســتدامة 
وفوائــده للبيئــة وللمجتمــع، مــن خــالل إقامــة ورش 
ــذه  ــالب يف ه ــاج الط ــاة إدم ــدوات ومراع ــل ون عم
املنظومــة وعمــل مســابقات الختيــار أكثــر اجلامعــات 

ــتدامة. ــري االس ــًا ملعاي حتقيق

10.2 توصيات موجهة إىل املصممني احلرضيني:

اســتخدام أحزمــة كثيفــة مــن األشــجار يف  ●
ــذه  ــث تعمــل ه ــة بحي ــري املرغوب ــاح غ ــة الري مواجه

األحزمــة كمرشــحات للهــواء كــام يتــم اســتغالهلا يف 
ــاح. ــاه الري ــل اجت حتوي

توفــري التدابــري الفعالــة والبدائــل املتعــددة  ●
ــة  ــاين اجلامعي ــن إىل املب ــول اآلم ــن الوص ــي تضم الت
مــن خــالل التخطيــط اجليــد للمواقــع وتنظيــم حركــة 

ــات. ــاة واملركب ــري املش س

ــتعامالت األرايض  ● ــط يف اس ــدأ اخلل ــق مب تطبي
ــة  ــة التعليمي ــودة الناحي ــىل ج ــر ع ــلوب ال يؤث بأس
يمكــن أن يســاهم بشــكل كبــري يف توفــري الطاقــة 

املســتهلكة.

احلــرص عــىل أن تعكــس القطاعــات املختلفــة  ●
ــة  ــة للمدين ــة املحلي ــة العمراني ــي اهلوي ــرم اجلامع باحل
املوجــود هبــا هــذا احلــرم وذلــك عــىل مســتوى املبــاين 

والفراغــات املفتوحــة.

مراعــاة توزيــع اخلدمــات عــىل القطاعــات  ●
ــى  ــدة حت ــة واح ــا يف منطق ــدم تركزه ــة وع املختلف
يســهل عــىل الفئــات املختلفــة مــن املســتخدمني 

الوصــول هلــا واالســتفادة منهــا.

مراعــاة تصميــم هيــكل مرابــط من الســاحات  ●
ــة  ــي وقابلي ــرصي والوظيف ــوع الب ــق التن ــؤر حيق والب

االســتخدام والتفاعــل مــع املبــاين املحيطــة هبــا.

ــاحات  ● ــل الس ــايت داخ ــاء النب ــتخدام الغط اس
اخلارجيــة بنســبة ال تقــل عــن 25% مــن إمجــايل 
نســبة  مــن  للحــد  املفتوحــة  الفراغــات  مســطح 
ــات  ــل الفراغ ــو وتظلي ــون باجل ــيد الكرب ــاين أكس ث

واألرصفــة وتربيــد اهلــواء مــن خــالل التبخــر.
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ــار  ● ــن انتظ ــن أماك ــون 75% م ــاة أن تك مراع
ــت  ــل أن ُتثب ــقوفة، ويفض ــاة أو مس ــيارات مغط الس
ــد  ــة لتولي ــاكل التظليلي ــية باهلي ــة الشمس ــواح الطاق أل

ــرم. ــل احل ــة داخ ــة الكهربي ــري الطاق وتوف

ــًا  ● ــل احتياج ــة األق ــارص النباتي ــتخدام العن اس
للميــاه واســتخدام أنظمــة الــري الرشــيدة مــع مراعاة 
ــايس  ــط أس ــاء خ ــاه وإنش ــات للمي ــتخدام حساس اس
ــار  ــن األمط ــة م ــاه الناجت ــىل املي ــاظ ع ــط للحف متوس

ــر.  ــدل التبخ ــاس مع ــزة لقي ــة أجه وإضاف

ختصيــص أماكــن تكــون بعيــدة عــن بــؤر  ●
األنشــطة إلنشــاء حمطــات لتوليــد الكهربــاء مــن 
للحــرم  العــام  املوقــع  داخــل  الشمســية  الطاقــة 

اجلامعــي لتوفــري الطاقــة الالزمــة.

اســتخدام القطــع النحتيــة والعالمــات املميــزة  ●
ــه  ــود ب ــم املوج ــة أو اإلقلي ــة املدين ــن ثقاف ــربة ع املع
احلــرم اجلامعــي حتــى ال تكــون دخيلــة عــىل الســياق 

احلــري العــام.

ــل  ● ــًا لتسلس ــم املســارات وفق ــاة تصمي مراع
هرمــي واضــح للمســتخدمني يتيــح عروضــًا خمتلفــة 
للمســارات، بحيــث ال يتــم املبالغــة يف عــرض املســار 
ــودة  ــاين املوج ــطة املب ــذايت بواس ــل ال ــامن التظلي لض
مــع احلــرص عــىل فصــل حركــة املشــاة عــن حركــة 

ــيارات. الس

ميــاه  ● لترصيــف  مصــارف  توفــري  مراعــاة 
األمطــار باألرصفــة عــىل جانبــي املســارات للتخلص 
منهــا أو ختزينهــا إلمكانيــة معاجلتهــا واالســتفادة منهــا 

ــري. ــامل ال يف أع

والعالمــات  ● الالفتــات  توفــري  مراعــاة 
اإلرشــادية ومراعــاة عامــل األمــان للمشــاة مــن 
خــالل نوعيــة األرضيــات املســتخدمة ومســتوى 

ليــاًل. باملســارات  املتوفــر  اإلضــاءة 

لتقييــم  ● األخــر  اهلــرم  نظــام  تطويــر 
ــة  ــري إضافي ــىل معاي ــتمل ع ــث يش ــتدامة، بحي االس
ختــص الفراغــات املفتوحــة، وأن يكــون هنــاك نظــام 
هــرم أخــر لتقييــم اســتدامة احلُــرم اجلامعيــة.
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Abstract. University campuses can be considered as small integrated cities because of their large size, 
large number of users and the variety of activities that take place in these campuses. Obviously, there is an 
international tendency to establish sustainable universities. Although Egypt has adopted its own strategy 
for achieving Vision 2030 for sustainable improvement, and in spite of the importance of universities as 
educational and communal institutions, the current situation of most Egyptian universities reflects a lack of 
consideration of sustainability in their design, as well as a large gap of commination between urban design-
ers and campuses users. This research paper proposes efficient techniques for developing sustainable models 
of universities campuses. The analytical deductive methodology is used here to analyze three systems of 
rating sustainable projects in order to deduce a group of criteria which can be used for assessing sustainable 
outdoor spaces. The research extends to include the determination of the current problems of urban spaces of 
Aswan University Campus as an example of universities in Upper Egypt, using the field research methodol-
ogy. Inductive statistical methodology is used here through conducting a survey questionnaire to determine 
the extent of satisfaction of students and academic staff regarding the suggested techniques in order to verify 
the validity of these techniques to the local context, and to highlight the importance of participatory design 
which is one of the objectives of social sustainability
.
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