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 شكــــــر 

 بعد الشكر والحمد هلل رب العالمين ...

 أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساعدني إلتمام بحثي هذا ...

وفي المقدمة وأكثرهم فضال أستاذتي القديرة أ.د ماجدة إكرام عبيد ، التي كانت لي قدوة و أستاذة في 
ث البيئية  جزاهم هللا عني كل شئ، و كذلك الكثير من أساتذتي الكرام في معهد الدراسات و البحو 

 خير الجزاء وكذلك باقي المحكمين األفاضل .

 كما أتوجه بالشكر والعرفان لجهة عملي والتي لم تبخل علي بأي معلومة طوال سنوات الدراسة .

فجزاهم هللا عني خير الجزاء ، كما أتوجه بالعرفان والتقدير لوالدي وأبنائي اللذين تحملوني كثيرا  
على إنهاء هذا البحث على النحو الذي أرجوه وأن يلقى القبول و يحقق النفع لدى وساعدوني 

 المطلعين عليه .

 

 وأخيــــرا

 علم ينتفع به. نفع هللا بهذا البحث بلدي الحبيب و المهتمين بالدراسة في هذا المجال وجعله هللا

 

 



 

 مستخلـص الدراسة



 مستخلص البحث

ساسية في تنمية الثروة البشرية و االرتقاء بها لتلبية متطلبات النهضة اذا كان التعليم هو الركيزة األ 
الشاملة للدول فإن التنمية المستدامة تشكل العامل الرئيسي لتنمية األرض، و يعد دور المعماري في 
هذا المجال غاية في األهمية اذ عليه ان يسعى دوما لالبتكار و التطوير في مجاالت التخطيط و 

ما يحقق المصلحة العامة .  تعد التنمية المستدامة العامل األساسي في تنمية األرض و التصميم ب
دون المساس بالتوازن الطبيعي الذي خلقه هللا  إعمارها  والحفاظ على استدامة و صيانة ذلك اإلعمار

يق ذلك التكامل المتوازن إيكولوجيًا . و حتى نتممكن من تحق لكل مكونات الكون، و يؤدي الى تحقيق
يجب على المعماري أن يسعى الى االبتكار و التطوير في التخطيط و التصميم لما فيه مصلحة 
لألرض و البشر ، و االبتعاد عن أي مؤثرات سلبية ، على االتزان البيئي و يوافق لنظام الكون و 

ن المدرسة و ألالالحقة في االستفادة بالطبيعة .  اعماره والمحافظة عليه ، ليضمن حق األجيال
كان من المهم إلقاء الضوء على هذه  دورها األساسي أن تغرس في األجيال العلم و القيم ،

لها لتكون نواة التأثير في  المدارس وسبل تحقيق مبادئ االستدامة في التصميم المعماري 
المستدامة إلى رفع مستوى الوعي البيئي للطالب و المعلمين  المجتمع ، حيث تهدف المدارس

النشاطات البيئية االيجابية التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على  ذلك من خالل بعضو 
تتمثل المشكلة البحثية التي  .ومجال المياه و الطاقة و الهواء و النفايات البيئة ، و باألخص في

مدارس في تخطيط و تصميم و تطوير مباني ال تم الوقوف عليها في غياب تطبيق مفاهيم االستدامة
و اجتماعيًا ، و كذلك  الحكومية بمصر ، مما يؤثر سلبًا على أداء المدارس لدورها بيئيًا و اقتصادياً 

مجتمعات عمرانية  على مستوى الطلبة العلمي  وإدراكهم ألبعاد مفهوم االستدامة و دورها في خلق
اسي في إقليم القاهرة صديقة للبيئة. و من هنا انصب البحث على المدارس الحكومية للتعليم األس

الكبرى، حيث تم التعرف على واقع التعليم في هذه الحاالت الدراسية ، و لدراسة مفهوم المدرسة 
 CSIR & Built Environment Unit, An Architect’s Guide to)) المستدامة و مبادئها 

Designing for Sustainability, Pretoria, South Africa, CAA, November 2006). تطبيقاتها و
، ليتم االستفادة من تلك التطبيقات بما يتواءم مع واقع المدارس مستوى المستوى العمراني  على

أثر تطبيق معايير جودة التعليم على المدارس  كما تناول البحث .الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى 



المعايير التصميمية الشاملة المعايير المختارة بكافة جوانبها ، و التي تفيد في وضع تصور للمالمح و 
ثم إعداد دراسة تحليلية  المشار اليها التي يمكن تطبيقها في المدارس الحكومية عامة .   ومن

في المدارس االستدامة فيها باستخدام طريقة تقييم االستدامة  للمدارس المختارة و تقييم مستوى تحقيق
 ( LEEDالقائمة و ال لنظام تقييم المدارس) لمعرفة نقاط الضعف من أجل تحديد مشاكل  جديدة ،

 -DCSF, Sustainable Schools For pupils) االستدامة و تقديم الحلول المناسبة لها .
communities and the environment, The eight doorways to sustainability, U.K, 2006) ، 

التحليلي في مراحله المختلفة ، و جاءت و استخدم البحث المنهج الوصفي السببي المقارن و 
حالة الدراسة االساسية مثمثلة في مدرسة االهرام الحكومية للتعليم األساسي في محافظة الجيزة 
، كما استخدمت عدة إجراءات بالبحث كالزيارة الميدانية لموقع المدرسة  وأخذ قياسات ببعض 

احدى الفصول القائمة باستخدام  الفصول لمتغير شدة الضوء و تصميم انارة صناعية في
كما توصل البحث ألهمية نشر فكر التعليم الحديث كالتعليم  .design builderبرنامج ال 

في األماكن المفتوحة كحل لبعض مشاكل هذا النوع من المدارس، منها عدم انتماء الطلبة 
رسة بتطبيق معايير للمدرسة   وزيادة الكثافة الطالبية. و من خالل الوصول إلى تقييم المد

كراسة اشتراطات الهيئة العامة لالبنية التعليمية لمدارس التعليم األساسي بالمدن القائمة و 
للمدارس و معايير تصميم المدارس المصرية ، أما أدوات البحث  ( LEED )معايير اللـــــــــــيد 

لعدد من المدارس في إقليم  تمثلت في الدراسة االستطالعية من خالل الزيارة الميدانية لعينات
القاهرة الكبرى ، و اإل لتقاء بالخبراء و المسئولين عن التطوير في المدارس الحكومية و 
االستعانة بإستمارات االستبيان من عينات من المعلمين واالداريين و الطلبة في المدارس 

ستين في كل من المختارة كعينات في المدارس المختارة كعينات لموضوع البحث بواقع مدر 
البحث في نهاية الدراسة لنتيجة عامة مفادها أن المدارس و توصل المحافظات الثالث السابقة، 

و  .و جودة التعليم الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى بوضعها الحالي ال يتسنى لها تحقيق االستدامة 
عة من النتائج حول واقع من خالل نتائج التقييم مع أدوات البحث األخرى ، تم استخالص مجمو 

و أهمها عدم تحقق أغلبية معايير االستدامة و جودة المدارس الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى 
 على أن تؤخذ التوصيات في االعتبار كضرورة اعتماد مباديء االستدامة في العمران، التعليم 



ر االستدمة و معايير جودة و اقتراح معايير تتوافق مع متطلبات البيئة المصرية تشمل معايي
 التعليم، عند تطوير المدارس القائمة أو عند تصميم المدارس الجديدة. 

 الجودة( –البيئة  –االستدامة  –) التطوير الكلمات المفتاحية: 

 
 
 



 

 

 ملخـــــص الدراسة



 
 

 الملخــــص

 مقدمــة :

شاملة للدول و ان االستثمار في بات العالم يدرك أهمية الثروة البشرية في عملية النهضة ال  
التعليم و التدريب من أهم العوامل التي تعطي االمم القدرة علي مواجهة متطلبات الحاضر   و 

 استحقاقات المستقبل .

ومن خالل ذلك تطورت النظرة الحديثة للمدرسة في المجتمعات المعاصرة من اعتبار المدرسة  
ليمية مستدامة ذات وظيفة اجتماعيه مسايرة لتطورات مجرد مؤسسة للتعليم إلى أنها مؤسسة تع

الحياة االجتماعية، كما أصبحت المدرسة توصف بأنها مجتمع صغير. و فيه تنمو قدرات 
الطالب التعليمية و يكون الصداقات و العالقات االجتماعية مع أقرانه، كما انه يكتسب مهارة 

 التعامل مع اآلخرين .

لة من حكومات الدول المختلفة في مجال تطوير منظومة و في إطار الجهود المبذو  
التعليم خاصة المرحلة األساسية منها، ومن ضمنها يأتي المبنى المدرسي كأحد عناصرها لما 
له من أهمية في توفير البيئة المادية التي يتلقى فيها التالميذ دروسهم و تتم فيها كل ما يتعلق 

يحظى كل من التلميذ و المعلم ببيئة مدرسية جيدة و آمنة و بالعملية التعليمية، مما يتطلب أن 
 صحية و ان يتاح لهم أيضا مساحات مناسبة لدعم األسلوب التربوي األفضل .

و ألن المدارس ليست مجرد مبان بل مراكز للتعليم و التربية ، فهناك ضرورة دائمة  
ر العالمية المعاصرة سواء لتحسين و تطوير المبنى المدرسي في ضوء االتجاهات و المعايي



هندسية أو بيئية أو اجتماعية و غيرها، آخذين في االعتبار اإلمكانية االقتصادية المتاحة في 
 كل بلـد . 

إلى أن التوسع في مؤسسات التعليم على  جـودة التعليـمو ربما يرجع االهتمام بقضية  
تويات اإلنجاز التعليمي، و أعداد الطالب أدى إلى انخفاض مس زيادةالمستوى العالمي و 

خاصة مع االنخفاض المستمر في الموارد المالية و المادية الممنوحة للمؤسسات التعليمية، و 
يؤكد البنك الدولي ذلك في تقاريره المتوالية عن التعليم، حيث يؤكد أن مشكلة انحدار جودة 

دة و متداخلة،منها التدريس و البحث أصبحت مشكلة عالمية، و ذلك كنتيجة لعوامل متعد
ضعف كفاءة المعلمين،  و محدودية الموارد المالية و التسهيالت المادية، و قلة التجهيزات 

 المكتبية و العلمية، و انخفاض الكفاءة الداخلية، و ظهور مشكلة البطالة بين المتعلمين .

افر فيه شروط الجودة و الصورة الجديدة للتعليم والمجتمع ال يمكن لها أن تكون إال بتعليم تتو   
قضية الجودة في الشاملة في كافة مراحله ومستوياته،ولهذا تنبهت معظم دول العالم إلى أهمية 

التعليم، فوضعتها في صدر أولوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين و ذلك اعتمادا على فرضية 
األداء االقتصادي  و في بريطانيا أن التقدم و التحسين الواضح في ( Blair كما يقول ) بلير

 االجتماعي في الدولة مرهون بجودة الخدمة التعليمية.

ومن أهم مبادرات اإلصالح التربوي على المستوى العالمي ما وجه لقضية إدارة 
التعليم،في محاولة لتالفي مشكالتها وتطوير أداءاتها،مستخدمة في ذلك األساليب اإلدارية 

اعتبارها السبيل لبلوغ مستويات عالية ب(TQM) دة الشاملة الجو  إدارةالحديثة، و في مقدمتها 
 من التميز و المعايير العالية .

و لقد تزايد االهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى الحد الذي جعل المفكرين 
يطلقون على هذا العصر"عصر الجودة الشاملة " باعتبارها أحد الركائز األساسية لنموذج 

ديد الذي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية و المحلية و محاولة التكيف معها،وأصبح اإلدارة الج
 المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة واإلصالح التربوي بإعتبارهما وجهين لعملة واحدة .



و بالنسبة لمصر منذ أن أصبح التعليم هو المشروع القومي األول لها، والذي يهدف   
دأت وزارة التربية والتعليم مشروًعا طموًحا إلعداد وبناء معايير قومية ، ب"التميز للجميع" إلى

لمبدأ "الجودة الشاملة" باعتبار أن المعايير القومية محددة لمستويات  تحقيًقاللتعليم في مصر؛ 
 .الجودة المنشودة في منظومة التعليم و التعلم بكل عناصرها

أساسي بالغ األهمية في إعداد القوى البشرية و التعليم أصبح لها دور  التربيةان وزارة   
الالزمة للمجتمع لمواجهة االحتياجات الفعلية و المستقبلية للبالد من متخصصين في جميع 
المجاالت من أكاديميين وتقنيين وفنيين على اختالف مستوياتهم و تخصصاتهم و التي 

و التي تمر بتغيرات هائلة في  تحتمها الظروف االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للمجتمع
 تركيباتها األكاديمية  و المهنية نتيجة التقدم العلمي و التكنولوجي والثورة العلمية المصاحبة.

إعداد العمالة الماهرة و كذا إعداد المتخصصين في المجاالت المختلفة  ذلكو يشمل  
سم هذه البرامج بالمرونة و التنوع و توفير البرامج التعليمية و التدريبية الالزمة لهم على أن تت

 العالمية المتالحقة. المتغيراتوتتواكب مع 

و يستلزم ذلك توفير حيز تعليمي و تربوي ) مبنى مدرسي ( يتالءم ومتطلبات تلك 
البرامج التعليمية و التدريسية، طبقا لمعايير فنية مدروسة ومواصفات هندسية مقننة تم وضعها 

 ة الحديثة.بناء على األسس التربوي

و تم في هذا البحث دراسة معايير ضمان جودة التعليم من منظور تحقيق مبدأ التنمية  
المستدامة، و التي تتيـح للطالب االستفادة من جميع معطيات العملية التعليمية التي يمكنها أن 

 تزيد من تحصيلهم و اكتسابهم مزيد من الخبرات و المهارات في إطار البعد البيئي .

 دوات البحـث:أ

 :مجموعة من األدوات هيتـم الحصول على بيانات هذا البحث، باستخدام 

 الدراسة االستطالعية و الميدانية . .1



 وثائق و سجالت المشروعات و البيانات و القرارات الخاصة بتطوير التعليم.   .2
 مقابلة الخبراء و المتخصصين في هذا المجال.  .3
 ينة الدراسة. استمارات االستبيان للمدارس في ع .4

 مشكـــــلة البحـث :

تعتبر معايير ضمان الجودة من المحددات األساسية لرفع كفاءة العملية التعليمية،  -1
فالمطلوب التوعية بها و فهمها و توفير سبل تطبيقها. ) المصدر: الهيئة القومية لضمان 

 –سسات التعليم وثيقة معايير ضمان الجودة  و االعتماد لمؤ  –جودة التعليم واالعتماد 
 مصر ( . – 2009-قبل الجامعي 

إن العملية التعليمية في مرحلة التعليم األساسي تحتاج لعناية لضبط جودة التعليم بها  -2
تصور لمدرسة  -أكثر من غيرها من المراحل. ) المصدر:عبد الحميد عبد المجيد حكيم 
 -الدول المتقدمةالمستقبل في ضوء كل من معايير الجودة الشاملة و تجارب بعض 

 هـ ( .1421-جامعة أم القرى  -كلية المعلمين بمكة المكرمة -التربية وعلم النفس
إن مباني مدارس التعليم األساسي الحكومية القائمة منها ما ال يتوافق مع معايير ضمان  -3

خالد هشام  الجودة و االستدامة، مما يؤدي إلى قصور العملية التعليمية بها. ) المصدر:
سبل تحقيق العالقة التبادلية بين المدارس المستدامة و البيئة المحيطة  –ود إبراهيم محم

 ( . 2013 –جامعه القاهرة  –هندسة  –عمارة -ماجستير  –في ضوء ترشيد الطاقة 
لم يراعى في العملية التصميمية لمدارس التعليم األساسي بمصر من منظور العمارة  -4

خاصة من حيث توفير الطاقة و من حيث تحقيق: اإلضاءة البيئية في التصميم والتنفيذ، 
الطبيعية / التهوية / األفنية و مواد البناء وغيره، مما يتطلب إعادة النظر في التصميم و 
التشكيل المعماري لها حتى تتوافق مع تحقيق متطلبات جودة التعليم و التنمية المستدامة 

 :المصدر) . 
 Department for Children, Schools and Families, Planning a Sustainable School: 

driving school improvement through sustainable development, DCSF, 2008(. 

التكلفة االقتصادية لتحقيـق معايير الجودة في مدارس التعليم األساسي الحكومية بشكل  .1
ق معايير العمارة البيئية خاص تحتاج لميزانية توفرها الدولة لها، ولذلك فان تطبي
 -محمد إبراهيم منصور المصدر:  )بالمدارس تقلل عبء هذه التكلفة علي المدى البعيد .  



الرؤية المستقبلية  -مجلس الوزراء -ملخص تنفيذي لإلطار العام -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 (.2006 - 2030لمصر 

ستدامة على المبنى المدرسي و مدى مالءمتها إن تأثير تطبيق معايير جودة التعليم و اال .2
الحتياجات العملية التعليمية سواء كان المبنى قائـم أو مستحدث، غير محدد األبعاد في 

:الهيئة العامة لبحوث اإلسكان والبناء والتخطيط ) المصدر(.مصر إلى اآلن ) لم يتم تقييمها 
صميمية لمدارس مرحلة التعليم األساسي بإقليم القاهرة الكبرى، العمراني، ووزارة التربية والتعليم، المعايير الت

 (.1990مايو 
أنظمة الصيانة المتبعة في المدارس ليس لديها وعى كافي بأهمية الحفاظ على البيئـة .    .3

مجلة علمية منشورة : دور الصيانة في الحفاظ على  -: صبحي أمين العشماوي واخرون المرجع ) 
: مستقبل  مؤتمر و المعرض الدولي، بعنوانمقدمة في : ال-  7ص -ة الخاصة المشروعات العمراني

 ( . 2013- 14-11 –المجتمعات العمرانية الخاصة نحو تنمية عمرانية مستدامة 

 التساؤالت الرئيسية للبحث :

 كيف يؤثر تطوير المدارس الحكومية على استدامة المبنى التعليمي ؟ .1
 قق معايير جودة التعليم ؟هل تطبيق معايير االستدامة تح .2
 ما هو تأثير اساليب التعليم الحديثة على المبانى التعليمية القائمة و الجديدة ؟ .3

 ليكون المحور الرئيسى بالدراسة يتضمن :
تحديد المتطلبات و المكونات الجديدة للمبنى التعليمي و التى تتالءم مع أساليب التعليم 

 الحديثة.

 أهــداف البـحث:

مواصفات و المحددات الفراغية و التصميمية للمدرسة، التي استحدثت لتتواكب مع دراسة ال .1
 معايير ضمان جودة التعليم.

وضع تصور لحلول المشكالت التصميمية و البيئية التي ثؤثر في جودة التعليم في  .2
المدارس القائمة، بحيث يمكن تطبيقها على مستوى مصر و التوصل لمسطرة قياس تجمع 

 لمعايير.بين كال ا



تحديد نطاقات تأثر المبنى المدرسي القائم بمعايير جودة التعليم و مدى التوافق و التباين  .3
 معها .

دراسة برمجيات العمارة الخضراء التي يمكن استخدامها في المدارس الجديدة و القائمة،  .4
طار لتحسين األداء البيئي بها و خفض استهالك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ا

 معايير جودة التعليم . 
*( لالستفادة منها في GIS  ( )1تحديد المدارس على خرائط نظم المعلومات الجغرافية ) .5

تحديد مواقع المدارس و معرفة البيئة المحيطة بها، حيث يعتبر إختيار الموقع من معايير 
 جودة التعليم و االستدامة.

*( كتطبيق للعمارة البيئية    2") LEEDلليد  دراسة إمكانيات تطبيق فكر تقييم المدارس با" .6
) معايير االستدامة ( طبقا للنقاط المختلفة للتقييم بها، بما يتوافق مع طبيعة و اقتصاديات 
و ظروف مصر، بحيث تصبح جزء هام لرخصه المشروع مثله مثل عنصر السالمة 

 اإلنشائية. 

 منهجيـة البحـث :

ى المنهج : االستقرائي في الجزء النظري و االستنباطي و خطوات منهجية إجرائية، معتمدة عل
 و تنقسم لمحورين، كاآلتي:التحليلي في الجزء التطبيقي .  

 المحور األول : اإلطار النــظري : 

 تعتمد على :دراسة مرجعيـة :   و هي

 بمعايير جودة التعليم  حصر دقيق لمعظم المعلومات و البيانات و اإلحصاءات التي تختص
وغيرها  " LEEDشهادة الليد " و المعايير البيئية للمباني عامة و للمدارس خاصة، متمثلة في  

و مما استحدث من اشتراطات و متطلبات، تخدم العملية التعليمية بكافة جوانبها، بحيث يمكن 
 تحديــد :من خالل دراسة و تحليل هذه البيانات 

                                                            
 

 )*1(Geographical Information System. 
 
 )*2(Leadership Environmental Energy Design .  


