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 البيئة المادية
 

 خلفية

 ُيقدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول البيئة المادية في العالم العربي.

 

ُتركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقدم تقديًرا لمتوسط أثر 

عدد كبير من الدراسات الكّمية البيئة المادية على التقدم الُمحرز في التعليم، وذلك استناًدا إلى 

عة من جميع أنحاء العالم.  المجم�

 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج البيئة المادية الُمطّبق في العالم 

العربي. وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات ال تقيم األثر، وإنما تبحث في تطبيق 

مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق البحثية. التدخالت ونظرة 

وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع على أمثلة 

 محددة عن تدخالت البيئة المادية التي طّبقت في العالم العربي.

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

يشمل موضوع البيئة المادية تغيير بيئة التعّلم المادية، إما باالنتقال إلى مبنى مدرسي جديد، أو 

بالسعي لتحسين التصميم أو جودة الهواء أو تخفيف الضوضاء أو اإلضاءة أو درجة الحرارة للمبنى 

بيئة المادية مع مخرجات تعّلم الحالي. وحتى اآلن، ثمة قليل جًدا من األدلة التي تربط التغييرات في ال

الطلبة، لكنها أشارت إلى وجود فرص لتغيير التوقعات وتحسين سلوكات الطلبة. إضافة إلى ذلك، يرجح 

أن يكون ضمان تهوية الصف وإضاءته والمحافظة على درجة حرارة ومستويات رطوبة مناسبة هي 

  العوامل األهم التي تؤثر في التعّلم.
 

العربي، يعد التطوير المستدام للمباني المدرسية ومواقعها من التحديات التي تواجه في العالم 

إدارة المدارس في القرن الواحد والعشرين. ويقتصر تصميم مبنى المدرسة حتى هذا اليوم على 

الصفوف الدراسية واإلدارة والمخازن دون إيجاد بيئة مدرسية مجهزة بالمرافق والمعدات الالزمة 

). في ُعمان على سبيل Al Shboul, 2018; Sulaimi et al., 2018األنشطة التعليمية والبرامج ( لمختلف

المثال، يعد نقص المرافق الداخلية مثل الصاالت الرياضية داخل المدارس أو بالقرب من البيئة 

لبة المدرسية عائًقا يحول دون تقديم حصص التربية الرياضية، ويحّد من نمط الحياة النشط للط

)Sulaimi et al., 2018 لذلك، حظيت إعادة تصّور تصميم المباني المدرسية باهتمام كبير في األبحاث .(

 Alالحديثة خصوًصا من ناحية إبراز أهميته في عملية تطوير أداء الطلبة والمعلمين واإلداريين 
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Shboul, 2018ًفا لألنشطة )). فمثًال، صممت المدارس االستكشافية في األردن بحيث تضم غر

التعليمية، وتستوعب الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وزّودت الغرف الصفية بأجهزة التكييف للتعامل 

   ).Al Shboul, 2018مع درجات الحرارة المرتفعة (

 

تتصف معظم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمناخ جاف يتطلب من مصممي المباني 

الراحة الحرارية المناسبة داخل الصفوف الدراسية، وتقديم طرق لتوفير المدرسية االنتباه إلى توفير 

) بالتعامل مع قضية تحقيق الوفورات في Ali Al-Arja  &Awadallah )2016الطاقة، ففي األردن، أوصى 

التدفئة والتبريد بشكل متساو في تصميم مبنى المدرسة نظًرا لتأثيرها اإليجابي في تقدم العملية 

ويمكن أن يكون استخدام معدات التظليل القابلة للضبط تلقائًيا على الواجهات الرئيسية  التعليمية،

للمباني المدرسية حًال لتقليل درجة الحرارة وتقليل استهالك الطاقة. وفي المملكة العربية 

داء استراتيجيات بيئية لتعزيز أ )Alwetaishi  &Balabel )2019 & (Noor Wali )2018السعودية، اقترح 

مبنى المدرسة، وتحقيق مبدأ "المباني ذات صفر الطاقة" في المناخات الحارة والجافة. ومن المؤكد 

أن تحسين أساليب توفير الطاقة وتحقيق الراحة الحرارية الداخلية سيكون المفهوم المثالي 

األداء وصحية المستخدم لتعليم الجيل الجديد أهمية االستدامة، إضافة إلى توفير بيئة تعّلم عالية 

    ). Alwetaishi  &Balabel, 2019 ;Noor Wali, 2018للطلبة والمعلمين (

 

في دراسة أخرى في قطر فحصت الظروف الداخلية للصفوف الدراسية وخاصًة جودة الهواء الداخلي 

) وُوجدت Salam, 2019-Abdelمدرسة تتم تهويتها بشكل أوتوماتيكي في فصل الشتاء ( 16في 

عالية من المواد الجسيمية التي تسبب تلوث الهواء داخل هذه الصفوف. وارتبطت عوامل مستويات 

مثل زيادة حركة الطلبة، وانخفاض وتيرة التنظيف، والعدد الكبير في الصفوف الدراسية صغيرة الحجم، 

يحية (مثل والتهوية غير الكافية، بالمستويات العالية للمواد الجسيمية. بالتالي، اقُترحت إجراءات تصح

التهوية الكافية وتقليل عدد الطلبة في الصف الدراسي) للتقليل من تعرض أطفال المدرسة إلى 

   المستويات العالية من هذه الملوثات داخل المبنى وتحسين جودة الهواء فيه.

 

) جودة Hubail-Al  &Temeemi-Al )2015 توصلت دراسة إلى نتائج مماثلة في الكويت عندما راقب

مدرسة ثانوية حكومية على مدار سبعة أشهر خالل ساعات الدوام المدرسي  46واء الداخلي في اله

االعتيادية. وعند مقارنة البيانات التي جمعت بالمعايير واإلرشادات الدولية المختلفة ذات الصلة 

ية من ثاني ) ومستويات عالPM10بالبيئات الداخلية، تبّين وجود تركيزات عالية من المواد الجسيمية (

) التي تتخطى الحد المسموح به خالل ساعات الدوام المدرسي. وأظهر التحليل CO2أكسيد الكربون (

) وثاني أكسيد الكربون PM10الّكمي وجود ارتباطات ذات داللة إحصائية بين تركيز المواد الجسيمية (

)CO2.وبعض الحاالت الَمرضّية التي يعاني منها الطلبة (     
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ائر، لوحظ أن بناء المباني نفذ بطريقة ال تأخذ بعين االعتبار الحماية الحرارية لغالف المبنى في الجز

)Amel  &Boualem, 2016 فبعض المناطق داخل المبنى سترتفع درجة الحرارة فيها مع ارتفاع درجة ،(

ار عند تصميم الحرارة في البيئة الخارجية، ولم ُتوضع الديناميكا الحرارية للمبنى في عين االعتب

الصفوف الدراسية والممرات خاصًة في مناخ جاف كمناخ شمال أفريقيا. كما أن مواد البناء 

المستخدمة تتمتع بمواصفات عزل حراري رديئة، وقد يكون لهذا أثر سلبي في جودة الصف الدراسي 

درجة الحرارة داخل ويسبب إزعاًجا للطلبة والمعلمين. في مصر، ُأجريت دراسة مماثلة لمراقبة تغيرات 

% من الوقت 60الصف الدراسي، وتبّين أن درجة الحرارة تتجاوز نطاق الحرارة المناسبة والمريحة في 

)Abdallah, 2017 لذا كان توفير الحرارة المناسبة والمريحة وجودة الهواء داخل هذه الصفوف .(

ر الذي سيكون له أثر إيجابي في الدراسية ضرورًيا لزيادة مستوى الراحة والصحة لدى الطلبة، األم

   تحصيلهم.

 

من ناحية أخرى، ُتعّد البيئة المادية عامًال مرتبًطا بالرضا الوظيفي للمعلمين وله تأثير في المخرجات 

) إلى أنهم راضون 264ففي األردن، أشار المعلمون (المجتمع = )Taleb, 2013 .(التعليمية للطلبة 

للغاية عن البيئات المادية لصفوفهم في رياض األطفال؛ من ناحية َتوّفر مناطق اللعب الخارجية، 

والمبنى والمرافق، وتوفر األثاث الصفي المالئم للعمر، والمناهج الدراسية والمواد الداعمة، 

لدراسي. لكنهم كانوا غير راضين تماًما عن تجهيزات ساحات اللعب وتوفر والمساحة الفعلية للصف ا

المواد التعليمية. لم يقتصر األمر على المعلمين فحسب، بل كان أطفال المدارس األردنيين الذين 

سنة مدركين تماًما للعالقة بين البيئة المادية في المدرسة ودافعهم  11- 9تتراوح أعمارهم بين 

طالًبا من طلبة  40وعند تعريف المدرسة المثالية، اعتبر )Alnajdawi, 2019 .(التعّلم  وحماسهم تجاه

المدارس الحكومية أن المدرسة المثالية تلبي احتياجاتهم من الرفاه في البيئة المادية والتعليمية 

بة واالجتماعية والعاطفية، ووّضح الطلبة أن المدرسة المثالية تتسم ببيئة مادية مريحة وجذا

ومناسبة داخل الصف الدراسي، والتي ربطها جميع المشاركين بالعناصر البصرية والصوتية والحرارية 

والمكانية. وبالتالي، يتمثل العنصر البصري في توفير اإلضاءة الكافية والطاوالت والمقاعد المريحة، 

دم وجود أي ضوضاء والجدران الملونة، والديكورات الجميلة، في حين يتمثل العنصر الصوتي في ع

داخلية أو خارجية. لقد أّكد الطلبة أثر هذين العنصرين في مستويات مشاركتهم وتركيزهم. كما 

أظهرت النتائج أن أجهزة التدفئة والتهوية الكافية والمناسبة داخل الصفوف تؤثر في الحالة 

الصف الدراسي وضمان  النفسية لألطفال وسلوكهم وأدائهم. أخيًرا، ذكر الطلبة المشاركون أن حجم

 . الترتيبات المرنة ألثاث الصف ستزيد فاعلية العملية التعليمية وتعزز التعاون بين الطلبة
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 الُملخص

لم ُتجَر أي تقييمات حقيقية لقياس تأثير البيئة المادية في المخرجات األكاديمية في العالم العربي 

على البيئات المادية من ناحية تصميم المباني في السنوات األخيرة، وُتركز الدراسات الموجودة 

  المدرسية وجودة الصفوف الدراسية.
 

تناولت الدراسات التي ُأجريت في الجزائر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر واألردن 

ة المخاطر الصحية الُمقلقة التي يمكن أن تسببها رداءة جودة الهواء الداخلي ونقص التهوية للطلب

الذين يتعلمون في هذه البيئة؛ لذلك ُيعد توفير درجة الحرارة المناسبة والمريحة والهواء الجيد داخل 

هذه الصفوف الدراسية ضرورًيا لرفع مستوى راحة الطلبة وصحتهم، ما سيكون له أثر إيجابي في 

   تحصيلهم.

 

ي أداء كل� من الطلبة والمعلمين. ونظًرا ثمة حاجة إلجراء مزيد من األبحاث الختبار تأثير البيئة المادية ف

للمناخ الحار والجاف في معظم مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فال بد من اقتراح برامج البحث 

في مجال جودة الهواء الداخلي في المدارس وتنفيذها؛ من أجل تحسين جودة الهواء الداخلي 

 ة على الطلبة. والتهوية والتقليل من المخاطر الصحية المحتمل
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