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 الملخص

المبنى المستدام أو الصديق للبيئة، هو ذلك المبنى الذى يوجد به العديد من التطبيقات، والممارسات التى تراعى اإلعتبارات 

كل أو بعض مراحل البناء، بدأ من التصميم، ثم التنفيذ، وصوال إلى التشغيل والصيانة، باإلضافة إلى تحقيق كفاءة  البيئية فى

الطاقة، إستخدام الموارد والمياه، وكذلك جودة الحياة الداخلية للمبنى، وأثر ذلك كله على البيئة المحيطة. كذلك الحرم 

فضل الممارسات داخله وخارجه أيضا، بدأ من تصميم مبانى الجامعة بما تشمله الجامعى، والذى تتحقق إستدامته بتطبيق أ

من عناصر بيئية مختلفة، مرورا بالعمل والتنسيق المشترك بين الكليات المختلفة للجامعة، والتنظيم الفعال بين األقسام 

 المختلفة مع المجتمع المحلى، والعالمى أيضاً.اإلدارية والتنفيذية لتحقيق ذلك، وإنتهاء بالمشاركة الفعالة للجامعة بإقسامها 

لذلك، الحرم الجامعي المستدام يجب أن يتوفر به العديد من التطبيقات الخاصة بخفض معدالت اإلحتباس الحراري الداخلى، 

تحسين توفير الطاقة، ترشيد إستهالك المياه، الوقود، والتكاليف، وغيرها من التطبيقات التى ستؤدى بمرور الوقت إلى 

الصحة العامة للمستخدمين، وهذا ما سينعكس بدورة على جودة العملية التعليمية واألنشطة األخرى المتعلقة بذلك، باإلضافة 

 على ما سيترتب عليه فى المستقبل من تأثيرات إيجابية على أداء وسلوك الطالب، وجميع العاملين داخل الحرم الجامعى.

أن هناك ثالث محاور رئيسية يجب على الجامعة المستدامة تطبيقها وتطويرها بإستمرار،  بمراجعة الدراسات السابقة، وجد

هذه المحاور تشمل كال من الجانب اإلدارى للجامعة، والمتعلق بالممارسات اإلدارية المستدامة داخل الحرم الجامعى 

ثم دراسة جوانب المشاركة المستدامة  وخارجة، والتى تعزز من قيمة ومكانة الجامعة على الصعيدين المحلى والدولى،

للجامعة داخليا أو خارجيا، والتى تزيد من فرص محو أمية المجتمع بيئيا، سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه، باإلضافة 

شغيلى إلى دراسة التطبيقات المعمارية البيئية المنفذة داخل الحرم الجامعى، والتى ستفيد صانعى السياسات على المستويين الت

واإلستراتيجى فى إتخاذ قرارات فعالة تضيف للحرم الجامعى قيمة تخطيطة ومعمارية فى الحاضر والمستقبل. لذلك فإن 

الهدف الرئيسي من هذا البحث، هو دراسة المحاور الثالثة لألستدامة التعليمية، ومناقشة كافة النقاط المتعلقة بها داخل الحرم 

المقر الرئيسى بالمليداء( للفحص،  -داخل إحدي الجامعات السعودية )جامعة القصيم الجامعي، وعرض ما تحقق منها 

للتحقق، وللمقارنة من أجل معرفة جوانب القوة والضعف، ومن ثم الوصول إلى أفضل الممارسات التصحيحية الواجب 

وصيات الواجب إتباعها لتحسين إتخاذها من أجل أداء وكفاءة أفضل. والخروج فى نهاية البحث بمجموعة من النتائج والت

 األداء البيئى للجامعة لتصبح ذات حرم جامعى أكثر إيجابية وصداقة للبيئة فى المستقبل القريب.

 الكلمات المفتاحية:

 اإلستدامة التعليمية، جودة الحياة، الحرم الجامعى المستدام، كفاءة الطاقة.

mailto:sh.mohamed@qu.edu.sa


 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

21 

Abstract: 

A sustainable building is that building in which there are many applications and practices that 

take into account environmental considerations in all or some stages of construction, starting 

from design, then implementation, to operation and maintenance, in addition to achieving 

energy efficiency, resource and water use, As well as the quality of the internal life of the 

building, and the impact of all this on the surrounding environment. Likewise, the university 

campus, whose sustainability is achieved by applying best practices inside and outside it as 

well, began with the design of the university's buildings, including various environmental 

elements, through joint work and coordination between the various colleges of the university, 

and the effective organization between the administrative and executive departments to achieve 

this, and ended with the effective participation of the university in its various departments With 

the local community, and the world as well. 

Therefore, a sustainable campus must have many applications for reducing internal global 

warming rates, saving energy, rationalizing water consumption, fuel, costs, and other 

applications that over time will improve the public health of users, and this will in turn be 

reflected in the quality of the process. Educational and other activities related to this, in addition 

to the positive effects that this will have in the future on the performance and behavior of 

students, and all workers on campus. 

By reviewing previous studies, it was found that there are three main axes that a sustainable 

university must apply and develop continuously, these axes include both the administrative axis 

of the university, the axis of sustainable participation of the university internally or externally, 

in addition to the environmental axis related to the study of architectural applications 

implemented inside the campus. Therefore, the main objective of this research is to study the 

three axes of educational sustainability, discuss all the points related to them within the 

university campus, and present what has been achieved in one of the Saudi universities (Qassim 

University - Al-Mulida headquarters) for examination, verification, and comparison in order to 

know the strengths Weakness, and then access to the best corrective practices that must be taken 

for better performance and efficiency. And coming up at the end of the research with a set of 

findings and recommendations that must be followed to improve the environmental 

performance of the university to become a more positive and environmentally friendly campus 

in the near future. 

Key words: 

Educational sustainability, quality of life, sustainable campus, energy efficiency. 

 

 المقدمة

العلمية داخل هذه المؤسسات،  جامعات ومؤسسات التعليم العالي لها دوًرا رئيسًيا ليس فقط في التدريس والبحث واإلستدامة

ولكن أيًضا في تعزيز اإلستدامة خارج الحدود المؤسسية، جنًبا إلى جنب مع مراعاة المسؤولية وخدمة المجتمع، وذلك 

للتعامل األمثل مع المشكالت القائمة، والتي تتعلق بالتنمية المستدامة. من ناحية أخرى، يؤثر التعاون والترابط بين الجامعات 

ع القرار بشكل إيجابي على ما يعرف بإسم "اإلستدامة اإلقليمية"، وذلك من خالل توفير المعرفة التعليمية، ودعم وصنا

مجاالت البحث العلمى. عالوة على ذلك، يتحمل متخذى القرار، وأصحاب المصلحة المسؤولية من أجل تحقيق أهداف 
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إلى النهوض بها، ومن ثم اإلرتقاء بالمجتمع الداخلى للجامعة، اإلستدامة التعليمية داخل الجامعات، وهذا سيؤدى بدورة 

 .(1) والخارجى المحيط بها أيضاً 

يمكن لمؤسسات التعليم العالي والجامعات تقديم األفكار والمفاهيم األكثر تأثيًرا في المجتمع نحو اإلنتقال إلى التفكير المستدام 

من خالل المناهج واألبحاث األكاديمية، ولكن أيًضا من خالل أفضل وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق االستدامة، ليس فقط 

الممارسات البيئية اإليجابية في مباني الحرم الجامعي، اولتي يجب أن تهدف بشكل عام إلى تقليل التأثيرات السلبية على 

 (2) البيئة.

لتنمية المستدامة، والذى عٌرف فى المؤتمر اإلستدامة التى بدأت منذ حوالي ثالثين عاًما، وما نتج عنها من ظهور مصطلح ا

 Theالعالمى للبيئة والتنمية على أنه يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل لتلبية إحتياجاتهم الخاصة )

World Commission on Environment and Development - WCED, 1989)  تعد اليوم من أهم

رة، كذلك األهداف الثالثة التى نتجت عنها )البيئية، اإلقتصادية، واإلجتماعية(، هى األن بمثابة شعار القضايا البيئية المعاص

 .(3)للعديد من المنظمات المحلية والدولية 

وقد أشارت العديد من دراسات التنمية المستدامة على الصعيد الدولى، الوطنى، أو على مستوى المدينة، إلى أن محصلة 

ثة السابقة يجب أن تستهدف المجتمع، فالقضية تكمن فى إيجاد مدن مستدامة مكونة من مبانى ذات هياكل األهداف الثال

ومؤسسات حكومية تعمل من أجل الحفاظ الدائم على طرق اإلستهاللك المتعددة للطاقة بما يتوافق مع أهداف اإلستدامة 

  .(4)للمدينة 

 :هدف البحث

المقام األول إلى دراسة مفاهيم التنمية المستدامة التعليمة، فى مبانى التعليم العالى )الجامعات(، وإظهار  يهدف البحث فى

أهميتها فى تحقيق أهداف العملية التعليمة، باإلضافة إلى األهداف البيئية، الثقافية، اإلجتماعية، ليس فقط لمستخدمى تلك 

حية أخرى نسليط الضوء على الشروط والضوابط الواجب إتباعها لتحقيق المبانى، ولكن أيضا للمجتمع المحيط. من نا

إستدامة الحرم الجامعى، والتى يجب على كافة الجامعات إتباعها طبقا للتوجة العالمى الحالى، وذلك بالتطبيق على حرم 

ن ثم الخروج بمجموعة جامعى قائم لرصد وتحليل الممارسات المستدامة المطبقة فيه، ومعرفة أوجة القوة والضعف، وم

 النتائج والتوصيات المتعلقة بالتحسين المستقبلى.

 

 :المشكلة البحثية

، ألن عند تخطيط وتصميم المؤسسات الجامعية عامة، والحرم الجامعى على وجه التحديد، ال تراعى فيها عوامل اإلستدامة

البعض يظن أنها تتعلق فقط بالتطبيقات والتجهيزات المعمارية عالية الثمن، والتى قد ال تخدم سياسات الجامعة، فى حين أن 

هذه التطبيقات وإن زاد ثمنها، إال أنها سوف تؤتى ثمارها فى المستقبل القريب، واألهم من ذلك، أن الكثير من ممارسين 

اور أخرى لإلستدامة، مثل المحور اإلدارى، وموحور المشاركة، وغيرها من المحاور التى المهنة ال يعلمون أن هناك مح

ال تقل أهمية عن المحور البيئى، ونتيجة لذلك لم تعد لتلك المؤسسات التعليمية القدرة على التكيف ومواجهة المخاطر البيئية 

حتياجات التعليمية المستقبلية فى ظل التطور التكنولوجى المتوقعة فى ظل التغيرات المناخية المتتالية، وكذلك إستيعاب اال

 والتقنى الهائل.

من ناحية أخرى، ترى بعض الجامعات أن التعليم يجب أن يحقق أهدافة التعليمية والبحثية فقط، دون النظر إلى الممارسات 

ى، والتى ستحقق فى المستقبل اإلرتقاء المستدامة اإلدارية، اإلجتماعية، والبيئية، التى يجب تطبيقها داخل الحرم الجامع

 بالعملية التعليمة للجامعة والمجمتمع المحيط ككل.
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 :منهجية البحث

يتبع البحث إسلوب المنهج االستقرائي، من خالل عرض الخلفية التاريخية إلستدامة الجامعات بشكل عام، وجامعة القصيم 

حاور اإلستدامة التعليمية الثالث الكبرى )اإلدارية، المشاركة، على وجه التحديد )كحالة دراسية(، ومن ثم الحديث عن م

والبيئية( كال على حدا، وتحديد مكونات كل محور، وشروط تحقيقة، ثم منهج المقارنة بين ذلك وما طبق فى حرم جامعة 

حرم الجامعة، ومن ثم  القصيم حاليا، أو الخطط المتعلقة بالتطبيق المستقبلى، وصوال إلى تحديد نقاط القوة والضعف داخل

الخروج بأهم النتائج والتوصيات التي يجب إتباعها من أجل رفع كفاءة حرم جامعة القصيم فى الحاضر، وتطويرة لألفضل 

 فى المشتقبل.

 

 الجامعة المستدامة .1

فى  Talloire م، فى مدينة تالوير الفرنسية1990عام Sustainable University  -ظهر مسمى الجامعة المستدامة 

وإثنين وعشرين  Tufits Unversity -رئيس جامعة تافتس األمريكية  Jean Mayer -اإلجنماع الذى ضم جان ماير 

من قادة الجامعات فى تالوير، وفيه تم وضع خارطة طرق وألية تحدد اإلجراءات الرئيسية التي يجب على الجامعات اتخاذها 

المنوطة بتثقيف األفراد المسؤؤلين عن تنظيم وتطوير الهيئات االجتماعية. إلنشاء مستقبل مستدام. وذلك ألن الجامعات هى 

ولهذا يقع على حاتقها حمل كبير من أجل زيادة المعرفة، والوعي بأدوات وطرق التطوير الالزمة لبناء مستقبل بيئى مستدام 

تبعة فى البحث العلمى وطرق الدريس، لتطبيق اإلستدامة ومحو األمية البيئية المعشر نقاط . تضم خارطة الطريق هذه (5)

 دولة تقريبا. 40من رؤساء الجامعات والمستشارين فى  350وقد وقع عليها نحو 

تعرف الجامعة المستدامة على أنها: 'مؤسسة تعليمية ُعليا، كلًيا أو جزئًيا، تعالج وتشارك وتعزز، على المستوى اإلقليمي أو 

ية واالقتصادية واالجتماعية والصحية المتولدة في إستخدام مواردهم من أجل أداء وظائفها العالمي، تقليل اآلثار السلبية البيئ

المتمثلة في التدريس، البحث، التوعية، الشراكة، واإلشراف على الطرق  التى تساعد المجتمع لالنتقال إلى أنماط الحياة 

 . (6) المستدامة

ليم العالي. ولذلك يجب تثقيف الطالب بيئيا من خالل مجموعة من المجتمع السليم بيئيا يتطلب دعما من مؤسسات التع

الممارسات المستدامة التى تطبق داخل الجامعة. وبذلك يمكن للدولة الوصول إلى التنمية المستدامة من خالل التعليم، البحث، 

 . (7)سلوك المباني، والمشاركة المجتمعية، إذ أنها تعد المحرك الرئيسي لمستقبل مستدام 

 

 الحرم الجامعى .2

الرياضية، الترفيهية، والسكنية. ولذلك يعد مثال لمدينة صغيرة،  يضم الحرم الجامعى إضافة إلى مبانية التعليمية، المبانى

المدينة المرحلة  لكن الفرق بينهما، أن األفراد يعيشون فيه مرحلة واحدة من حياتهم، وهى المرحلة التعليمة الجامعية، بينما في

بة للتغيرات المستقبلية، هذا إلى جانب الحياتية مستمرة، باإلضافة إلى محدودية اإلحتياجات الوظيفية للجامعات، واإلستجا

عوامل التغيير األخرى مثل زيادة عدد الطالب، وعادة يختار للحرم الجامعي موقع بعيد عن المدينة، إال أنه مع الوقت تتمدد 

م الجامعى، المدينة لتحيط به، وتصبح مبانية الجامعية جزء ال يتجزأ من المدينة، فالمدينة الكبيرة لها تأثير على نجاح الحر

فعادة ما يكون الحرم الجامعي ذو طابع معماري موحد، يعطي وحدة واحدة لها  والصورة الذهنية له تحددها عمارة مبانيه،

 .(8)هوية معمارية قوية 
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   تخطيط الحرم الجامعى .3

ط بتحديد إستعماالت تخطيط الحرم الجامعي يؤثر على التعليم، وعلى الحياة المعيشية للمستعملين له، حيث يهتم التخطي

األراضي، تأمين محاور الحركة، التوسع المستقبلي، وتحقيق توازن بين عالقات المناطق والمدينة ومدى مرونتها لتالئم 

إستعماالت الحرم الجامعي مع التطورات المستقبلية. من ناحية أخرى، تقع األجزاء التعليمية واإلدارية فى مناطق تتوسط 

لة الوصول إليها من جميع الجهات، ويضاف إليها كال من اإلسكان، الترفيه، الرياضة، والخدمات الحرم الجامعى، لسهو

إستعماالته الخاصة وإحتياجاته من األراضي، والعالقات بينه وبين المناطق   الطالبية. وكل منطقة أو نشاط يجب أن تحدد له

 .(7)ايير المستدامة المختلفة على المدى القريب والبعيد األخرى، كما يجب أن تحقق جميعها المع  التعليمية واإلدارية

 

 جامعة القصيم .4

 التعريف بالجامعة 4.1

منطقة القصيم، بالمملكة العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة للتعليم العالي، تأسست في العام  جامعة القصيم، تقع فى

هـ، وفى ذلك الوقت كانت تشتمل على سبعة كليات تتبع فرعى جامعة اإلمام محمد بن سعود 1424 /1423الدراسي 

األولى في المنطقة. بمرور الوقت تم فتح اإلسالمية، وفرع جامعة الملك سعود في منطقة القصيم، وبهذا أصبحت الجامعة 

محافظة بمنطقة القصيم، حيث يضم مقر  12كلية، تم إنشائهم فى  38كليات جديدة بها بها حتى وصل عددها الحالى إلى 

ة كلية، باإلضافة إلى عمادة الخدمات التعليمية المنوطة بشؤون السنة التحضيرية، وعمادة خدم 15الجامعة الرئيسى بالمليداء 

المجتمع المشرفة على برامج الدبلومات المختلفة، من ناحية أخرى تم إنشاء عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، 

طالب وطالبة ينتمون  66894لمواكبت تطورات التعليم خاصة فى ظل الظروف الحالية، ليصل عدد الطالب بها األن إلى 

 دولة حول العالم. 80لنحو 

 https://www.qu.edu.sa: المصدركليات الجامعة على مختلف مناطق القصيم.  : توزيع(1جدول )
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 %3.2كيلومترا مربعاً وتمثل حوالي  73.000تقع جامعة القصيم فى منطقة القصيم التى تبلغ مساحتها تبلغ مساحتها حوالي 

م. 2017أجرى عام  نسمة، وفقا للتعداد العام الذى 1.423.935من إجمالي مساحة المملكة. ويبلغ عدد سكان منطقة القصيم 

 36من ناحية أخرى نجد أن مناخ القصيم حار صيفاً، بارد ممطر شتاًء، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف حوالى 

درجة مئوية وتنخفض  40درجة مئوية ويمكن ان ترتفع درجة الحرارة في الصيف الى اكثر من  20درجة مئوية وفي الشتاء 

. اما متوسط األمطار فيزيد قليالً عن معظم أجزاء المملكة بسبب ارتفاع المنطقة ولكنه درجات مئوية  10في الشتاء الى 

 .ملم في السنة 200نادراً ما يزيد عن 

 

 

 

 

https://www.qu.edu.sa/
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 حرم جامعة القصيم 4.2

حرم جامعة القصيم هو الموضوع الرئيسي للبحث. هذا ألنه يعد األكبر مساحة واألكثر من حيث عدد الكليات والطالب به، 

م العديم من المجاالت التعليمية، البحثية، اإلجتماعية، باإلضافة غلى المرافق الرياضية، ومبانى سكن أعضاء هيئة فهو يض

 التدريس والطالب.

 
 Google Chromeبمدينة المليداء. المصدر:  -(: حرم جامعة القصيم 1) شكل

 

 جوانب إستدامة الحرم الجامعى .5

بتطبيق أفضل الممارسات داخله. بدأ من تصميم مبانى الحرم بما تشمله من عناصر بيئية  تتحقق إستدامة الحرم الجامعى

مختلفة تحقق اإلستدامة، مرورا بالعمل والتنسيق المشترك بين الكليات المختلفة، والتنظيم بين األقسام اإلدارية والتنفيذية 

.     لذلك، إستدامة الحرم (9)لفة مع المجتمع المحلى المحيط لتحقيق ذلك، وإنتهاء بالمشاركة الفعالة للجامعة بإقسامها المخت

الجامعي يجب أن يتوفر بها تطبيقات خاصة بخفض معدالت اإلحتباس الحراري الداخلى، توفير الطاقة، ترشيد إستهالك 

، (10)ستؤدى بمرور الوقت إلى تحسين الصحة العامة للمستخدمين  المياه، الوقود، والتكاليف، وغيرها من التطبيقات التى

وهذا سوف ينعكس بدورة على جودة العملية التعليمية واألنشطة األخرى المتعلقة بذلك، باإلضافة على ما سيترتب عليه فى 

 .(21)،(11)المستقبل من تأثيرات إيجابية على أداء وسلوك الطالب، والموظفين داخل الحرم الجامعى 

دليل مطول  (13) ( ,.2017Alshuwaikhat,et alومن أجل تحقيق أهداف االستدامة التعليمية األربعة، وضع الباحثون )

لنظريات وممارسات التنمية المستدامة فى مؤسسات التعليم العالى فى البلدان النامية، هذه النظرية قائمة على ثالث محاور 

البيئي( ، كذلك عدًدا من  العليا وهى )المحور اإلدارى، محور المشاركة، والمحور رئيسية إلستدامة المؤسسات التعليمية

كال على حدا، ومن ثم  -اإلستراتيجيات الواجب إتباعها عند إقامة جامعة مستدامة. ولذلك سوف يناقش البحث هذه المحاور 

 يعرض ما تحقق منها فى الحرم الجامعى محل الدراسة )حرم جامعة القصيم(. 

 

 وتشمل )الرؤية، السياسة، التخطيط، واإللتزامات( كما يلى: :اإلستدامة اإلدارية للحرم الجامعى 1.5

 الرؤية المستدامة 5/1/1

المجتمع وسوق العمل وبالتالي  يجب أن تكون رؤية مؤسسات التعليم العالي قائمة على تقديم تعليم مميز يلبي إحتياجات

المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة، وذلك من خالل البحث التطبيقي واإلستخدام األمثل للتقنيات الحديثة والشراكات 

ية النشطة في مستويات مختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً. من ناحية أخرى، تشترك غالبية الجامعات السعودية الحكومية فى الرؤ

إلى أن  (14) ( ,2018Alghamdiبيئة جذابة، ذكية، ومستدامة. ويشير التحليل الذى قام به ) التعليمية القائمة على إنشاء

 غالبية الجامعات السعودية تشترك تقريًبا في نفس األهداف وهى:

 المشاركة إلقامة مجتمع وإقتصاد قائمين  تقديم برامج أكاديمية متميزة، وتحقيق الريادة في البحث العلمى، والعمل بمبدأ

 على المعرفة.
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  ال يقتصر األمر على توفير مرافق تعليمية عليا مناسبة للتعلم والبحث العلمى، ولكن توفير الخدمات المجتمعية مثل

 المستشفيات، المكتبات، المرافق الرياضية، واإلسكان،.

 ن تحقيق أهداف المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد بإستمرار على التعليم االستثمار في الموارد البشرية، والتي بدونها ال يمك

 الجامعي.

 ،وصديق للبيئة. وجود حرم جامعي مجهز، يعمل بكفاءة، يسهل صيانتة 

 في مختلف المحافظات. تنفيذ المشاريع اإلنشائية للحرم الرئيسي للجامعة والفروع التابعة له 

كما ذكر على موقعها الرسمى مية المستدامة، ورسالة تعليمية ومجتمعية متكاملة لجامعة القصيم رؤية واضحة داعمة للتن

 كما يلى:

 .في بناء مجتمع المعرفة  : جامعة متميزة وطنياً في التعليم، داعمة للتنمية المستدامة في القصيم، مسهمهالرؤية

: توفير تعليم جامعي متطور ومعتمد إلعداد كفاءات متكاملة التأهيل تفي باحتياجات سوق العمل, وتقديم خدمات الرسالة

مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة بما يرقى بالمجتمع المحلي ويسهم في بناء االقتصاد المعرفي، وذلك باستخدام أحدث 

شراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد الجامعة )الموقع الرسمى لجامعة األساليب اإلدارية والتقنية والمعلوماتية وتفعيل ال

 (.qu.edu.sa ، 2020 القصيم

 

 سياسات الجامعة لإلستدامة 5/1/2

 :(13) تتحقق سياسات الجامعة لإلستدامة بمراعاة كال من

 ( Carbon neutralityأوال: الحياد الكربونى )

يتحقق بمراعات )اإلستراتيجيات المستخدمة إلستهالك الطاقة، التعامل المستدام مع النقل،  حياد الحرم الجامعى الكربونى

 وكذلك تقليل إنبعاثات النفايات الصلبة(. وفى حرم جامعة القصيم تم التعامل مع هذه المحددات كما يلى:

لحرم الجامعى، كذلك تشجيع الطالب قامت الجامعة بإنشاء بعض الخاليا الشمسية فى أماكن متفرقة من ا إستهالك الطاقة:

 على تصميم مثل هذه الخاليا والمشاركة بها فى المسابقات الدولية.

 
 (: يمين، وسط )أحد الخاليا الشمسية المستخدمة فى الحرم الجامعى(، يسار )أحد المشاريع الشمسية(. المصدر: الباحث2) شكل

 

خاص بنقل العاملين من وإلى الحرم الجامعى، فى محاولة منها لتدعيم فكرة  تعاقدة الجامعة مع شركة نقل جماعى النقل:

  النقل الجماعى وتقليل اإلعتماد على السيارات الخاصة.
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المتجهة على طريق الملك  (: يمين )عمال الجامعة أثناء وصلهم إلى مقر الحرم الجامعى بالمليداء(، يسار )أحد حافالت النقل الجماعى3) شكل

 Chrome Googleعبد العزيز إلى الحرم الجامعى(. المصدر: 

 

يتم التعامل مع النفايات الصلبة بطرق مستدامة أمنة خارج مبانى الحرم الجامعى وداخلة، كما  إنبعاثات النفايات الصلبة:

 .4بالشكل 

 
 : الباحثالمصدر)أوراق، بالستيك، وبقايا طعام(.  صناديق فصل المخخلفات (:4) شكل

 

 ثانيا: نفايات المياه

يجب التعامل مع المياه داخل الحرم الجامعى خاصة فى المناطق الصحراوية بطرق تحقق الترشيد والحفاظ على مصادر 

جية للحرم الجامعى، الذى ال المياه. وقد قامت جامعة القصيم بإستخدام تقنيات الري الذكى بالغمر لجميع المسطحات الخار

يخرج بعيدا عن حواف المنطقة الخضراء وبالتالى يقلل الهدر، كذلك الحد من إستهالك المياه المستخدمة فى المساجد وجميع 

 .5دورات المياه بالجامعة، بإستخدام صنابير المياه المعتمدة المرشده جدا لإلستخدام كما بالشكل 

 
تقنيات )أحد  يسار  وأماكن الوضوء بالحرم الجامعى(،وسط )صنابير المياه الموفرة، والتى تستخدم فى كافة دورات المياه،  ،: يمين(5) شكل

 : الباحثالمصدر(. الري الذكى بالغمر داخل الحرم الجامعى

 

  ثالثا: المشاركة الفعالة

 للمكان، وهذ يتم بطرق متعددة مثل:يجب أن تتضمن سياسات الجامعة جوانب لمشاركة المستخدمين الفعالة 

  .إشراك المستخدمين النهائيين في مرحلة مبكرة من مشروع البناء من أجل تضمين أفكارهم وخبراتهم 

 .إقامة دورات، فاعليات، ندوات خارجية بمشاركة المجتمع لذيادة الوعى بجوانب اإلستدامة 

 ياسات االستدامة في تخطيط الجامعة والبناء والتشغيل واعمال إنشاء إدارة أو وحدة أو مكتب لالستدامة لضمان تكامل س

 صيانة. 
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 .التقييم الداخلى والخارجى المستمر لكيات الجامعة من أجل الحصول على التصنيف الدولى فى المستقبل 

 .اإلستثمار في وسائل نقل بديلة مثل الدراجات الهوائية وخاصة داخل مناطق الحرم الجامعي 

وقد قامت جامعة القصيم بتفعيل بعض هذه الممارسات المشاركات سواء بإقامة برامج، دورات، أنشطة من شأنها زيادة 

تعرف المجتمع القصيمى على الجوانب المختلفة لإلستدامة بمشاركة المدراء، وأعضاء هيئة التدريس، كوكالء تغيير فعالين 

 في دعم إستدامة الجامعة.

 
)مشاركة الجامعة وطالب أحد المدراس بالقصيم فى تشجير  وسط )مبادرة الجامعة لزيادة اإلهتمام بالتشجير فى القصيم(، : يمين(6) شكل

 Chrome Google: المصدر)حافالت نقل الشجيرات إلى مناطق زراعتها فى القصيم(.  يسارالقصيم(، 

 

 رابعاً: الممارسات األساسية لإلستدامة

  أن توجد فيها العديد من الممارسات المبدئية المستدامة مثل: الجامعات المستدامة البد

 .توفير جودة الحياة الداخلية للطالب، العاملين، أعضاء هيئة التدريس والمدراء 

 .توفير الطاقة المستهلكة فى الحرم الجامعى بطرق مختلفة 

 من إنتاج الجامعة، مطابقة للمواصفات الدولية، وغيرها. تقديم منتجات إستهالكية 

جامعة القصيم بها العديد من الممارسات المتعلقة بهذا األمر مثل توفير المناخ التعليمى والصحى المثالى للطالب، كذلك 

، وغيرها من Epeat Gold - Energy Starيستخدم داخل مبانى وكليات الحرم الجامعى من إصدارات شركات 

العالمات التجارية المرشدة للطاقة. أيضا بعض الكليات مثل كلية الزراعة والطب البيطرى تقدم منتجات غذائية محلية 

 بمعايير معتمدة وجودة عالية.

 
التابع لكلية الزراعة بحرم جامعة  ) أحد منافذ بيع المنتجات الغذاتية وسط، يسار)عمال الجامعة أثناء عمليات التعقيم الدورية(،  : يمين(7) شكل

 : الباحثالمصدرالقصيم(. 

 

 التخطيط لإلستدامة 5/1/3

. هذه الخطة يتم تنفيذها بوضع مجموعة من يتم ذلك بوضع خطة شاملة للجامعة لتحقيق أو اإلقتراب من تحقيق اإلستدامة

المبادرات من قبل المؤسسة نفسها وليس من قبل أفراد في الجامعة، وهذا يتطلب وجود نظام شامل يتعامل مع االستدامة 

بشكل كلي. هذه المبادرات قد تكون بالمشاركة فى الهيئات والمواثيق الدولية أو الشراكات التى تهدف إلى غرس مفاهيم 

ستدامة البيئة، االجتماعية، واالقتصادية والتعليمية في الكليات والجامعات، أو بتنفيذ خطط الممارسات المستدامة داخل اإل
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الحرم الجامعى سواء فى المنشئات القائمة أو المخطط إلقامتها. وقد تحقق ذلك داخل حرم جامعى القصيم بتطبيق الممارسات 

 المستدامة التالية:

 الجديدأوال: اإلنشاء 

تضم الحرم الجامعى العديد من المنشئات التعليمية الجيدة، سعيا من الجامعة بفتح  أقسام جديدة للطالب مثل قسم التصاميم 

التابع لكية العمارة والتخطيط، باإلضافة إلى مجموعة من المبانى الخدمية مثل مستشفى جامعة القصيم الجديدة، مبنى 

 ات الطبية.المؤتمرات الجديد، ومجمع الكلي

 
 )مجمع الكليات الطبية بحرم جامعة القصيم( يسار )مبانى مستشفى جامعة القصيم الجديدة(، : يمين(8) شكل

 Chrome Google: المصدر

 

 ثانيا: مواقف السيارات

السيارات الخاصة، لذلك تم توفير الكثير من المناطق  عامة والقصيمى خاصة يعتمد بشكل كبيرعلى المجتمع السعودى

. وهذا بالقطع يشجع كثير 15كمواقف للسيارات، بعضها مظلل واألخر يتم تظليلة على مراحل زمنية متعاقبة كما بالشكل 

 ر إستدامة.من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على إستخدام سياراتهم الخاصة بدال من وسائل أخرى أكث

 
(: يمين )مواقف سيارات الطالب (، وسط )مواقف الطالب الخاصة بمدرسة تعليم القيادة للسيدات بالحرم(، يسار )مواقف أعضاء هيئة 9) شكل

 .Google Chrome -التدريس بالجامعة( المصدر: الباحث 

 

 ثالثا: اإلسكان الجامعى

الكبيرة يجب ان تشتمل مبانيها على سكن خاص بالطالب المغتربين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس  المؤسسات الحامعية

األجانب، وجامعة القصيم خصصت مجموعة من المبانى للطالب المغتربين والجانب داخل الحرم الجامعى، باإلضافة على 

 داخلية.مجموعة أخرى لسكن أعضاء هيئة التدريس وهى األن فى مرحلة التشطيبات ال

 
 تحت األنشاء(، وسط، يسار )سكن الطالب الجامعى( -(: يمين )سكن أعضاء هيئة التدريس بحرم جامعة القصي 10) شكل

 .Google Chrome -المصدر: الباحث 
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  رابعا: المشاركة الحيوية

الطالب، والعاملين بها على زيادة المشاركة الحيوية. وجامعة القصيم قد أعدة لذلك  يجب أن تشجع مبانى الحرم الجامعى

 العديد من المبانى واألماكن الكبيرة التى تحقق ذلك مثل بهو الجامعة الكبير، المكتبة المركزية، وصالة األلعاب الرياضية.

 
 ساحة القبة( أعلى يسار )مبنى صالة االلعاب( المصدر: الباحث -لحرم الجامعة  (: أعلى يمين، وسط )البهو الرئيسى11) شكل

 .Google Chromeأسفل )مكتبة األمير فيصل بن مشعل المركزية بحرم الجامعة(، المصدر: 

 

 خامسا: التعليم عن بعد

يجب أن تشتمل المؤسسة التعليمية المستدامة على منصة تستطيع من خاللها تقديم مقررات، دورات، ندوات، فاعليات عن 

بعد. وجامعة القصيم تضم فى حرمها المقر الرئيسى لعمادة شؤون التعليم الغلكترونى والتعلم عن بعد الذى يقدم كل هذه 

  ارئة بعد جائحة كورونا.الخدمات خاصة فى ظل التغيرات التعليمية الط

 

  سادسا: المسطحات المفتوحة

من شروط اإلستدامة الجامعية أن يحتوى الحرم الجامعى على مسطحات خضراء تعزز من رواج فكرة اإلستدامة داخلة. 

 12وقد أولت الجامعة إهتماما كبيرا بهذا األمر، على الرغم من كون التربة صحراوية، كما بالشكل 

 
 .Google Chrome(: بعض المسطحات الخضراء بحرم جامعة القصيم، المصدر: 12) شكل

 

 (Commitments for sustainability) اإللتزامات لإلستدامة 5/1/4

(، مخطط المملكة LEEDأكثر لألبنية الخضراء مثل مخطط الواليات المتحدة )يقصد بها إلتزام الجامعة بتطبيق مخطط أو 

كذلك قيام الجامعة بتعزيز (. DIGNB(، أو مخطط ألمانيا )GREEN STARمخطط أستراليا )(، BREEMالمتحدة )

 جوانب االستدامة وزيادة الوعي بتغير المناخ بطرق مختلفة مثل الندوات، الفاعليات الدورية
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 أوال: الخطط اإلستراتيجية

تحقيق اإلستفادة من  -نسان وجودة الحياة وضع خطة إستراتيجية للبحث العلمى واإلبتكار تهدف إلى )تحسين صحة اإل

 الموارد الطبيعية للمنطقة(.

 
. يسار 2020على المستوى العاملى فى التصنيف الدولى لهيئة التايمز الدولية لعام  1001(: يمين )الجامعة تحصل على الترتيب 13) شكل

بمعايير اإلستدامة البيئية داخل الحرم الجامعى، يسار: منحة واعد  إللتزامها UI Green Metric -)بيان إنضمام الجامعة للتصنيف األخضر 

 qu.edu.saالمصدر:  ألعضاء هيئة التدريس الجدد(.
 

 ثانيا: البحث العلمى 

الموافقة على المشاريع البحثية التى تهتم بشئون البيئة والممولة من وزارة التعليم، وقد قامت جامعة القصيم بتدشين المرحلة 

ن إستراتيجية البحث العلمي هذا العام، وتوقيع المشاريع البحثية الممولة من مبادرة وزارة التعليم، من خالل توقيع األولى م

الوزارة ممثلة بوكالة مشروًعا بحثًيا، ضمن مبادرة دعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات التي طرحتها  11الجامعة 

 البحث واالبتكار وفق رؤية المملكة 2030م. 

 
(: يمين: فاعليات تدشين الجامعة المرحلة األولى من إستراتيجية البحث العلمى. يسار: تكريم الفائزين بجوائز للبحث العلمى 14) شكل

 .Google Chromeتقدربنصف مليون لاير سعودى. المصدر: 

 

  ثالثا: المؤتمرات الدولية

اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة( فى الفترة من  -تحت عنوان )إستدامة الموارد الطبيعية  قامة أول مؤتمر دولى لإلستدامة

 م.2020أبريل  2-1م، ومؤتمر )أفاق الطاقة الشمسية(، فى الفترة من 2019نوفمبر  5-6

 
 .Google Chrome -الموارد الطبيعية، يسار: مؤتمر أفاق الطاقة الشمسية. المصدر: الباحث  (: يمين: فاعليات مؤتمر إستدامة15) شكل
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 رابعا: المبادرات المجتمعية 

 شتلة فى مواقع مختلفة كالمدارس والحدائق. 1000مشاركة الجامعة فى مبادرة "أرض القصيم خضراء" لزراعة 

 
 .Google Chrome(: المرحلة الخامسة من مبادرة جامعة القصيم لزيادة المسطحات الخضراء فى القصيم. المصدر: 16) شكل

 

 اإلستدامة بالمشاركة 2.5

 السلوك والوعى واالستعداد للتغيير 5/2/1

الجامعية على وجه التحديد خاصة  يبدأ ذلك النهج بتعريف المجتمع بالمفاهيم المتعلقة باإلستدامة بشكل عام، واإلستدامة

للطالب، ومن ثم تنفيذ الممارسات المستدامة )بيئًيا واقتصادًيا واجتماعًيا وتعليمًيا( من خالل دورة حياة الحرم الجامعي 

)التخطيط، البناء، التشغيل، الصيانة، والتعديل التحديثي( بطرق متعددة مثل )توفير الطاقة، الحفاظ على المياه، وجودة 

الهواء، والعدالة االجتماعية، وتقليل النفايات، والتشجيع على السير(، باإلضافة إلى تحقيق )المرونة، التعدد الوظيفى، 

 االستخدام األمثل للمساحات(. 

إلى إنخفاض مستوى اإلهتمام باالستدامة بين الطالب بشكل  (15) ( .2016Abubakar et alوتشير الدراسة التى قام بها )

بأنه على الرغم من وفرة موارد الطاقة على مستوى المملكة إال  (16) ( .2016Alshuwaikhat et alلك أكد )عام، كذ

٪ فقط من الجامعات السعودية 27.8أنه يجب على الجامعات إعتماد إستهالك الطاقة المستدامة من الحرم الجامعي. علما بان 

للحرم الجامعى الخاص بها. وقد قامة  (LEEDالطاقة والبيئة الـ )تسعى جاهدة فى الحصول على شهادة الريادة في تصميم 

 جامعة القصيم بتطبيق بعض الممارسات المتعلقة بذلك مثل ما يلى:

 رسالة المؤسسة التعليمية :أوال

رسالة الجامعة بتقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة ترقى بالمجتمع المحلي تسهم في بناء  كما جاء فى نص

 القتصاد المعرفي، كذلك تفعيل الشراكة الوطنية والدولية كما يلي:ا

 المشاركة المحلية والدولية: ثانيا

تشارك الجامعة فى العديد من اإلتفاقيات والشراكات على المستويين المحلى والدولى، مثل مشاركة الجامعة وطنيا مع 

صعيد الدولى الشراكة مع جامعة متشجن لتبادل الخبرات فى أكاديمية األمير أحمد بن سلمان لإلعالم التطبيقى، وعلى ال

مجاالت التعليم العالى والبحث العلمى، وايضا الشراكة مع شركة هواوى الدولية لتطبيق بعض المشاريع التقنية داخل 

 الجامعة.

 
التعاون المشترك مع أكاديمية األمير أحمد بن سلمان لإلعالم التطبيقى، وسط: توقيع إتفاقية التعاون المشترك  (: يمين: توقيع إتفاقية17) شكل

 .Google Chromeمع جامعة متشجن، يسار: التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة هواوى التقنية. المصدر: 
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 الدورات والندوات :ثالثا

تقدم الجامعة بشكل مستمر العديد من الدورات سواء الحضورية، أو عن بعد فى ظل الظروف الحالية. حيث تشتمل الجامعة 

 على مركز اتنمية القيادات والقدرات، وهو المسؤول عن عقد وتنظيم هذه الدورات والندوات.

 
يسار: فاعليات أحد الدورات الخاصة بإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة  (: يمين: مقرمركز تنمية القيادات والقدرات،.18) شكل

 .Google Chrome -سواء من كليات الحرم الجامعى، أو من فروع الجامعة األخرى بالقصيم. المصدر: الباحث 

 

 المقررات الدراسية :رابعا

مناهجها التدريسية على مقررات تتعلق بالجوانب النظرية أو التطبيقية  غالبية كليات جامعة القصيم خاصة التطبيقية تحتوى

 لإلستدامة، خاصة مقررات طلبة الدراسات العليا عامة، وكلية الهندسة، والعمارة والتخطيط خاصة.

  خدمة المجتمع :خامسا

صحة وجودة الحياة على وجه التحديد، تقدم الجامعة الكثير من األنشطة والفاعليات التى تهتم بخدمة المجتمع بشكل عام، وبال

 مثل المبادرات التى قامت بها كليات الطب، الصيدلة، األسنان، العمارة والتخطيط لخدمة المجتمع.

 
(: يمين: مبادرة كلية الطب لخدمة المجتمع، وسط: نشاط كلية صيدلة لخدمة المجتمع، يسار: معرض كلية العمارة والتخطيط لخدمة 19) شكل

 .Google Chrome -الباحث  المجتمع. المصدر:

 
 Google Chromeالمصدر:  -(: مبادرة الجامعة بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للسيدات بحرم الجامعة 20) شكل

 الموقع الوصولية، واالعتبارات المناخية، والمرونة، وإستخدام الفضاء -اإلستدامة البيئية: وتشمل  3.5

 

  والوصوليةالموقع  5/3/1

 الموقع :أوال

جامعة حديثة التأسيس في  20يقصد به التحقق من المواقع الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي العامة. حيث تمتلك تمتلك 

. إال أن هذا سوف يعود بالنفع على (14) المملكة موقعا يقع في مقاطعات ليس لها تاريخ في إستضافة مثل هذه المؤسسات

وإجتماعيا فى المستقبل، وجدير بالذكر أن بعض الجامعات فى المملكة تقع فى أماكن بعيدة عن المدينة، أو  المنطة إقتصاديا

لها طبيعة جغرافية قاسية مثل جامعة الباحة التى تقع على أرض ذات تضاريس، وجامعة السليل التى تقع على تل، وجامعة 

 وقد أظهرت الدراسة التى قام بها الغامدى، األمير سطام بن عبد العزيز التى تقع على أرض منخفضة.
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أن السبب فى ذلك هو سرعة إتخاذ القرار فى إختيار موقع الجامعة دون دراسة متعمقة لجميع المواقع المتاحة للجامعة،  

 وإختيار االمثل منها، حيث أن اإلختياريعتمد على:

 قد يتم تحديده بعيدا عن المدينة لتجنب المشاكل التى قد تحدث فى المستقبل نتيج زحف العمران  :تحديد مواقع الجامعة

. ويعد النموذج األمريكى مثال واضح على ذلك، حيث تم تحديد مواقع بعض الجامعات فى (17) أو إزدحام وتكدس المكان

 ، وهو النهج الذى تتبعه الجامعات السعودية. (18) مىأماكن ريفية قد تتحول فى المستقبل إلى ضواحى عميقة ذات تميز أكادي

 :إلستيعاب كافة الخدمات والمرافق المتوقعة للجامعة قد ال تفى األراضى الموجودة داخل المدن بتحقيق  مساحة الجامعة

 ذلك، وبناء عليه يتم اإلختيار خارجها.

 :م التخطيط للحرم الجامعى خارجها.قد ال يشتمل مخطط المدينة على جامعة، وبالتالى يت مخطط المدينة 

 :وبالتالى لسرعة تحقيق ذلك، قد يتم إنشاء (19) من أهم مخططات الدولة التنمية فى المدن الجديدة التنمية خارج المدينة ،

 .(20) حرم جامعى كبير يعمل كنقطة تنمية وجذب لهذه المنطقة الجديدة وبالتالى تنمية المناطق المجاورة أو القريبة منها

 الوصولية :ثانياً 

تعد قضية سهولة الوصولية للحرم الجامعى أحد أهم القضايا خاصة فى المجتمعات التى تعتمد فى التنقل على السيارات 

تحتاج إلى وقت للتنفيذ كما أنها تتكلف مبالغ طائلة، كذلك قضية توفر  الخاصة مثل المملكة. حيث يعد النقل من القضايا التى

  وسائل نقل بديلة، وقرب الحرم من المواقع السكنية وإن قلت ال تقل أهمية.

حرم جامعة القصيم يبعد ثالثون متر عن مركز المدينة، وهى ليست بالمسافة القريبة أو البعيدة مقارنة بباقى جامعات المملكة 

. وعلى الرغم من ذلك توجد الكثير من األحياء السكنية المجاورة للحرم الجامعى مثل حى الشقة، المليداء، 21الشكل كما ب

 القرعاء، الضلفعة، وغيرها من المناطق السكنية.

 
 الباحث. ذلك حرم جامعة القصيم. المصدر: (: المسافة بين كبرى جامعات المملكة ومركز المدينة الواقعة فيها، بما فى21) شكل

 

حرم جامعة القصيم هو حرم حضري يقع فى منطقة المليداء، ويقترب من مناطق حضرية كثيرة مثل حى الشقة، القرعاء، 

الضلفعة، الشيحية. والحرم الجامعي متصل بباقى المناطق من خالل شبكة طرق رئيسية، حيث يعتمد غالبية السكان فى 

 ى السيارات الخاصة.القصيم عل

ونظرا ألن المجتمع القصيمى ما زال معتمد بشكل اساسى على السيارات الخاصة، فقط أعدة جامعة القصيم داخل الحرم 

الجامعى الكثير من األارضي التى خصصت كمواقف مظللة لسيارات جميع العاملين بها، وكذلك أماكن أخرى خاصة 

 ل العمال على الحافالت الجماعية.بالطالب، كما أن الجامعة تعتمد فى نق
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(: يمين: بعض األماكن المخصص ألغعضاء هيئة التدريس، يسار: حرم الجامعة وبه الكثير من األراضى المخصصة لمواقف 22) شكل

 .Google Chrome -الباحث  للسيارات الخاصة. المصدر:

 

بمجموعة متنوعة من الطرق الخاصة بالسيارات، والمشاه، إال أن فكرة إستخدام الدراجة  تم تخطيط أرض الحرم الجامعى

فى التنقل ما زالت بعيدة عن المجتمع القصيمى، فى ظل توفر اإلمكانيات المادية، ولكن الطرق الحالية جيدة بالقدر الكافى 

ثر من فاعلية لتشجيع الطالب والمجتمع القصيمى على الذى يسمح بحديد أماكن سير الدراجات فى المستقبل، وقد تم إقامة أك

 ذلك.

 
(: مبادرة جامعة القصيم لتعظيم فكرة إستخدام الدراجات فى التنقل، كخطوة أولى للتقليل من اإلعتماد على السيارات الخاصة. 23) شكل

 .Google Chrome المصدر:

 

دقة وجاهزية الطرق  24عة القصيم. يوضح الشكل مالحظة أخرى للتخطيط هي تصميم وجاهزية الطرق داخل حرم جام

لإلستخدام، بما فى ذلك العالمات المرورية واإلرشادية التى تزينة بداية من البوابة الرئيسية للجامعة، والتنقل بين أجزاها 

إلستخدام أو السير المختلفة، وصوال إلى المبانى الجديدة التى ما زالت تحت اإلنشاء. ما يجعل الحرم الجامعي أكثر مالءمة ل

  بشكل أمن ومريح.

 
 .Google Chrome (: جاهزية الطرق داخل حرم القصيم الجامعى. المصدر:24) شكل
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 البنية التحتية :ثالثاً 

يضم حرم جامعة القصيم العديد من جوانب البنية التحتية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية، شبكات الكهرباء، إمدادات المياه 

 الصحى، واالتصاالت السلكية والالسلكية كما يلى.والصرف 

الشكل األول يظهر البوابة الرئيسية لحرم جامعة القصيم، وعلى الرغم من كونه نقطة رمزية إال أنها تتحكم في الوصول إلى 

لعديد من المقترحات الحرم الجامعي. وهى من أوائل مشاريع البنية التحتية التي تم بناؤها، وقد قدمت كلية العمارة والتخطيط ا

 بغرض إقامة بوابة أكبر تليق بقيمة ومكانة جامعة القصيم، وهى تدرس األن من قبل متخذى القرار ألختيار أفضلها للتنفيذ.

 
 Google Chrome  -(: أحد مداخل وبوابة حرم القصيم الجامعى. المصدر: الباحث 25) شكل

 

بما فى ذلك أنظمة الرصف، الغرس، واإلنارة التى تعد من أهم مشاريع  الشكل الثانية يعرض شبكة طرق الحرم الجامعى

 . (21) البنية التحتية التى تشيد فى الحرم الجامعى المستدام

 
 Google Chrome  -(: بعض ممارسات وتجهيزات البنية التحتية بحرم جامعة القصيم. المصدر: الباحث 26) شكل

 

الشكل الثالث يوضح مصادر المياه التي توفرها خزانات الحرم الجامعي، حيث تم بناء خزانات للمياه فى أماكن متفرقة من 

جنبات الحرم الجامعى، حيث يتم نقل المياه إليها بالطرق المعهودة فى المملكة عن طريق سيارات الشركات التى تعاقدة معها 

 ث أن مصادر المياه العزبة قليلة فى القصيم، شأنها فى ذلك شأن جميع مناطق المملكة.الجامعة لنفل المياه كما بالشك، حي

 
 Google Chrome  -(: خزانات المياه المتفرقة فى جنبات حرم جامعة القصيم. المصدر: الباحث 27) شكل

 

 إعتبارات المناخ 5/3/2

المملكة تعد من البالد الصحراوية، إال أن هذا المناخ يختلف من منطقة إلى أخرى نظرا لحجم شبه القاره، لذا نجد الجزأ 

الجنوبى من المملكة معتدل المناخ نظرا لكثرة المرتفعات، بينما الجزأ الغربى يسوده المناخ الجاف، لذلك يجب وضع هذه 

. وهذا بالفعل ما تم عند تخطيط حرم جامعة القصيم، حيثة قام مصممه المعمارى اإلعتبارات كمحددات تخطيطية وتصميمية
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بإتخاذ التدابير الالزمة عند تصميم هذا الحرم الجامعى للتخفيف من تأثير هذا  Kenzo Tang -العالمى كنزو تانج 

 المناخ مثل:

 ناحية الجهات الربعة االصلية )شمال، جنوب، شرق، غرب(. توجيه جميع المبانى 

 تصميم جميع المبانى على أفنية داخلية خضراء، ووضع غالبية الفتحات عليها، أو للداخل مثل البهو الرئيسى 

 .إستخدام األلوان الفاتحة القريبة من لون األرض خارجيا، وداخليا 

 شمسية فى الواجهات لتوفير الظالل عليها.صغر حجم النواقذ مع كثرة إستخدام الكاسرات ال 

 .اإلستفادة من ضوء الشمس القوى فى إنارة الكثير من الفراغات الداخلية الكبيرة خالل فترات النهار 

 
 Google Chrome  -(: مراعاة الجانب البيئى عند تصميم حرم جامعة القصيم. المصدر: الباحث 28) شكل

 

طورت جامعة القصيم العديد من الممارسات المعمارية للحرم الجامعي للمساعدة في تحسين الجوانب البيئية لالستدامة وتقليل 

االستهالك الكلي للموارد؛ بما في ذلك الطاقة المجسدة، الطاقة التشغيلية، ومواد البناء، وهذا ما نصت عليه بوضوح فى 

  ومن هذه الممارسات ما يلى:والمساهمة فى بناء مستقبل المعرفة،  رؤيتها الداعمة للتنمية المستدامة،

  ،التخطيط لبيئات متعددة االستخدامات فى مكان واحد، وذلك بتوفير كل ما تتطلبة الحياة )التعليمية،  الصحية، اإلجتماعية

 الرياضية، والمعيشية( داخل الحرم الجامعى.

 ستخدام تقنيات الجمع والفرز وإعادة التدوير.تعظيم اإلستخدام الفعال للمياه والمواد بإ 

 .تصميم وتنفيذ المبانى الجديدة بما يتناسب مع مبادئ التصميم القائم، لمواكبة أفضل الممارسات 

 .استخدام أنظمة المياه الرمادية لتقليل إحتياجات المياه الصالحة للشرب فى عمليات الرى بالغمر 

  إللتقاط الطاقة، واإلستفادة منها داخل مبانى الحرم الجامعى.البدأ فى إستخدام األلواح الشمسية 

 .تصميم مبانى جديدة لجذب بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين للعيش داخل الحرم الجامعي 

 .جعل الحرم الجامعي أكثر أماًنا وجاذبية لكل من المشاة وسائقى السيارات الخاصة بتطوير شبكة الطرق 

 من خالل المسطحات الخضراء، وأماكن التظليل. خلق مناخات محلية مبردة 

  زيادة إستخدام النباتات والمواد الطبيعية فى الحرم الجامعى، كذلك إستخدام التطبيقات المستدامة الداخلية مثل الحوائط

لمكان المزروعة، أو الفراغات الخدمية حديثة التصميم والتى تالصق الفراغات التعليمية، وذلك لتعظيم فكرة حميمية ا

 لمستخدمية.
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(: يمين )إستخدام تقنية زراعة بعض الحوائط الداخلية(، يسار: )زيادة الفراغات الخدمية الحديثة، والعناصر الخضراء الداخلية لزيادة 29) شكل

 حميمية المكان لمستخدمية(. المصدر: الباحث

 

لمستدامة، ونقل اإلحساس الدائم بهوية المكان من بتعظيم مفاهيم العمارة ا Kenzo Tang -كما قام المعمارى كينزو تانج 

خالل الممرات الكثيرة المضاءة طبيعيا، والمصممة بطرق عربية مثل العقود المتقاطعة، أو غربية متقدمة مثل األسقف 

  المعدنية، والواجهات الداخلية الزجاجية، كما هو موضح باألشكال التالية.

 
على شكل ثمانى للحقاظ على الهوية المحلية، باإلضافة إلى إستخدام التقنيات الحديثة فى تصميم السقف  (: تصميم البهو الرئيسى30) شكل

 Google Chrome  -المعدنى المنفذ للضوء للحفاظ على الطاقة. المصدر: الباحث 

 
الفراغات أثناء فترات الدوام، خاصة فى  (: تصميم كثير من الفراغات الداخلية بطرق مستدامة تساعد على دخول الضوء الطبيعى إلى31) شكل

لتعرض الكليات التطبيقية مثل كلية العمارة والتخطيط، وكلية الهندسة، وذلك بإستخدام الحوائط الستائرية المطلة على أفنية داخلية، لتقليل ا

 المباشر إلشعة الشمس، خاصة فى فصل الصيف. المصدر: الباحث

 
م الجامعى الداخلية يتم إضائتها بضوء النهار الغير مباشر من خالل األسقف، أو الفتحات علوية، أو (: الكثير من ممرات الحر32) شكل

 تصميمها على أفنية داخلية. المصدر: الباحث
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فض (: جميع مبانى الحرم الجامعى تم تصميمها على أفنية خارجية، أو داخلية خضراء، لتوفير الظالل على غالبية النوافذ، كذلك خ33) شكل

 لباحثدرجات الحراة من خالل زراعة هذه األفنية، باإلضافة إلى تحقيق الشكل الجمالى للمينى، وزيادة اإلتصال بين الخارج والداخل. المصدر: ا

 

 اإلستدامة بالمرونة 5/3/3

 :واألثاث كما يلى يقصد بالمرونة هنا، مرونة الوقت، والتوسع فى البناء،

 مرونة الوقت  :أوال

التعليم النظامى، والثانى التعليم عن بعد عبر اإلنترنت، فى بعض الكليات، على  جامعة القصيم نوعين من التعليم، األولتقدم 

فترات صباحية ام مسائية، ولهذا تم إنشاء عمادة للتعليم الأللكترونى والتعلم عن بعد إلدارته، وهذا يحقق التنوع فى طرق 

 رق التدريس نفسها.التدريس سواء من ناحية الوقت أو ط

 

 مرونة المبانى المادية: ثانيا

ف مرونة المباني المادية بأنها سهولة التوسع األفقى، وسهولة التكييف إليجاد وظائف فراغية جديدة أو السماح بتعدد  ُتعرَّ

بأن المرونة المادية  (22) ( ,2002Monahanالوظائف لنفس الفراغ، كما ذكر فى العديد من التعاريف مثل ما ذكرة )

تشير إلى قابلية تعديل الفضاء لممارسات األفراد، وذلك لتلبية اإلحتياجات الحسية و/ أو الحركية الخاصة بالطالب، مثل 

األثاث والجدران المنقولة، أو المباني التي يمكن إعادة تكوينها، كذلك الغرف والممرات. وقد تم التأكيد على المرونة في 

وح كما ذكر سابقا، من خالل أراضى الحرم التى تسمح بسهولة التوسع المستقبلى، كذكل التصاميم المختلفة المباني بوض

 لكثير من الفراغات داخل الحرم مثل البهو الرئيس الذى يستخدم ألكثر من نشاط.

 
 Google Chrome  -(: مرونة اإلستخدام رفراغ البهو الئيسى بحرم جامعة القصيم. المصدر: الباحث 32) شكل

 

 مرونة األثاث :ثالثاً 

تستخدم الجامعة أثاث مرن يحقق المرونة في تجميع المساحات، والسماح بإيجاد أنواع مختلفة من الوظائف مثل القواطيع 

 الفاصلة بين الفراغات، وكذلك من خالل دمج األثاث المتحرك مع األثاث الثابت.
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االلفاصلة بين الفراغات، وكذلك دمج األثاث الثابت مع المتحرك فى فراغات حرم  القصيم الجامعى. (: المرونة بإستخدام القواطيع 33) شكل

 Google Chrome  -المصدر: الباحث 

 

 الفضاء 5/3/4

نظًرا ألهمية المنشأت في أي جامعة، توجد فى الجامعة وحدة مختصة بإدارة الحرم الجامعي، بما في ذلك توفير المساحات 

إستخدام الفراغات التعليمية، وتشغيل وصيانة المبانى القائمة. من ناحية أخرى، ولتحسين إستخدام المرافق الخارجية، و

الموجودة في الحرم الجامعي، قامت الجامعة بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية لتنفيذ الكثير من اإلتفاقات 

اخل الحرم الجامعى كما ذكر سابقا، كذك قامت الجامعة بالتعاقد مع بعض رجال المتعلقة بتحسين العملية التعليمة والبحثية د

األعمال لخلق مناطق متعددة الوظائف لديها القدرة على أن تكون مكان يحتضن المشاريع الصغيرة للطالب أو رجال األعمال 

 من داخل القصيم وخارجها.

 
(: أعلى )أحد التوكيالت الخدمية المنتشرة داخل مبانى الحرم الجامعة، ويقوم بإدارتها أحد طالب كلية العمارة والتخطيط بإذن من 34) شكل

فى  إدارة الجامعة من أجل تشجيع ٌقامة المشاريع الصغيرة داخل الحرم الجامعى، أسفل )احد التوكيالت المملوكة ألحد رجال األعمال المقيمين

 Google Chrome  -يم(. المصدر: الباحث القص

 

 النتائج  .6

المملكة العربية السعودية تعد أحد الدول العربية النامية وبشكل ملحوظ خاصة فى العملية التعليمة بشكل عام، والعليا على 

دى زوايا للمملكة. إح 2030وجه التحديد. وذلك وفق خطة طويلة األجل من أجل النهوض بالتعليم العالمى، ضمن رؤية 

العقد الماضي فقط. ومن  جامعة جديدة فى 20الخطة االستراتيجية هذه هي التوسيع فى نطاق التعليم العالي. لذلك، تم بناء 
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أجل إستيعاب العدد الهائل من الطالب الذى إلتحق أو سيلتحق بهذه الجامعات. وقد قيم البحث محاور الممارسة المستدامة 

صيم بإعتبارها أكبر جامعة فى المملكة من حيث المساحة، أحد أهم مصادر التنمية المجتميعة الثالث داخل حرم جامعة الق

داخل القصيم وخارجه. وقد إشتملت هذه المحاور على كال من المحور اإلدارية، محورالمشاركة، والمحور البيئي. وقد 

 خلص البحث إلى النتائج التالية:

جامعة القصيم لديها رؤية وأهداف واضحة تساعد على تحقيق إستدامة الحرم الجامعى. وتشارك فى إيجاد  :المحور اإلداري

لديها من السياسات ما يجعلها قادرة على التطوير الحالى  بيئة تعليمية جذابة ومستدامة لطالبها والعاملين بها، كذلك

 والمستقبلى. بعكس كثير من الجامعات التى تفتقر لمثل ذلك.

غالبية الطالب فى الجامعات الحكومية فى المملكة لديهم القليل من المعرفة حول قضايا التنمية المستدامة.  :محورالمشاركة

لذلك إهتمت جامعة القصيم ممثلة فى متخذى القرارات، وأعضاء هيئة التدريس بنشر الوعى البيئى بين الطالب، والمجتمع 

ن الندوات والفاعليات، باإلضافة إلى إقامة المؤتمرات والشراكات المحلية والعالمية المحيط، وذلك من خالل إقامة الكثير م

 مع جهات منوطنة بقضايا التنمية المستدامة بشكل عام، والتعليمية على وجه التحديد. 

مستقبلى، وعلى : غالبية الجامعات في المملكة العربية السعودية تقام خارج حدود المدينة لسهولة التوسع الالمحور البيئي

الرغم من ذلك نفتقر الجامعة لوسائل النقل العام وذلك بسبب طبيعة المجتمع القيى والسعودى على إستخدام السيارات الخاصة، 

ولذلك تم مراعاة إعداد الطرق بالقدر الكافى لتحقيق كافة عوامل األمن والراحة للطالب والعاملين، من ناحية أخرى تم 

تدابير المتعلقة بتحسين جودة الحياة البيئية داخل مبانى الحرم الجامعى وخارجها، إال أن الجامعة مازالت تإتخاذ الكثير من ال

بحاجة إلى المزيد من الممارسات المستدامة التى تزيد من جودة الحياة داخل الحرم الجامعى، خاصة فى المنشأت التعليمية 

 امعى.التى تقوم الجامعة بتنفيذها األن داخل الحرم الج

 

 التوصيات  .7

التعليمية بمحاورها الثالثة داخل حرم جامعة القصيم. وقد أظهرت الدراسة أن الجامعة تتبع  تم تحديد ممارسات اإلستدامة

النهج الصحيح لتحقيق مزيد من الجدوى البيئية التنافسية، حيث تحققت الكثير من نقاط المحاور الثالثة، إال أنه توجد بعض 

تطبيقها داخل حرم جامع القصيم، وأى حرم أخر يسعى إلى الممارسات الهامة التى لم تطبق داخل الحرم الجامعى، لذا يجب 

 تحقيقي التنمية المستدامة، وذلك وفًقا للتوصيات التالية:

  إنشاء )إدارة لإلستدامة( تقوم بتنسيق جهود اإلستدامة بين جميع األطراف المعنية داخل الحرم الجامعى. كذلك يوكل

عداد التقارير الدورية من أجل العمل بها. من ناحية أخرى، السعى لتطبيق أحد إليها عدة مهام مثل جمع البيانات، تحليلها، وإ

(، أو الئحة نظام اإلدارة ISO 14001أنظمة اإلدارة البيئية داخل الحرم الجامعى مثل نظام الهيئة الدولية للتوحيد القياسى )

 (.EMASالبيئية والمراجعة البيئية )

 دة البحث العلمى بالجامعة، ويقدم مجموعة من الدورات، المناهج المتنوعة من إقامة مركز بحثى لإلستدامة يتبع عما

 موضوعات االستدامة لمستويات البكالوريوس وطالب الدراسات العليا كمواد إختياريه أو مكمله.

  إستضافة الخبراء المختصين، عقد دورات خاصة(مناقشة قضايا باالستدامة داخل الحرم الجامعي وخارجه من خالل 

 إبريل. 22باإلستدماة، واإلحتفال بيوم األرض الذى يقام فى 

 .تكليف بعض الهيئات اإلستشارية لتقديم الخدمات الفنية، دعم إدارة الحرم الجامعي بطرق أكثر إستدامة 

 يحقق  ميكنة األنظمة المختلفة لمبانى الحرم الجامعى بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء، والمياه، واإلضاءة بالقدر الذى

 الحفاظ على إستخدام الطاقة والمياه.
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 .إستخدام مرافق الطاقة المتجددة مثل األلواح الشمسية وتوربينات الرياح في الحرم الجامعي 

 تحديد موقع األشجار فى األماكن التى ستقام فى المستقبل، لتوفير الظالل، والتبريد الطبيعي للمباني 

 لها تبريد المباني، وتقليل التكاليف الميكانيكية.محاولة تنفيذ الواجهات الخضراء، من أج 

  نظرا إلرتفاع درجات الحرارة صيفا، فإن عدد أجهزة التكييف كثيرة فى الحرم الجامعىن ولذلك يمكن  تصميم أنظمة

 جديدة لحصاد مياه مكثفات هذه األنظمة، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية.

 المناطق الجديدة داخل الحرم الجامعى تسمح بزيادة التفاعل االجتماعي. تصميم مسطحات خارجية فى 

 .التشجيع على إستخدام تقنيات األسطح الخضراء 

  تشجيع المشاة وراكبي الدراجات من خالل توفير مخزن للدراجات الهوائية، وغرف لتبديل المالبس وكذلك مسارات

  المشي بالتزامن وزراعة المزيد من أشجار الشوارع،

 .التشجيع على إستخدام وسائلة نقل بديلة، وتفعيل تجارب مشاركة المركبات 
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