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استخدام النموذج السالتوجيني...

استخدام النموذج السالتوجيني مقياسا لدراسة أثر تصميم الفضاءات الخارجية للمباني
الجامعية في مستوى التوتر لدى الطلبة :الحرم الجامعي الجديد لجامعة األقصى ،حالة دراسية
عاهد صبحي حلس

قسم التصميم الداخلي والديكور ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة األقصى
ah.helles@alaqsa.edu.ps
ملخص
البحرروف رري مجرراا نلررم الررنفج العيقرري وجرروي ن قررة رري العيقررة المعنيررة ومسررتوا التررو  ،وبرري التررو والصررحة العامررة للف ر ي ،ويتنرراوا

أظهر
البح ر ر

أث ر ر العناص ر ر والصصر ررا

المعمارير ررة للمعنر ررى الجر ررامعي ر رري مسر ررتوا التر ررو لر رردا ال لبر ررة ،وذل ر ر م ر ر خ ر ر ا الت عير رري المعمر ررار للن ير ررة

السالو وجينية Salutogenic Theoryالنتنيو فيسكي نلى الح م الجامعي الجديد لجامعررة األقصررى بمدينررة خررانيونج رري ق رراغ ةر  ،ويقرروم البحر
نل ررى ض ررية أساس ررية مؤياه ررا أن العناص ر والصص ررا
صفيف مستوا التو لدا ال لبة .استصدم الباح

المنهج الوصفي التحليلرري لم اجعررة األي يررا

انتهى باسررتص م مصررفو ة العناصر المعماريررة المررؤث
وزيعهررا نلررى نينررة نا روا ية تررفل
التو  ،وقد أظه

البح

والبحرروف المعماريررة الم ب ررة بموضرروغ الد ارسررة والر

رري مسررتوا التررو  ،ومر ثررم ررم اسررتصدام هر ا المصررفو ة رري صررياةة أسررقلة االسررتبانة الترري ررم

مر  364طالب را وطالبررة لد ارسررة مرردا ررفثي العيقررة العم انيررة رري م ك ر ا

الدراسة الميدانية وجوي أث إيجا ي للصصررا

للتو لدا ال لبة ،وخل
مستوا التو

المعماري ررة للفض ررا ا

الصارجي ررة رري الحر ر م الج ررامعي الجدي ررد بجامع ررة األقص ررى عم ررل نل ررى

التماسر النفسرري ،و بالتررالي رري مسررتوا

التصررميمية والعناصر المعماريررة رري م كر ا

اإلحسررا

بالتماسر النفسرري المقرراوم

إلى مجمونررة مر التوصرريا  ،مثلررف رري ضر ور ربررم التصررميم المعمررار والعم انرري بررالمنهج السررالتوجيني لتحفيررف

نند المستعملي .

الكلمات الدالة :النظرية السالتوجينية ،التوتر ،الخصائص التصميمية ،الفضاءات المفتوحة ،الحرم الجامعي.
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المقدمة
أظه

البحوف ي مجاا نلم النفج العيقي أن العيقة الدراسية ةي الم مة يد م الضغوط النفسية والجسدية

نلى ال لبة ،وأن ال لبة ي العيقا

الدراسية ةي الم مة يواجهون م يدا م التو

وانصفاض مستوا التحصيل الدراسي ) ،(Hamaideh, 2011كما أظه
ندم التوازن ي مت لبا

العيقة والقدر نلى االستجابة له ا المت لبا

وضع

اإلحسا

باالنتما للجامعة

البحوف وجوي ار باط ي التو

الناشئ ن

وانت ا الصحة الجسدية والعقلية (Chida and

) Hamer, 2008, Miller et al., 2002, Sagerstrom and Miller, 2004ووجوي ن قة ي التو
واالنح ا ا

المصد ار

وانتاار

السلوكية ياخل أ نية الجامعة (Andersson et al., 2009, Chambel and Curral, 2005,

) ،Misra and Mckean, 2000, Mosley et al., 1994وم ه ا المن لي إن نملية قويم الكفا

التصميمية

للمباني الجامعية يجب أن فخ بعي االنتبار أث العيقة العم انية ي الصحة النفسية والعقلية والجسدية.

المشكلة البحثية
تمثل الماكلة البحثية ي ندم وجوي صور واضح ألث العناص والصصا

المعمارية للفضا ا

الصارجية للمعنى

الجامعي ي مستوا التو نند ال لبة.

الهدف
بعا للماكلة البحثية قد حدي هدف الدراسة ي االستفاي م الن ية السالتوجينية ي هم أث العناص والصصا
المعمارية للفضا ا

الصارجية للمعني الجامعي ي مستوا التو نند ال لبة ،وذل م خ ا الت عيي نلى الح م الجامعي

الجديد لجامعة األقصى بمدينة خانيونج ي ق اغ ة .

فرضية الدراسة
إن العناص ر والصص ررا

المعماري ررة للفض ررا ا

الصارجي ررة رري الح ر م الج ررامعي الجدي ررد لجامع ررة األقص ررى عم ررل نل ررى

صفيف مستوا التو لدا ال لبة.
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منهجية البحث
استصدم الباح

المنهج الوصفي التحليلي لم اجعة البحوف واألي يا

خ ا الم اجعة والتحليل استصل

الباحر

مصرفو ة العناصر والصصرا

المعماريرة الم ب رة بموضروغ البحر  ،ومر

المعماريرة المرؤث

ري مسرتوا الترو  ،وذلر مر

من ررور الن يررة السررالتوجينية ،و رري ضررو ه ر ا المصررفو ة مررف صررياةة اسررتبانة مكونررة م ر  34ق ر إلج ر ا ي ارسررة مسررحية
شملف نينة م  364طالبا وطالبة الختبار صحة الف ضية األساسية للبح .

الحياة الجامعية والتوتر
مفهوم التوتر:
ياري مصر لح الترو

إلرى الصرعوبا

التري يواجههرا األ ر اي نتيجرة لسحسرا

بالتحرديا )، (Mechanic 1962

و تعرردي أنر اض التررو مر الاررعور بررالقلي والهيجرران إلرى الاررعور بررالعج واالبتقرراد وانعرردام ال مفنينررة واالنر وا االجتمرراني
والاررعور باإلرهررا  ،و ت لررب االسررتجابة الفسرريولوجية للتررو الكثي ر مر طاقررة الجسررم ،مررا يررؤي إلررى ضررع

جهرراز المنانررة،

ويجعل الف ي أبث ن ضره لسصرابة براألم اض ،وبحسرب ي ارسرة أج اهرا قرا ن و قرا ن)(Kaplan and Kaplan, 1989
إن التو ال يؤي

قم إلى اإلرها ال هني ،ل ر ر أيضا ر ر إلى إرها الميكاني ما

التي ساند نلى الت كي .

البيئة الجامعية المعززة للصحة النفسية والجسدية:
هتم الجامعا

وضع الص م والع امج لحل الماك

التي قد

أ نلى المجتمرع ال

ري مثرل عراطي المصرد ار

واالنح اف السرلوكي والعنر  ،وياركل الترو أحرد العوامرل الدا عرة لمثرل لر الممارسرا  ،كمرا يعرد ع ير الصرحة العامرة ري
المجتمررع ال

رري مر خر ا ر امج التو يررة و حسرري العيقررة التعليميررة هررد ا سررعى لرره الجامعررا  ،فرري العررام  1998نا ر

من مة الصحة العالمية كتابا بعنوان "الجامعا

المع ز للصحة المفهوم ،التج بة وإطار العمل Health Promoting

" Universities: Concept, Experience and Framework for Actionويمثرل الكتراد ملصصرا لتجرارد جامعرة
النكست بإنجلت ا Lancaster Universityي مجاا ع ي الصحة ) ( WHO, 1998إلى جانب أن الكتراد مفهروم واسرع
ويليل لع نامج ع ي الصحة ي الح م الجامعي ،وقد قامف جامعا

كثي بعدها بإصدار قاري

مفهرروم الح ر م الجررامعي المع ر ز للصررحة ،فرري ي انيررا ارركلف شرربكة الجامعررا

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)8العدد (2022 /)1
3

وضح امجها ري

عيري

المع ر ز للصررحة بصررفتها ج ر ا م ر ح كررة

| 81
Published by Arab Journals Platform,

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 8 [], Iss. 1, Art. 6

عاهد حلس

استخدام النموذج السالتوجيني...
نالميررة رردنم أنضررا ها لتنفير نهررج ع ير الصررحة وال ا يرة و وي هررا واسررتدامتها ،وذلر ان
لتع ي الصحة ،وال

قررا مر

وصرريا

ميثررا أ رراوا

جا فيه

إن الصررحة العامررة للمجتمررع صلرري رري إطررار حيررا هم اليوميررة حير
ال يقرا

تع ي ال نايرة الصرحية للمجتمعرا

يتعلمررون ويعملررون ويلععررون ويحعررون )،(WHO,1986

بمردا االهتمرام بإنارا م ابر ال نايرة الصرحية والمستارفيا  ،رل أيضرا بمردا

و ي الوسا ل الدانمة للصحة العامة ي األماب التي يمار

يها النا

أنا تهم الحيا ية واليومية.

البيئة العمرانية وعوامل التوتر
ؤث العيقة العم انية ي مستوا التو  ،قد حدي
ؤث

البحوف ي نلم النفج العيقي مجمونة م العوامل الفي يا ية التي

ي ت االستافا بالنسبة للم ضى ،وهي االزيحام والضوضا و لوف الهوا واإلضا

(سوا الاديد أو الصا تة )

واأللوان وال وا ح ) ،(Choi,Beltran,andKim,2012وإلى جانب ل العوامل الفي يا ية إن ندم م
للمت لبا

النفسية واالجتما ية يت ب نليه ار فاغ مستوا التو

 McCayخمج خصا
و الت ابم

للعيقة العم انية ؤث

 Coherenceوالقدر وإمكانيا

مة العيقة العم انية

نند المستصدمي  ،وقد حدي إيفانج  Evansوم كو

ي مستوا التو  ،وهي العيقة المحف  Stimulationوالتحكم Control
الفعل  Affordancesوالتصميم التصالحي Design Restorative

 .(Evans &McCoy,1998).وفيما يلي يوضح البح

مفهوم ه ا الصصا

.

البيئة المحفزة Stimulation
وهرري تولررد ممررا ملكره العيقررة العم انيررة مر خصررا

صررميمية  Design Featuresمثررل التنرروغ والتعقيررد والغمرروض

واال تكررار ) ،(Evans &McCoy,1998وقررد ينررف الد ارسررا
التررو  ،كمررا أن انعرردام التحفي ر

رري العيقررة المحي ررة يبعر

لأل كار السلعية التي يمك أن

أن التحفير ال ا ررد يررؤي إلررى التاررتف و قرردان الت كير وزيرراي

نلررى الملررل ،ويتسررعب ر رر أيضررا ر رر رري ار فرراغ مسررتوا التررو نتيجررة

أ نتيجة الملل).) Kaplan & Kaplan, 1982

التحكم Control
يعر ف الررتحكم بفنرره اإلحسررا

بالقرردر نلرى عررل مررا ن يررد ومررا ن ةررب الايررام برره رري العيقررة الترري نعرريب هررا
بررالتحكم إل ررى االبتق رراد والس ررلعية وض ررع

) ،1991وةالبررا م ررا ي ررؤي

ق رردان اإلحس ررا

وبحسررب أورلررب Ulrich

رإن قرردان القرردر نلررى الررتحكم رري الصصوصررية والضوضررا واإلضررا
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الارعور برالتو  ،و ري المقا رل رإن اإلحسرا

برالتحكم ير بم بماران ال ضرا ) ،(Bell et al., 2001وقرد ري

برروهي  Cohenوآخ ر ون أن البقررا لفت ر طويلررة رري يقررة ال يسررت يع الف ر ي الررتحكم هررا يجعررل الف ر ي يكتسررب أو يررتعلم صررفة
بالعج  ،)Cohen et al., 1986( learned helplessnessويؤث

اإلحسا

ي قدر الف ي نلى التحكم ي يقته نردي

مر العوامرل ،مثرل االزيحرام والم ونرة والصصوصرية والت ا رب المكراني  Spatial Hierarchyوالحي يرة ومردا اسرتجابة العيقرة
ل حتياجا

الف يية .Responsiveness Environment

الترابط Coherence
وهو يناف م اإلحسا

بالوضوح وشمولية إيراك المكان ،اإلحسا

بعدم الت ابم ي العيقة التي نعياها يناف م

اإلحسا

بالغموض والتعقيد وغياد الن ام ،والاكل ( )1يقدم مثاال للتصميم البسيم ولكنه يثي التو ؛ ن ا ال تقارا

لسيما ا

متباينة ،كما يوحي

المعمارية التي وحي وظيفة الف اةا

المتاا هة بص يا والتي ر ر ربما ر ر حو وظا

التصميم ي الاكل ( )2بالغموض ،ويثي ال يبة ي نفو

المستصدمي .

شكل ()2

شكل ()1
المصدر )(Evans &McCoy,1998

وم هنا إن ا تقار التصميم لسيما ا
التالية ي حقيي التماس

المعمارية يع ي إحساسا بالتاتف وغياد التماس  ،و ؤث كل م العوامل

ي العيقة العم انية الوضوح  ،Legibilityوالن ام ، Orderوالع ما

والتماي  ،Distinctivenessوال تا

اإلرشايية ،وإمكانية التوقع .(Evans &McCoy,1998) Predictability

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)8العدد (2022 /)1
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القدرة الممكنة وإمكانات الفعل Affordances

يستصدم ه ا المص لح ي مجاا التصرميم الصرناني والعمرار بمعنرى مرا ياري إليره الاري مر احتمراال

اسرتعماله؛

نح نستصدم األشيا و قا لما يوحى به صميمها أو شكلها مر ط يقرة االسرتعماا ( ،)Heft, 1997رال ر ري اآلرة يروحي
م خ ا صميمه بكيفية استعماله ،إما بالضغم أو الردوران أو التح ير إلرى أنلرى أو إلرى أسرفل ،ويرؤي نقر
وينا به العيقة المحي ة مر خر ا مرا تضرمنه مر إيمرا ا

ال

مثاال للتصميم ال

ال ي اني إمكانا

الفعل؛

إلرى الارعور برالحي  ،وبالترالي الترو  ،والاركل ( )3يقردم

وجد ي التصميم أية إيحا ا

البرراد ،وين عرري ذلر نلرى مسررا ار الح كررة ،والمررداخل ،والارربا ي  ،والتجهي ر ا
واألثاف ...الخ ،ولتحقيي مفهوم القدر الممكنة و إمكانا
اإليمرا ا

المعلومرا

للكيفية التي يفتح ها الباد أو ا جاا تحة
الصررحية والكه با يررة ،والحمامررا  ،واأليراج،

الفعل ي التصميم ،فيجب جنرب الغمروض ambiguityو عرارض

الدالرة للعيقرة العم انيرة perceptual cue conflictوالتحروال

اإليرابيرة المفاجقرة ننرد التصرميم complexity

.(Evans &McCoy,1998) sudden perceptual changes

الشكل ( )3المصدر Evans &McCoy,1998

التصميم التصالحي Restorative Design
هو التصميم الر

يمتلر نناصر وخصرا

مكر المسرتصدمي مر

صفيرف الترو واإلرهرا الر هني والحصروا

نلى قدر م ال احة للتعا ي النفسي والتفمل ) ،(Lyon,2017وذل م خ ا و ي أمراب ل نسرحاد المؤقرف مر صرصب
الحي ررا م ررع اآخر ر ي  ،أو إيج رراي نناصر ر لسله ررا  Distractionس ررتحوذ نل ررى االنتب رراا ،و حر ر ف كير ر الفر ر ي نر ر ما ررابله
الصاصة ،ومثاا ذل استصدام النوا ي الممي واألشكاا النحتية والا ال
وينرراقب ق را ن وقررا ن ه ر ا النق ررة؛ فرري الوقررف ال ر

الصنا ية ي الحدا ي العامة (،)Coss, 1973

يررؤي فيرره الت كي ر المقصرروي إلررى زيرراي التررو  ،رإن الت كي ر ةي ر

المقصوي والناجم ن االستحواذ ،يعمل نلى االستافا م اإلرهرا الر هني) ،(Kaplan & Kaplan, 1989وير ا إيفرانج
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ومكرروو أن مفررا يم مثررل اإللهررا المعترردا  Moderate Distractionوالتحفير  Stimulationواالسررتحواذ Fascination
والع لة التفملية  Solitudeمثل مداخل أساسية لتحقيي التصميم التصالحي (.)Evans &McCoy,1998
نظرية السالتوجينيSalutogenic Theory
قرروم ن يررة السررالتوجيني نلررى هررم مغرراي للمفهرروم التقليررد النررت ا الصررحة وأسررباد الم ر ض وال ر
باثوجينر

ي لرري نليرره

 ،pathogenesisالباثوجينر مفهرروم ي كر نلررى أسررباد المر ض ،ينمررا السررالتوجين مفهرروم ي كر نلرى العوامررل

الترري حررا ي نلرري الصررحة ،وقررد وضررع هر ا المصر لح آرون أنتنيوفيسرركي  Aaron Antonovskyخر ا السرربعينيا

مر

الق ن الماضي خر ا نملره أسرتاذا وباحثرا متصصصرا ري ي ارسرة اآثرار النفسرية واالجتما يرة للمر ض ،وقرد أثرار انتباهره قردر
بعررا النررا
بعضرهم اآخ ر

نلررى العرريب بصررحة جيررد نسررعيا برال ةم مر إصررا تهم بررالم ض و ع ضررهم لعوامررل التررو النفسرري ،ينمررا يفاررل
رري ذل ر ) ، (Antonovsky, 1979وخر ا محاولترره فسرري ال رراه

رردأ أنتونو سرركي

رروي منهجرره رري

الت كير نلررى مررا يعر ز الصررحة ولرريج نلررى مررا يسررعب الم ر ض؛ قررد ربررم الصررحة بمرردا حصرري الحالررة النفسررية مر التررو
والتي ي لي نليها اإلحسا

بالتماس  ،Sense of Coherenceالف ضية األساسية للن ية هي أن اإلحسا

) Sense of Coherence (SOCير بم بقرو بمقاومرة المر ض ،وأن قرو التماسر
والصارجية للف ي يمك

وقعها؛ هي ليسف خارجة ن سري

يواجه الف ي ماكلة ما ثي التو  ،إنره يوظر
) (GRRsوهي أيرة خصرا

بالتماسر

صلري شرعو ار بالثقرة برفن العيقرة الداخليرة

ه ) ،(Antonovsky, 1987; Bahrs et al., 2003عنردما

مصراير المقاومرة المعممرة Generalized Resistance Resources

يمتلكهرا الفر ي إليار الترو  ،وهنراك ث ثرة مكونرا

لمصراير المقاومرة ،وهري التكيرف والر وابم

االجتما يررة والرردنم االجتمرراني ،وهرري تجرره بررالف ي نحررو الصررحة األ ضررل ،و رري مقا لهررا هنرراك نوامررل انررت ا المقاومررة الترري
تجرره بررالف ي نحررو الم ر ض والمررو  ،أطلرري نليهررا مصرراير انررت ا المقاومررة المعممررة

Generalized Resistance

) ، Deficits (GRDsويتحدي مستوا صحة الف ي ي نق ة االلتقا ي ه ا العوامرل المتضراي ومردا ق بهرا أو بعردها نر

ط ي المجاا (الصحة والم ض) (.)Golembiewski, 2014
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موارد المقاومة المعممة \ Generalized
)Resistance Resources (GRRs
اإلحساس بالتماسك النفسي النابع من القدرة علي الفهم
واإلدارة واإلحساس بالمعنى

اعتالل المقاومة العامة Generalized
)( Resistance Deficits (GRDsالعجز،
المرض ،اإلجهاد)

صحة افضل

تدهور الصحة
الموت

الحياة
حالة الرفاه \ state of wellbeing
شكل ( )4المصدر ()Golembiewski, 2014

ويتحقي التحص م التو
الفهم

لدا الف ي إذا ما أمد ه العيقة ث ثة م ك ا

لمواجهة التو  ،وهي القدر نلى

) (Comprehensibilityوالقدر نلى اإليار ) (Manageabilityواإلحسا

) ،(Meaningfulnessوفيما يلي يوضح البح

ه ا الم ك ا .

 oالقدرة على الفهم  :Comprehensibilityويقصد ها المدا ال
وأن الماك

ومت لبا

بالمعنى أو المغ ا،

ياع فيه الف ي أن الحيا سي باكل من قي

العيب جدي باالجتهاي والعمل ،وأنها م حب ها،

يتع ر ن مواجهتها.

 oالقدرة على اإلدارة  manageabilityوهي القدر التي نبع م العيقة النفسية والصارجية للف ي ،والتي جعل الاص
قاي ار نلى مواجهة المواق

بإ يراك من م ومعلوما

م به واضحة دال م االر باك والفوضى والتاتف والعاوا ية

(حالة م الفهم والتفهم جعله قاي ار نلى إيار ماان ا ي حالة مواجهة الماك
 oالمغزى  :meaningfulnessأن يمتل

اإلنسان م

الحيا ية) ،ما يجعله قاي ار نلى مواجهة المواق

القنانا

والتحديا

التي قد

ع مستوا التو لديه).

واأل كار (ق ا ه للتاريخ ،اإليمان باهلل ،حكمته
والتي م

شفنها أن

ع مستوا التو

نندا

).(Antonovsky,1987
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لدا الف ي ع ز نندا اإلحسا

بالتماس  ،وبالتالي يصبح أقل و ا نند مواجهة

ماك ه الحيا ية.

التطبيق المعماري لنظرية السالتوجينك
بعد انتاار ن ية السالتوجين وذيوغ صيتها ي مجاا نلم النفج قام ندي م الباحثي المعماريي والمصممي
ت عيي ه ا الن ية نلى صميم م ا ي ال ناية الصحية والمستافيا  ،وأ ز ه ا الدراسا

يراسة أالن يي ني Alan

التصميم المحقي للدنم النفسي  ،ويراسة جان جوليمعيفسكي بعنوان

نلم األنصاد والتصميم

ي أماب العمل  ،وقد استند

نلى الن ية

 Dilaniبعنوان

األستوجي  ،ويراسة هي واج بعنوان التصميم األستوجي

السالتوجينية إليجاي نمار صلي حالة م التصالح مع النفج ،و صف
المستعملي  Users.Kوفيما يلي يستع ض البح

ه ا الدراسا

ه ا الدراسا

مستوا التو  ،و ع ز الصحة النفسية لدا

نلى نحو أبث

فصي .

دراسة أالن ديالني  Alan Dilaniالتصميم المحقق للدعم النفسي Psychologically Supportive Design
ي التسعينيا  ،قام المهند

المعمار آالن يي ني ت عيي ن ية أنتونو سكي نلى العيقة المعنية ،و حديدا ي

صميم م ا ي ال ناية الصحية ،وقد أطلي يي ني نلى منهجه التصميمي اسم التصميم المحقي للدنم النفسي
 ،Psychologically Supportive Designوحدي أن الغاية األساسية له ا المنهج هي د نملية ذهنية صف
مستوا التو  ،وقد وضع مصفو ة بالمت لبا

التصميمية المحققة للتماس النفسي ،وقام تصنيفها و قا لم ك ا

م

التماس

النفسي التي وضعها أنتونو سكي ).(Dilani, 2003
جدول  :1العناصر والخصائص المعمارية المؤثرة في مرتكزات التماسك النفسي ،المصدر(Dilani, 2003, p.21) :
المتطلب النفسي
القدر نلى الفهم
القدر نلى اإليار

اإلجراءات التصميمية
ن ام ياللة ال يي –  ،way findingsاأللوان ،ال عيعة ،الع ما
الجماليا

– ،Estheticsإضا

خض ا  ،محف ا
اإلحسا

بالمعنى \ المغ ا

الممي ،

طعيعة ،حيوية التصميم ،صميم أرجونومكج ،حكم ،يقة

يقية

ال عيعة ،ينم اجتماني ،موسيقى،

 ،ثقا ة ،رياضة ،إط ال

ومااهد طعيعية ج ابة

االلمع ى
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اإلحسا

بالتماس النفسي بمجمونة م اإلج ا ا
ه ر ا اإلج ر ا ا

المعماريررة كمررا هررو موضررح رري الجرردوا رقررم ( ،)1وفيمررا يلرري يع ر ض البح ر

التصميمية والصصا

والصصررا

نلررى نحررو أبث ر

فصي .
أوال :اإلجراءات التصميمية المرتبطة بتحقيق القدرة على فهم المكان:
 oنظام داللة الطريق  :Way Findingsويقصد به ي مجاا العمار مكي المستصدم م

وجيه نفسه واختيار المسل

المناسب ،وال ينفصل مفهوم ياللة ال يي ن مفهوم الص ا م ال هنية للمكان  ،Mental mapsقرد ري أرثر وبسرياني
) (Arthur and Passini,1992أن الف اةا

الممي

هويرة خاصرة اركل أسرا

الصارطرة ال هنيرة ننرد التجروا ،كمرا

يجب أن يتسرم الفر اب برالت ابم ووضروح مسرا ار الح كرة ،رالغموض ونردم التر ابم ري أجر ا التصرميم يرؤي إلرى غيراد
اإلحسا

بالوضوح والتماس  Coherenceما يكون سعبا ي اإلحسا

 oاأللووان  :Colorاأللروان لهرا رفثي قرو

بالتو .

ري الماران والعواطر  ،ولأللروان وظرا

ري التصرميم و سرهل نمليرة كرروي

الص ا م ال هنية للمكان ،ما يسهل نلى المستصدمي التعامل مع التصميم وإيجاي ال يي ).(Nijhuis 2017
 oالعالموات المميوزة Land Marks:اركل الع مررا

الممير نناصر

ؤريرة ري الفر اب ،مثرل النروا ي واألشركاا النحتيررة

واألنصاد الت كارية ،و منح الف اب هوية ومعنى ،وبالتالي هي ساند الف ي نلى هم المكان.
ثانيا :اإلجراءات التصميمية المرتبطة بتحقيق القدرة على اإلدارة في المكان \ إدارة الموارد النفسية والمحيطة في المكان:
 oالجماليات  Esthetics:يع ف الجماا ي العمار بفنه جوي بص ية نبع م
م اللون والضو والملمج ومواي التا يب ،بحي

عيي مبايئ التصميم و نسيي نناص ا

يحقي للمااهد قصرة بصر ية متماسركة ).(Nijhuis 2017, p.13

وممرا ال شر فيرره أن العيقررة العم انيررة البانثررة نلررى العهجررة حقرري لرردا المسررتصدمي شررعو ار باالر يرراح و قلررل مر مسررتوا
التو لديهم.
 oاإلضاءة الطبيعية  :Natural Lightيدنم ضو الامج إيقاغ السانة العيولوجية ،وهو أم ض ور للحفاظ نلى
صحة القلب واألو ية الدموية ،اال صاا بال عيعة سوا أبان بص يا مباش أم ةي مباش  ،إنه يجعل الجهاز
العصعي يعمل نلى صفيف التو .
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 oالتحكم Control:ويقصد به قدر الف ي نلى اإلحسا

بفنه قاير نلى االختيار ونلى لعية حاجا ه يون إحسا

صميم المكان يقيد لعية ه ا االحتياجا  ،التصميم طا ع Obedienceوال يقيد خيا ار
التحكم و حقيي خيار ه م العيقة المحي ة هو شص
 oاألرجونومكس :أ م

مة قياسا

إيجا ي قاير نلى اإليار ي المواق

بفن

الف ي ،والف ي القاير نلى
واألزما .

األشيا التي يستعملها الف ي مع أبعاي الجسم البا  ،التصميم معد لتحقيي راحة

الف ي.
 oالبيئة العمرانية الخضراء :ويقصد ها العيقة العم انية التي ال فسد التوازن العيقي ي ال عيعية والتي حا ي نلى
المواري ال عيعية و قلل التلوف ،هي تسم بالن ام والمن ي ي أيا ها ون امها ،وبالتالي إن العيب ي يقة نم انية
خض ا م وجهة ن

يي ني هو م نوامل ع ي القدر نلى اإليار لدا الف ي.

 oالحيوية  :Vitalityوهي نبع م التصميم ال

يجعلنا ناع بالنااط واإلثار  ،ويحف نا نلى التفانل مع اآخ ي ،

على سعيل المثاا إن حقيي الحيوية ي صميم المدينة يجعل م الاارغ نه الحيا المتد ي خ لها بما فيه م
األنا ة الحيا ية و فانل النا
واالنت ار ي المؤسسا

مع بعضهم البعا ،ويقا ل ذل

العامة ،ومع ذل

صميم ة ة المعياة ي العيف وصاال

إن التحفي ال ا د ي العيقة العم انية يؤي

نوغ

االستاباا

إلى التاتف ال هني ،كما أن

انصفاض مستوا التحفي يؤي إلى الاعور بالملل و علد العاطفة ) .(Evans and McCoy, 1998
ثالثا :اإلجراءات التصميمية المرتبطة بتحقيق القدرة على تكوين المعنى (معنى للمكان ذو اثر نفسي محبب)
 oالطبيعة:
ي العام  2005وضع ريتااري لوف  Richard Louvمص لح اض اد نق

ال عيعة Nature Deficit

 Disorderلياي إلى فثي ندم التواصل مع ال عيعة نلى اإلنسان ،وأظه أن نق
األحاسيج وصعوبا

االنتباا وزياي معدال

ال عيعة يؤي

إلى علد

اإلصابة باألم اض الفسيولوجية والعاطفية .و ي ه ا اإلطار

ز مفهوم

الحدا ي الع جية  Healing Gardensي البحوف العلمية التي ناولف أث التع ض لعناص ال عيعة ي س نة
االستافا

) ،( Adevi and Martensson, 2013بما أظه

الدراسا

فضي

الجامعة لتغيي أم جتهم نند الاعور بالتو

أو الغضب والتاتف ،الحدا ي بما اتمله م نناص مثي لألحاسيج

( Sensationشمية وبص ية جمالية وأصوا

نوا ي وطيور) ساند نلى صفيف التو و منح ال لبة قد ار م التوازن

النفسي) (Stephen, Gou and Liu, 2014و نقسم نناص

نسيي الحدا ي ي الف اةا
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الملونة وال هور ،كما عمل العناص العؤرية مثل النوا ي واألشكاا النحتية واألنصاد الت كارية

نلى ج د ال لبة للتجمع حولها أليا األنا ة المصتلفة). (Nijhuis 2017, p.13
 oالفن :Art
يعمل الف نلى إثار العواط

و حفي األحاسيج ) )Dilani, 2001ويع ز الماان اإليجا ية ،وبالتالي يحجب

أو يقلل األ كار السلعية والمقلقة ) ، (Ulrich, 1992وقد وجد

بعا الدراسا

أن وضع نمرل نري م رم ري ةر ف

الم ضى كان له يور عاا ي التقليل م مستوا التو و صفيف األلم ).(Nijhuis, 2017
 oالموسيقى:
أظه ر

األبح رراف أنرره م ر أ ر ز وا ررد الموسرريقى واالس ررتماغ إليهررا الح ررد م ر اله مون ررا

العصررعية ،إلررى جانررب مسرراند األشررصام نلررى حسرري الم ر اج ،قررد ياررع الاررص

المسررؤولة ن ر الض ررغوط

رردريجيا بحالررة م ر صررفا ال ر ه

وبعا الماان اإليجا يرة التري قضري نلرى رو ا وشرعورا برالقلي وحالرة الضريي التري قرد يمر
) .)2013وم الممك أن يتحقي ذل

الجامعة ومجمعا

ي الح م الجامعي ي مقاص

هرا Thoma et. Al,

األنا ة واألندية ال

ية.

 oالرياضة:
ع رد ال ياضررة التنا سررية محف ر لألحاسرريج والعواط ر

مثررل المباريررا

التو الناشئ ن التحفي ال ا د كون له أن اض مؤقتة ،مثل زياي نبضا

التنا سررية ،وقررد يررد م ر مسررتوا التررو  ،إال أن
القلب وار فاغ الضغم ،ولكنه يرؤي إلرى حسر

الم اج بعد ت وجي  ،وبالمجمل إن ممارسة التماري ال ياضية ي الهوا ال لري عمرل نلرى صفيرف الترو و ف يرغ ال اقرة
السلعية.
 oالثقافة:
م الاا ع أن يتع ض ال لبة الجدي للصدمة الثقافية نند التحاقهم بالجامعة خصوصا إذا كانوا ينتمون إلى ثقا ا
وجنسرريا

مصتلفررة نر العلررد المضرريف .و تسررعب الصرردمة الثقافيررة باإلحسررا

الت كي وسي

بالتعررب وال غبررة رري االنع ر اا والتررو وضررع

األ كار السلعية ا جاا الجامعة ).(student wellness center,2014
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استخدام النموذج السالتوجيني...

دراسة جان جوليمبيفكسي \ Jan Golembiewski :علم أعصاب التصميم السالتوجيني \ Neurology of
Salutogenic Design
رك جان جوليمعيفكسي نلى الع قة ي العيقة المعنية والصحة العقلية ،وقد استند ي يراسة ه ا الع قة نلى
ن ية أنتونو سكي و عيقا ها المعمارية ) ،(Golembiewski, 2014ونلى ة ار يي ني وظ
طار للمحديا
إ ا
إن النا

يضع

التصميمية للعيقة المقاومة للتو  ،يقوا Golembiewski

لديهم قدر كعي نلى التكيف مع أ

خلصلة م ك ا

م كا

التماس النفسي

اإلحسا

و عدأ الصعوبا

محيم جديد حتى ي المواق

العصيبة ،ومع ذل

بالتماس النفسي نند قدان القدر نلى الفهم واإليار واإلحسا
الحسية ي التفاقم ،وةالبا ما يصلي ذل

نندما عدأ العوامل العيقية ي

بالمعنى ي الحيا  ،ان الجهاز المناني

حلقة مف ةة م زياي الضع

والقلي (Golembiewski,

).2014,p.114

إن حقيي القدر نلى الفهم يتف ى م خ ا التفبد م وجوي اإليما ا
و امل االنتباا إلى الملمج والصاما
النفسي  ،ويتو

ذل

العيقية المساند لحدوف العمليا

والتحكم ،أما كوي المعنى أو المغ ا ،هو أهم ننص لتد يم م ك ا

ي العيقة المعنية م خ ا ما يتاح ي العيقة م

اإليرابية
التماس

م التواصل االجتماني والتفانل مع اآخ ي .

دراسة هيرواجن  :Heerwagenالتصميم السالتوجيني في أماكن العمل:
ي ا هي واج ) (Heerwagen et. Al, 2014أن يقة العمل ؤث

ي الكفا

واإلنتاجية م خ ا مدا فثي ها

ي مستوا التو نند العاملي  ،وقد نى هي واج إطارا المنهجي ي التصميم نا نلى ث ثة محديا
اإلنسانية األساسية ،مثل الحاجا

 oاالحتياجا

ألبعاي جسم اإلنسان) ،والحاجا

ر يسية هي

الفسيولوجية (اإلضا  ،والتهوية ،وسهولة الح كة ،واحت ام التصميم

النفسية (الحياز  ،والصصوصية ،والتحكم ،واالنتما  ،والهوية ،والجماا ،والحاجة إلى

التواصل مع اآخ ي  ،واألم واألمان ،والن ام).
 oخصا

العيقة المؤث

ي ل االحتياجا  ،مثل التدرج ي مستوا الصصوصية ،وقدر الف ي نلى التحكم ي العيقة

المحي ة ،والتواصل ال منى ي التصميم ،واإلحسا

بالماضي ،والتصميم المتصل بال عيعة ،و و ي

اةا

لألنا ة

االجتما ية والت يهية ...الخ).
 oمؤش ا

الم

مة ي خصا

العيقة واالحتياجا

اإلنسانية ،والتي تعلي بمدا الاعور باإلجهاي وندم التكيف.
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استخدام النموذج السالتوجيني...

خالصة اإلطار النظري
حدي البح

التصميمية المؤث

مجمونة العناص والصصا

إيفانج  Evansومكو  McCoyخمج مف يا
وي بم ها ندي م المف يا

ر يسية

الثانوية ،كما ن ض البح

ي ار فاغ مستوا التو

وانصفاضه ،وهي بحسب

التحفي والتحكم والت ابم والقدر الممكنة والتصميم التصالحي،

ن ية السالتوجين ألنتونيفسكي والتي حدي يها م ك ا

التماس

النفسي ،وهي القدر نلى الفهم ،والقدر نلى اإليار  ،والقدر نلى كوي المعنى أو المغ ا ،كما استع ض البح

نديا م

البحوف التي قدمف مداخل للت عيي المعمار لن ية أنتونو سكي ،وهي يراسة كل م
وهي واج  ،كما قام الباح
المصففة للتو

بال بم ي م ك ا

التماس النفسي حسب أنتونو سكي وبي الصصا

) التي أوريها إيفانج ومكو  ،وبي الصصا

أسقلة االستبانة الستصدامها ي جمع العيانا

الح كة ،والن ام ،والتماي البص
صيغف ق ا

حسبما هو موضح ي الجدوا ( ،)2على

بم ت ابم التصميم ،وإن ابم التصميم يتحقي م خ ا

التصميمية والعناص المعمارية ،وهي ن ام ياللة ال يي ،والع ما
ي الوظا

التصميمية الصمسة (

التصميمية التي أوريها أالن يي ني ،وم ثم م اشتقا

خ ا الدراسة الميدانية ،وذل

سعيل التوضيح إن الجدوا ( )2ياي إلى أن القدر نلى الفهم
مجمونة م الصصا

أالن يي ني و جوليمعيفسكي

الممي  ،وانسيا ية مسا ار
قد

المصتلفة ،والتوقع ،وغياد ننص الغموض ،واأللفة ،و ي ضو ذل

االستبانة نلى نحو متسلسل كما هو موضح ي الجدوا أيناا.

جدول  :2مصفوفة العناصر والخصائص المعمارية في الفضاءات الخارجية لألبنية الجامعية المؤثرة في مرتكزات التماسك النفسي
مرتكزات التماسك النفسي

(أنتنيوفيسكي)

العناصر والخصائص المعمارية المعززة للتماسك النفسي
المفردة الرئيسية

المفردة الثانوية

(إيفانس ومكوي)

(إيالن ديالني)

رقم السؤال في االستبانة

ن ام ياللة ال يي Way Findings
الع ما
الت ابم
القدر نلى الفهم

Coherence

1
2

الممي Land Marks

انسيا ية مسا ار الح كة

3

الن ام Order

4

ماي بص

ي الوظا

5

المصتلفة

التوقع وغياد ننص الغموض

6

األلفة

7

الم ونة

8

الصصوصية

9،10
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التحكم
Control

القدر نلى اإليار

القدر الممكنة
القدر نلى كوي المعنى

Affordance
التصميم

meaningfulness

التصالحي
Restorative
Design
والعيقة المحف

عاهد حلس
الحي ية Territoriality

11

صميم يقي مستدام

12

األمان الجسد
والنفسي
وضوح اإليما ا
ا سا التحوال

جسد

13

نفسي

14

العيقيةEnvironmental Cues
اإليرابية ي العيقة

15
16

جماليا

17

اإللها المعتدا Moderate distraction

18

الدنم االجتماني

أثاف اجتماني
وي

19
لممارسة األنا ة

ضا ا

20،21

استحواذ fascination
ال ية
سيخ قيم جمالية Aesthetics

23،24

ن لة و فمل

25

رياضة

26

ثقا ة

27،28،29

ال عيعة

22

محف ا

30

شمية

سمعية

31

بص ية

32

ملمج

33
34

التاويي واال تكار

الدراسة الميدانية:
ستوضح ه ا الفق جانبا مهما م جوانب الت عيي المعمار للمنهج السالتوجيني نلى الفضا ا
الجامعي الجديد لجامعرة األقصرى 1بمدينرة خرانيونج ،وذلر بعرد إنراي صرياةة الف ضرية الصاصرة بالبحر
األي يا

1

والن يا

الم ب ة بموضوغ البح

الصارجيرة ري الحر م
ري ضرو م اجعرة

وماكلته ،و حليلها.

يقرع الحر م الجررامعي الجديررد رري األ ارضرري المحر ر الفلسر ينية (مسررتوطنة نتسراريم اإلسر ا يلية سررابقا) حير

منحررف السررل ة الفلسر ينية للجامعررة مسرراحة  215يونمرا

إضا ة إلى مجمونة م المباني التي كانف صدم مستوطنة نتساريم ،وهي برار نر معنرى نر  ،وصرالة رياضرية مغ را  ،ومعنري إيار المسرتوطنة ،إضرا ة إلرى معنرى

با تي يا ،ومعني للتعليم الجامعي ،و م إناي استصدام ه ا المباني و فهيلها لتناسب حاجا

وقانة المؤ م ا

للسيا ار  .ويدر

الكع ا ومسجد ،إضا ة إلى إناا وابا

الجامعة ،كما م إضا ة أربعة مباني جديد  ،وهي معنيان للقانا

جديد  .ويتسم الح م الجامعي الجديد بمساحا

ومواق

ي الح م الجديد ق ابة  8000طالب وطالبة.
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استخدام النموذج السالتوجيني...
إعادة صياغة فرضية الدراسة
ع ز العناص والصصا

المعمارية للفضا ا

التماس النفسي لدا طلبة جامعة األقصى ،ما يصف

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد بجامعة األقصى م ك ا
م مستوا التو لديهم.

وبحسب ن ية أنتونو سكي ،إن التماس النفسي يتحقي لدا الف ي نندما منحه العيقة المحيم القدر نلى الفهم،
والقدر نلى اإليار  ،والقدر نلى كوي المعنى (م ك ا

التماس

النفسي) ،وم هنا يمك اشتقا

الف ضيا

الف ية

التالية
 1الفرضية الفرعية األولى العناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد عمل

نلى ع ي قدر ال لبة نلى هم المكان ).(Comprehensibility
 2الفرضية الفرعية الثانية العناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد مك

ال لبة م القدر نلى لعي احتياجا هم النفسية ي المكان ،وإيار ها .(Manageability
 3الفرضية الفرعية الثالثة العناص والصصا
نلى مكي ال لبة م

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد عمل

كوي معنى للمكان ذ أث نفسي محعب).(Meaningfulness

هدف الدراسة الميدانية:
قرويم مرردا الكفررا

التصررميمية للحر م الجررامعي الجديررد رري ع ير الصررحة العامررة ،و صفرريا مسررتوا التررو لرردا طلبررة

جامعة األقصى باستصدام المنهج السالتوجيني.
األداة:
مثل ررف أيا الد ارس ررة رري اس ررتمار االس ررتبانة ،ق ررد ررم اس ررتنباط أس ررقلة االس ررتبانة م ر مص ررفو ة العناصر ر والصص ررا
المعمارية المؤث

ي م كا

التماس النفسي والتي خل

مر قسررمي ر يسرريي  ،القسررم األوا يتضررم معلومررا

إليها الباح

ي اإلطار الن ر  ،وقرد كونرف اسرتمار االسرتبانة

شصصررية نر المبحرروف ،والقسررم الثرراني جررا مقسررما إلرى ث ثررة محرراور

ر يسررية المحررور األوا ويتضررم  7ق ر ا  ،ويهرردف إلررى قيررا
بصررفته م ك ر ا للتماس ر النفسرري ،والمحررور الثرراني يتكررون م ر

أث ر الت ر ابم رري التصررميم رري قرردر ال لبررة نلررى هررم المكرران
سررع ق ر ا  ،ويهرردف إلررى قيررا
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16

أث ر كررل م ر

الررتحكم والقرردر

| 94

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol8/iss1/6

Helles: Assessing the Impact of the Campuses’ Landscape Design on the Str

عاهد حلس

استخدام النموذج السالتوجيني...
الممكنة ي قدر ال لبة نلى لعيرة احتياجرا هم النفسرية ري المكران ،والمحرور الثالر
مدا فثي كل م التصميم التصالحي والتصميم المحف

ي مكي ال لبة م

مكرون مر  18قر  ،ويهردف إلرى قيرا

كوي معنى للمكان ذ أث نفسي محعب.

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة م جميع طلبة جامعة األقصى ال ي يدرسون ي الح م الجامعي الجديد ي مدينة خانيونج ،والبرالغ
نديهم ( )8716طالبا وطالبة و قا لسج

القعوا والتسجيل للعام الجامعي .2020-2019

عينة الدراسة
العينة االستطالعية:
قام الباح

ت عيي أيا الدراسة نلى نينة است

ية ناوا ية مكونة م ( )50طالب ،وهم مر خرارج العينرة الفعليرة،

وذل للتفبد م صد أيا الدراسة وثبا ها وص حيتها للت عيي.
العينة الفعلية:
م استصدام معايلة ستيف ثامبسون للحصوا نلى حجم العينة المناسب للعينة الم لوبة

)………….. (1

وحي

إن

 Nحجم المجتمع
 Zالدرجة المعيارية المقا لة لمستوا الداللة ( )0.95و ساو ()1.96
 dنسبة الص ف و ساو ()0.05
 Pنسبة و

الصاصية والمحايد و ساو ()0.50

)8716 × 0.5 (1 − 0.5
≅ 364
)[8716 − 1 × (0.052 ÷ 1.962 )] + 0.5(1 − 0.5
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استخدام النموذج السالتوجيني...
وم ه ا المعايلة كونف نينة الدراسة الفعلية م ( ،)364واقع ( )182طالبا.
أداة الدراسة:

الاصصية

مثلف أيا الدراسة ي شكل االستبانة والتي كونف م قسمي ر يسيي  ،مثل القسم األوا بالعيانا

(مستوا السك  ،والجنج ،والمستوا الدراسي ،والمعدا) ،ينما مثل القسم الثاني م ه ا األيا بفق ا

للمبحوف ويتضم

الدراسة ومحاورها ،المحور األول القدر نلى هم المكان ،ويتكون م ( )7ق ا
اإليار  ،ويتكون م ( )9ق ا

عع ننه ،والمحور الثاني القدر نلى

عع ننه ،المحور الثالث القدر نلى كوي المعنى ،ويتكون م ( )19ق

عع ننه.

صدق أداة الدراسة:
م اسرتصدام صرد اال سرا الرداخلي لايرا
االستبانة مع المحرور الر
ال

صرد أيا الدارسرة ،والر

نتمري إليره ،ونليره قرد رم حسراد معرام

نتمري إليره ،والتري أوضرحف أن جميرع قر ا

االر براط ري يرجرة كرل قر والدرجرة الكليرة للمحرور

أيا الد ارسرة ر بم ار باطرا ذا ياللرة إحصرا ية ننرد مسرتوا ياللرة ،0.05

ومستوا ياللرة  0.01بالدرجرة الكليرة ألبعايهرا ،و اوحرف معرام
صرد ا سررا ياخلرري رري قر ا

يقصرد ب اره مردا ا سرا كرل قر مر

قر ا

االر براط مرا ري  0.312و ،0.922وياري ذلر لوجروي

أيا الد ارسررة ،مررا يرردنم صررحة العيانررا

الترري ررم جمعهررا مر أ ر اي نينررة الد ارسررة هر ا الاررفن.

ثبات أداة الدراسة:
قررام الباحر

بحسرراد الثبررا

الدراسة تمتع بمعام

ثبا

للعيانررا

بكررل مر ط يقررة ألفررا ك ونبرراص وط يقررة التج ررة النصررفية ،وأظهر

النتررا ج أن أيا

جيد  ،والجدوا رقم ( )3التالي يوضح ذل

جدول  :3ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية
الثبات بطريقة الفا كرونباخ
المحور

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

معامل ألفا ك ونباص

معامل ار باط ي سون

المحور األول

7

.776

.588

.715

المحور الثاني

9

.659

.496

.645

المحور الثالث

19

.956

.890

.941

االستبانة ككل

35

.934

.894

.942

ندي الفق ا

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)8العدد (2022 /)1
18

معامل ار باط سعي مان اون
المعدا

| 96

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol8/iss1/6

Helles: Assessing the Impact of the Campuses’ Landscape Design on the Str

عاهد حلس

استخدام النموذج السالتوجيني...
تصحيح أداة الدراسة:
م صميم االستبانة و قا لمايا

( )Likert Scaleالصماسي ،وُع ى فيه اإلجابا

ليك

يرجة اإلجابة ن الفق  ،الفق التي كون اإلجابة ننها أوافق بشدة
ننها أعترض بشدة
بالنسبة للفق ا

ع ى الدرجة ( ،) 1و ت اوح باقي اإلجابا
ي حالة الفق ا

اإليجا ية ،ينما عكج الدرجا

فخ الدرجة ( ،)5ينما الفق التي كون اإلجابة

ي ه ا المدا ال

نلى قيمة المتوسم الحسا ي لكل ق م الفق ا

يت اوح ي ( )5-1يرجا  ،ه ا

ال ابع السلعي ،الفق التي كون اإلجابة ننها

ذا

فخ الدرجة ( ،)1ينما الفق التي كون اإلجابة ننها أنت ض باد

أوا ي باد

أوزانا رقمية مثل

ع ى الدرجة ( ،)5كما يتم االنتماي

ي حديد مستوا نتيجة كل ق  ،وهو ما يعع ن موق

أ اي العينة

م ه ا الفق ا  ،كلما كانف قيمة المتوسم أبع م المتوسم التام المعع ننه بالايمة ( )3يدا ذل نلى وجوي موا قة
أبع نلى ق ا

الدراسة ،ينما إذا كانف قيمة المتوسم ساو الايمة ( )3أو قل ننها ،إنه يدا نلى وجوي مستوا أبع

م ندم موا قة أ اي نينة الدراسة نلى ق ا
ليك

ا جاا كل بار نند استصدام مايا

الدراسة .وقد عنى الباح
الصماسي ،وذل

المعيار الموضح بالجدوا رقم ( )4للحكم نلى

باالنتماي باكل أساسي نلى قيمة الوسم الحسا ي والوزن

النسعي لتحديد مستوا الموا قة نلى با ار الدراسة ومحاورها.
جدول  :4سلم المقياس المستخدم في الدراسة.
درجة

عبارة إيجابية

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

التعزيز

عبارة سلبية

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

الوسط الحسابي

أقل م 1.80

2.59 -1.8

3.39 -2.6

4.19 -3.4

أبع م 4.20

الوزن النسبي

أقل م %36

%51.9 -%36

%67.9 -%52

%83.9-%68

أبع م %84

األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
م االنتماي باكل أساسي نلى نامج التحليل اإلحصا ي ( )SPSS v.23ي إيخاا يانا

الدراسة و حليلها،

مع االستعانة باألساليب اإلحصا ية ال زمة ،لتحقيي أهداف الدراسة ،وكانف ه ا األساليب نلى النحو التالي
 oالتك ا ار

والنسب المقوية ( )Frequencies & Percentagesوذل بغ ض وص

العيانا

الاصصية أل اي

نينة الدراسة.
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أ اي العينة نلى ق ا

 oالمتوسم الحسا ي ( )Meanوذل لمع ة مدا ار فاغ استجابا

الدراسة ومحاورها ،أو

انصفاضها.
 oاالنح اف المعيار ( )Standard Deviationللتع ف إلى مدا انح اف استجابا
وس ها الحسا ي ،كلما اقت بف قيمته م الصف

ك

االستجابا

أ اي الدراسة لكل ق ن

وانصفا اتتها.

 oمعامل ألفاب ونباص ( ،)Cronbach's Alphaوط يقة التج ة النصفية ( )Split _Halfلايا

ي

الثبا

العيانا .
 oمعامل ار باط ي سون ( )Pearson Correlation Coefficientلايا

صد

اال سا

الداخلي لفق ا

الدراسة.
 oاختبار

لعينتي مستقلتي ) (T-testللتحقي م وجوي

وقا

ذا

ياللة إحصا ية ي استجابا

أ اي

العينة ع ا لمتغي الجنج.

نتائج الدراسة
المحك المعتمد في الدراسة:
ن ا ألنه قد م استصدام مايا

ليك

الصماسي ي إنداي أيا الدراسة ،قد عنف الدراسة المح
ليك

بالجدوا رقم ( )5للحكم نلى ا جاا كل ق نند استصدام مايا
الوسم الحسا ي والوزن النسعي لتحديد مستوا الموا قة نلى ق ا

الصماسي ،وذل باالنتماي باكل أساسي نلى قيمة

الدراسة ومحاورها.

و م حساد طوا الفت للوسم الحسا ي ن ط يي قسمة المدا نلى ندي مستويا

اإلجابا

الم اي التصيف

إليها ،نلما أن المدا بار ن الايمة القصوا ي المايا

الصماسي م وحا منها الايمة الدنيا ( ،)4=1-5وبالتالي إن

طوا الفت للوسم الحسا ي ساو ( ،)0.8 = 5÷4وب ل

للوسم الحسا ي ،وم خ لها

سيتم حديد نتيجة كل ق م

قا

م الحصوا نلى أطوا الفت ا

الدراسة ،ونتيجة كل محور م محاور الدراسة باكل نها ي.
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جدول  :5المحك المعتمد في الدراسة.
درجة الموافقة

طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

قليلة جدا

أقل م 1.80

أقل م %36

قليلة

 1.80إلى 2.59

 %36إلى %51.9

متوس ة

 2.60إلى 3.39

 %52إلى %67.9

بعي

 3.40إلى 4.19

 %68إلى %83.9

بعي جدا

أبع م 4.20

أبع م %84

وه ا يع ي ياللة إحصا ية نلى أن المتوس ا
المحور ككل ،ينما المتوس ا
والمتوس ا

التي قل ن ( )1.80دا نلى موا قة قليلة جدا نلى الفق أو

التي ت اوح ي ( )2.59- 1.80هي دا نلى موا قة قليلة نلى الفق أو المحور ككل،

التي ت اوح ي ( )3.39- 2.66هي دا نلى موا قة متوس ة نلى الفق أو المحور ككل ،والمتوس ا

التي ت اوح ي ( ) 4.19- 3.40دا نلى موا قة كعي نلى الفق أو المحور ككل ،أما المتوس ا

التي

يد ن

( )4.20تدا نلى موا قة كعي جدا نلى الفق أو المحور ككل.
تحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول :القدرة على فهم المكان:
قام الباح

بحساد الوسرم الحسرا ي واالنحر اف المعيرار والروزن النسرعي ومسرتوا الموا قرة والت يرب لكرل قر مر

المحور األوا القدر نلى هم المكان  ،كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )6التالي
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جدول  :6يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور األول " القدرة على
فهم المكان
الفقرة

1

2
3
4

5

بصعوبة ي االستدالا نلى المكا ب اإليارية والم ا ي

أشع

الصدما ية ي الجامعة
وجد ي الجامعة ن ما

ساندني نلى االستدالا نلى

ممي

ال يي و كوي خ ي ة ذهنية للمكان
أشع ب وا المسا ة نند التنقل ي المحاض ا
أشع

وم ا ي الجامعة.

أن العيقة العم انية ي الح م الجامعي من مة و حقي

احتياجا ي
يوجد ماي بص
اإلحسا

ي المباني المصتلفة ي الح م الجامعي يمنحني

بسهولة التميي

ينها

6

أشع بالتناةم البص

7

أشع أن أ نية الجامعة واسعة جدا و ع ي إحساسا بالتاتف .

ي مف يا

العيقة الجما ية

المحور ككل

يعي جدوا ( ) 5أن يرجا

موا قة أ اي العينة نلى ق ا

 ،)%67.9كما لغف الدرجة الكلية ل ستجاباالعينة نلى ق ا

الحسابي

المعياري

3.35

1.03

67.0%

الموافقة

2

متوس ة

3.16

1.13

63.3%

متوس ة

6

2.67

1.28

53.4%

متوس ة

7

3.27

1.06

65.4%

متوس ة

3

3.39

1.08

67.9%

متوس ة

1

3.21

1.10

64.1%

متوس ة

4

3.18

1.19

63.6%

متوس ة

5

3.18

0.48

63.6%

متوس ة

المحور األوا الامولية والفهم  ،اوحف ي (%53.4

نلى ه ا المحور  ،%63.6ما يدا نلى يرجة موا قة متوس ة أل اي

ه ا المحور .ه ا وكانف أنلى ق ي :

 oالفقر ر رق ررم ( )5والت رري نص ررف نل ررى
اإلحسا

الوسط

االنحراف

الوزن النسبي

درجة

الترتيب

بسهولة التميي

يوج ررد م رراي بصر ر

رري المب رراني المصتلف ررة رري الحر ر م الج ررامعي يمنحن رري

ينها  .احتلف الم بة األولى وزن نسعي قدرا (.)%67.9

 oالفقر رقرم ( )1والتري نصرف نلرى

أشرع بصرعوبة رري االسرتدالا نلرى المكا رب االياريرة والم ا ري الصدما يرة رري

الجامعة  .احتلف الم بة الثانية وزن نسعي قدرا (.)%67
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وأدنى فقرتين:
 oالفقر رقررم ( )3والترري نصررف نلررى
الم بة األخي

أشرع ب رروا المسررا ة ننررد التنقرل ري المحاضر ا

وم ا رري الجامعررة  .احتلررف

وزن نسعي قدرا (.)%53.4

 oالفق ر رقررم ( )2والترري نصررف نلررى

يوجررد رري الجامعررة ن مررا

و كوي خ ي ة ذهنية للمكان  .احتلف الم بة ما قعل األخي

ممي ر

سرراندني نلررى االسررتدالا نلررى ال يرري

وزن نسعي قدرا (.)%63.3

تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني :القدرة على تلبية االحتياجات النفسية في المكان:
قررام الباح ر

بحسرراد الوسررم الحسررا ي واالنح ر اف المعيررار والرروزن النسررعي ومسررتوا الموا قررة والت يررب لكررل ق ر م ر

المحور الثاني القدر نلى اإليار  ،كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )7التالي
جدول ( :)7يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثاني " القدرة على
اإلدارة ".
الفقرة

1

2

أجد صعوبة ي اختيار مكان مناسب وم يح للجلو
األصدقا
وجد أ ماب

ي الفضا ا

الصارجية للجامعة.

ي الجامعة حقي قد ار م الصصوصية للتمدي نلى

العاب والحصوا نلى قسم م ال احة.
أجد أ مكنة مناسبة ي الفضا ا

3

والتحدف مع

الم العة أو أيا بعا الواجبا

الوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

3.67

1.13

73.4%

3.29

1.18

65.8%

الوزن النسبي

درجة الموافقة

قليلة

متوس ة

الترتيب
1

5

الصارجية لممارسة هوايتي ي
الدراسية يون اإلحسا

باالن ناج

4
3.32

1.14

66.5%

متوس ة

م اآخ ي

4
5
6
7

أشع أن بعا الم ا ي الجامعة م يحمة ومكت ة
أشع بالتو

بسعب زياي مستوا الضوضا

ي أثنا

واجد

بعا م ا ي الجامعة
ال يوجد صل ي مسار ح كة السيا ار وح كة الماا .
أست يع التجواا ي م ا ي الجامعة كا ة يون أن ينتا ني إحسا
بال يبة والصوف

ي

3.00

1.07

60.0%

متوس ة

3.12

1.09

62.4%

متوس ة

2.54

1.10

50.8%

قليلة

3.41

1.15

68.2%

بعي
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9

أ واد العنايا
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ي الح م الجامعي واضحة م حي

ط يقة الفتح

والغلي وا جاهها
ال يوجد عقيد ي كيفية استصدام التجهي ا

الكه با ية واإللكت ونية

ي الجامعة
المحور ككل

يعي جدوا ( )7أن يرجا

3.31

0.53

66.2%

المحور الثاني

6

متوس ة

القدر نلى اإليار  ،اوحف ي

نلى ه ا المحور  ،%66.2ما يدا نلى يرجة موا قة

ه ا المحور .ه ا وكانف أنلى ق ي

 oالفق رقم ( )1والتي نصف نلى
ي الفضا ا

3.15

1.07

63.1%

متوس ة

موا قة أ اي العينة نلى ق ا

( ،)%73.4- %50.8كما لغف الدرجة الكلية ل ستجابا
متوس ة أل اي العينة نلى ق ا

3.39

1.13

67.9%

متوس ة

3

أجد صعوبة ي اختيار مكان مناسب وم يح للجلو

والتحدف مع األصدقا

الصارجية للجامعة  ،احتلف الم بة األولى وزن نسعي قدرا (.)%73.4

 oالفق رقم ( )7والتي نصف نلى

أست يع التجواا ي م ا ي الجامعة كا ة يون أن ينتا ني إحسا

بال يبة

والصوف  ،احتلف الم بة الثانية وزن نسعي قدرا (.)%68.2
وأدنى فقرتين:
 oالفق رقم ( )6والتي نصف نلى
األخي

وزن نسعي قدرا (.)%50.8

 oالفق رقم ( )4والتي نصف نلى
األخي

ال يوجد صل ي مسار ح كة السيا ار

وح كة الماا  ،احتلف الم بة

أشع أن بعا م ا ي الجامعة م يحمة ومكت ة  ،احتلف الم بة ما قعل

وزن نسعي قدرا (.)%60

تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثالث :القدرة على تكوين معنى للمكان ذي أثر نفسي محبب
قام الباح
المحور الثال

بحساد الوسم الحسا ي واالنح اف المعيار والوزن النسعي ومستوا الموا قة والت يب لكل ق م
تكوين معنى للمكان ذي أثر نفسي محبب  ،كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )8التالي
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جدول  :8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثالث " المعنى والجدوى ".
الفقرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

صميم الح م الجامعي مفهوم االستدامة والايم الحضارية

أ علم م

الم ب ة ها
ال يسية للجامعة مصممة ب يقة منحني إحساسا بالثقة

العوابا

نفسي وبجامعتي
يتوا

ي األماب

ال عيعة صف
يتوا

نحو

التي يتوجب نلي يها االنت ار إط ال

م إحساسي بالتو
الصارجية جلسا

ي الفضا ا

وم

اجع نلى التفانل

االجتماني ي ال لبة
أ رةب ي قضا بعا الوقف ياخل الجامعة بعد انتها الدوام ل لتقا
باألصدقا أو أيا بعا الواجبا
تواجد ي الجامعة اةا
واالحتفاال

مناسبة ي الهوا ال لي لألنا ة ال

ي المناسبا

وجد ي الفضا ا

ية

المصتلفة.

الصارجية للجامعة نناص

نية وجمالية ستحوذ

نلى انتباهي .
األلوان المستصدمة ي الفضا ا

الصارجية للجامعة بع

نلى ال احة

النفسية
التصميم العام للفضا ا

الصارجية ياع ني باال سا

والجماا

واال تكار
توا

ي الفضا ا

الصارجية أماب

اجع نلى التفمل و حقي

الصفا ال هني.
توا

ي الفضا ا

لممارسة الهوايا

الصارجية م نب رياضية وأماب

مع األصدقا

العيقة العم انية ي الجامعة ع ز لد
وطالبا جامعيا

مناسبة

الاعور بايمتي بصفتي إنسانا

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الموافقة

الترتيب

3.15

1.06

63.0%

متوس ة

16

3.32

1.05

66.4%

متوس ة

6

3.30

1.06

66.0%

متوس ة

9

3.12

1.06

62.5%

متوس ة

18

3.16

1.09

63.1%

متوس ة

14

3.41

1.07

68.2%

بعي

1

3.37

1.05

67.4%

متوس ة

2

3.35

1.04

67.0%

متوس ة

3

3.31

1.03

66.3%

متوس ة

7

3.33

1.01

66.6%

متوس ة

4

3.33

1.06

66.6%

متوس ة

4

3.30

1.01

66.1%

متوس ة

9
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14

15

16

17

18
19

عاهد حلس

أشع أن صميم المباني الجامعية ينتمي إلى ثقا تي وهويتي
ي الجامعة جداريا

توا

نية وأنماا نحتية ملهمة وذا

مغ ا

ثقا ي
توا

الصارجية أشجار ن ية وزهور بع

ي الفضا ا

روا ح

طيبة.
وجد نوا ي ومس حا

ما ية اع ني باالر ياح نند سماغ صو

المياا
أقضي بعا الوقف ي التن ا ي ضا ا

الجامعة ل ستمتاغ

بالمااهد ال عيعية والعم انية
الصاما

المستصدمة ي األسوار واألرضيا

متنونة م حي

الملمج

باكل متناةم وم يح للنفج
التنقل ي األ نية ي الجامعة يبع

التاويي وندم الملل

المحور ككل

موا قة أ اي العينة نلى ق ا

يعي جدوا ( )8أن يرجا

 ،)%68.2كما لغف الدرجة الكلية ل ستجابا
العينة نلى ق ا
 oالفق

3.31

0.99

66.3%

متوس ة

7

3.17

1.06

63.4%

متوس ة

13

3.25

1.09

64.9%

متوس ة

11

2.97

1.15

59.5%

متوس ة

19

3.15

1.00

62.9%

متوس ة

16

3.18

1.06

63.7%

متوس ة

12

3.16

1.06

63.2%

متوس ة

14

3.25

0.82

64.9%

المحور الثال

متوس ة

كوي المعنى  ،اوحف ي (- %59.5

نلى ه ا المحور  ،%64.9ما يدا نلى يرجة موا قة متوس ة أل اي

ه ا المحور .هذا وكانت أعلى فقرتين:
رقم ( )6التي نصف نلى

واالحتفاال

ي المناسبا

اةا

تواجد ي الجامعة

مناسبة ي الهوا ال لي لألنا ة ال

ية

المصتلفة  ،احتلف الم بة األولى وزن نسعي قدرا (.)%68.2

 oالفق رقم ( )7والتي نصف نلى

وجد ي الفضا ا

الصارجية للجامعة نناص

نية وجمالية ستحوذ نلى

انتباهي  ،احتلف الم بة الثانية وزن نسعي قدرا (.)%67.4
وأدنى فقرتين:
 oالفق رقم ( )16والتي نصف نلى
احتلف الم بة األخي
 oالفق

وجد نوا ي ومس حا

ما ية اع ني باالر ياح نند سماغ صو

وزن نسعي قدرا (.)%59.5

رقم ( )4والتي نصف نلى

توا

ي الفضا ا

االجتماني ي ال لبة  ،احتلف الم بة ما قعل األخي

الصارجية جلسا

وم

اجع نلى التفانل

وزن نسعي قدرا (.)%62.5
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اختبار الفرضيات
الفرضية الفرعية األولى :العناصر والخصائص المعمارية في الفضاءات الخارجية في الحرم الجامعي الجديد تعمل على
تعزيز قدرة الطلبة على فهم المكان.
باستصدام اختبار" "One Sample T-testالختبار

والختبار صحة ه ا الف ضية قام الباح
) (HOالتي فت ض أن العناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

ع ي الامولية والفهم لدا ال لبة ،وذل

نندما يتساوا متوسم اإلجابا

بالايمة ( ،)3مقا ل الف ض العديل ) (Haال

ضية العدم

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد ال عمل نلى
أو ينتق

يفت ض أن العناص والصصا

الح م الجامعي الجديد عمل نلى ع ي الامولية والفهم لدا ال لبة ،وذل

ن الدرجة الحيايية والمعع ننها
المعمارية ي الفضا ا

نند زياي متوسم إجابا

الصارجية ي
أ اي العينة ن

الدرجة الحيايية والمعع ننها بالايمة ( ،)3كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )9التالي
جدول  :9تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة الحيادية

قيمة T

درجات الحرية

مستوى المعنوية

3.18

0.48

3

6.97

363

0.00

لغ المتوسم الحسا ي إلجابا

أ اي العينة ن جميع ق ا

محور الامولية والفهم ( ،)3.18وهو أبع م الدرجة

الحيايية المعع ننه بالايمة ( ،)3كما كانف قيمة يالة اختبار " "Tالمحسوبة ساو ( )6.97وهي أبع م قيمة T
الجدولية نند مستوا ياللة  ، 0.05وه ا يعني قعوا الف ض العديل ال
إحصا ية ي متوسم إجابا

يفت ض أن هناك زياي جوه ية وذا

ياللة

أ اي نينة الدراسة ن الدرجة الحيايية ( ، )3وذل نند مستوا ياللة ( ،) ≤ 0.05αوبنا

نليه نستنتج صحة الف ضية الف ية األولى والتي فت ض أن العناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي

الح م الجامعي الجديد عمل نلى ع ي قدر ال لبة نلى هم المكان.
الفرضية الفرعية الثانية :العناصر والخصائص المعمارية في الفضاءات الخارجية في الحرم الجامعي الجديد تعمل
على تمكين الطلبة من تلبية احتياجاتهم النفسية في المكان وإدارتها.
والختبار صحة ه ا الف ضية قام الباح
) (HOالتي فت ض أن العناص والصصا

باستصدام اختبار" "One Sample T-testالختبار

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد ال عمل نلى
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ع ي القدر نلى اإليار لدا ال لبة ،وذل نندما يتساوا متوسم اإلجابا
بالايمة ( ،)3مقا ل الف ض العديل ) ،(Haال

أو ينتق

يفت ض أن العناص والصصا

ن الدرجة الحيايية والمعع ننها
المعمارية ي الفضا ا

الح م الجامعي الجديد عمل نلى ع ي القدر نلى اإليار لدا ال لبة ،وذل نند زياي متوسم إجابا

الصارجية ي
أ اي العينة ن

الدرجة الحيايية والمعع ننها بالايمة ( ،)3كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )10التالي
جدول  :10تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة الحيادية

قيمة T

درجات الحرية

مستوى المعنوية

3.31

0.53

3

11.31

363

0.00

لغ المتوسم الحسا ي إلجابا

محور القدر نلى اإليار ( ،)3.31وهو أبع م

أ اي العينة ن جميع ق ا

الدرجة الحيايية المعع ننه بالايمة ( ،)3كما كانف قيمة يالة اختبار " "Tالمحسوبة ساو ( )11.31وهي أبع م قيمة
 Tالجدولية نند مستوا ياللة  ، 0.05وه ا يعني قعوا الف ض العديل ال

يفت ض أن هناك زياي جوه ية وذا

ياللة

أ اي نينة الدراسة ن الدرجة الحيايية ( ، )3وذل نند مستوا ياللة ( ،) ≤ 0.05αوبناء

إحصا ية ي متوسم إجابا

نليه نستنتج صحة الف ضية الف ية الثانية والتي فت ض أن العناص والصصا
الح م الجامعي الجديد مك ال لبة م

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي

لعية احتياجا هم النفسية ي المكان.

الفرضية الفرعية الثالثة :العناصر والخصائص المعمارية في الفضاءات الخارجية في الحرم الجامعي الجديد تعمل على
تمكين الطلبة من تكوين معنى للمكان ذي أثر نفسي محبب:
والختبار صحة ه ا الف ضية قام الباح
التي فت ض أن العناص والصصا
المعنى لدا ال لبة ،وذل

باستصدام اختبار" "One Sample T-testالختبار ضية العدم )(HO

المعمارية ي الفضا ا

نندما يتساوا متوسم اإلجابا

مقا ل الف ض العديل ) (Haال

أو ينتق

يفت ض أن العناص والصصا

الجديد عمل نلى مكي ال لبة م

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد ال عمل نلى ع ي
ن الدرجة الحيايية والمعع ننها بالايمة (،)3
المعمارية ي الفضا ا

كوي معنى أو مغ ا للمكان ذ

الصارجية ي الح م الجامعي

أث نفسي محعب ،وذل نند زياي متوسم إجابا

أ اي العينة ن الدرجة الحيايية والمعع ننها بالايمة ( ،)3كانف النتا ج كما هو موضح بالجدوا رقم ( )11التالي
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جدول  :11تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة الحيادية

قيمة T

درجات الحرية

مستوى المعنوية

3.25

0.82

3

5.68

363

0.00

لغ المتوسم الحسا ي إلجابا

أ اي العينة ن جميع ق ا

محور المعنى والجدوا ( ،)3.25وهو أبع م

الدرجة الحيايية المعع ننه بالايمة ( ،)3كما كانف قيمة يالة اختبار " "Tالمحسوبة ساو ( )5.68وهي أبع م قيمة
 Tالجدولية نند مستوا ياللة  ، 0.05وه ا يعني قعوا الف ض العديل ال
إحصا ية ي متوسم إجابا

يفت ض أن هناك زياي جوه ية وذا

ياللة

أ اي نينة الدراسة ن الدرجة الحيايية ( ،)3وذل نند مستوا ياللة ( ،) ≤ 0.05αوبناء

عليه نستنتج صحة الفرضية الفرعية الثالثة والتي تفترض أن العناصر والخصائص المعمارية في الفضاءات الخارجية
في الحرم الجامعي الجديد ،تعمل على تمكين الطلبة من تكوين معنى للمكان ذي أثر نفسي محبب.

ملخص النتائج
 oالعناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد عمل نلى ع ي قدر ال لبة

نلى هم المكان.
 oالعناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد عمل نلى مكي ال لبة م

لعية احتياجا هم النفسية ي المكان.
 oالعناص والصصا

المعمارية ي الفضا ا

الصارجية ي الح م الجامعي الجديد عمل نلى مكي ال لبة م

كوي معنى للمكان ذ أث نفسي محعب.
وم هنا نستنتج صحة الف ضية ال يسية وهي أن الفضا ا
عي م كا

الصارجية للح م الجامعي الجديد عمل نلى

التماس النفسي نند ال لبة (الفهم ،اإليار  ،المعني) ،ما يعمل نلى صفيف مستوا التو لديهم.

الخاتمة
بال ةم م أن التو

قد ال يكون نتيجة مباش للعوامل العيقية إال أنه يتفث باد بالعيقة المعنية ،وبالتالي إن م
الصارجية للمباني الجامعية ،وبال ةم م

أولويا

المعمار االهتمام بالبعد النفسي ي صميم الفضا ا

الف اةا

المفتوحة ي الح م الجامعي الجديد لجامعة األقصى قارد نا أضعاف مس ح المباني (مساحة أرض الجامعة

220000م 2فيما يعلغ مس ح المباني  21390م ) 2إن نتا ج االستبانو أظه
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بانف متوس ة ولم
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ه يرجة نالية م ال ضا ( رةم قعوا صحة

وض البح ) حي

لغ الوسم الحسا ي  3.18ي

المحور األوا و 3.31ي المحور الثاني و 3.25ي المحور الثال  ،ونستنتج م ذل أنه وبال ةم م المساحة الصض ا
الواسعة ي الح م الجديد إال أن االهتمام بالصصا
المف يا

ال يسية والثانوية لمصفو ة العوامل المؤث

م يدا م االهتمام تصميم الفضا ا
ي صفيف التو

التصميمية ذا
ي م كا

الصارجية و قا لمعايي

البعد النفسي (وهي التي أظه ها الباح

ي

التماس النفسي) لم ك بالمستوا الم لود ،ما يت لب

ستند إلى يراسا

نند ال لبة ،و ع ي صحتهم النفسية ،ويت ب نلى ذل

نلم النفج العيقي ون يا ه ل ياي انليتها

وا د أخ ا مثل ع ي انتما هم للجامعة و و ي

الجو النفسي الم م للتحصيل العلمي الجيد.

التوصيات
نلم النفج ،ومنها الن ية السالو وجينية

 oاالهتمام بم التصميم المعمار والعم اني للمباني الجامعية ن يا
لتحقيي العيقة الجامعية المع ز للصحة العامة والمقاومة للتو .
 oالعمل نلى إيجاي شبكة للجامعا
العالمية ي

وي

المع ز للصحة العامة نلى المستوا المحلي والع بي واالستفاي م التجارد

يقة الح م الجامعي بما يحقي الصحة العامة ويصف

م اإلحسا

بالتو لدا ال لبة

والعاملي .

الدراسات المستقبلية
اقتص البح

نلى يراسة أث

صميم الف اةا

الصارجية للمباني الجامعية ي مستوا التو  ،وي ا الباح

إج ا بحوف مستقعلية لدراسة أث العيقة الداخلية للمباني الجامعية ي مستوا التو لدا ال لبة والعاملي

أهمية

ي الجامعة م

أنضا هيقة دريج و إياريي  ،وذل باستصدام المنهج السالتوجيني.
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Assessing the Impact of the Campuses’ Landscape Design on the
Stress Levels of the Students Using the Salutogenic Model
The New Campus of Al-Aqsa University as a Case Study
Ahed Sobhey Helles
Department of Interior Design and Décor, Al-Aqsa University
Ah.helles@alaqsa.edu.ps

Abstract
Studies in the field of environmental psychology have found that there is a strong correlation between
the built environment and stress on the one hand, and between stress and health on the other hand. This
research used the Salutogenic theory introduced by Antonovsky to examine the impact of architectural elements
and design features of the outdoor spaces within learning environments, such as those of university campuses,
on the level of stress of the university students, using the new campus of Al-Aqsa University in the city of Khan
Younis (in The Gaza Strip) as a case study. The hypothesis of the study was based on the thought that there is a
positive impact of the architectural elements and design features of the open spaces within Al-Aqsa University
on the stress levels of the students. The researcher used the descriptive analytical approach to review the
literature and architectural research related to the subject of the study. The literature review concluded with a
matrix of architectural elements and design features influencing the level of stress. Consequently, a
questionnaire was designed and conducted on a random sample of 364 students. The survey showed there is a
positive effect of the design characteristics and architectural elements on the students' sense of coherence and
stress-coping strategies.
Keywords: Salutogenic theory, Stress, design features, open spaces, campus.
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