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 المستخلص

نجاح  ي فف الفصل الدراسي وتوضيح أهميته يعر بتتكوين الفصل المدرسي الذي يحقق الوظيفة التعليمية المثلى،  يناقش البحث

عرف ى تالت للخروج بالخالصة النظرية،على حد إيضاح الشكل األمثل منها  الفصول الدراسية ميماتصتحليل كل من و  .الطالب

يات التى ، والتوص البيهدف على نحو غير ارادي الى تطوير الجانب المادي والفكري لدي الط لتصميم األمثل للفصل الدراسي الذيا

 . تدعو للحفاظ عليها وتطويرها

 البحث: التصميم التعليمي، الفصل الدراسي.كلمات 

 المقدمة -1

إن موضوعية البحث تتجلي في تصميم غرفه الفصل : على نحو الطريقه المثلى لترتيب وبناء المكان الذي يتلقى فيه الناس العلم.و 

على هيئة االعتبارات التصميمة الشاسعة التي يتم  19غرفه الفصل بشكل بسيط نسبيا قد تم تعريفها في القرن ال إن مبادي تصميم 

مراعاتها في بناء أو إنشاء المباني التعليمية و منها: إطاللة نوافذ الفصول  على جهة الشمال بقدر المستطاع مع تجنب الجهة الغربيه 

ي وأيضا تقتضي تلك اإلعتبارات تنظيم تشيكل الطاوالت الدراسية ف-ألن حدة اإلضاءة أقلها شماال او الجنوبيه لتجنب سطوع الشمس و 

 صوره عموديه يقابلها منبر االستاذ .

 هدف البحث -أ

 .تحصيل الطالب للتعليم المدرسيالتأكيد علي أهمية الفصول الدراسية  في   -1

 .في تصميم الفصول الدراسية  ودورهاالتأكيد على اإلهتمام بالبيئة الطبيعية  -2

 التأكيد على دور الفصول الدراسية في دعم المنهج الدراسي. -3

 الحوجة البحثية -ب

 نحو أهمية الفصول الدراسية ودورها في تركيز ونجاح الطالب لتفت كل من له شأن في إقامة مؤسسة تعليميةحتى ي -1

 المشكلة البحثية -ت

 المتوفرة  في هذا الجانبقلة  المصادر والدراسات  -1
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 النتائج المتوقعة -ث

 تعريف كل من لة شأن في إنشاء مؤسسة تعليمية ب-1

 .الشكل األمثل للفصول الدراسية وتأثيرها السيكولوجي على ذهنية الطالب -أ

 .صفة الجمال التصميمي للفصول الدراسية -ب

 منهجية البحث -2

 التحليليإستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

ميته في  نجاح ف الفصل الدراسي وتوضيح أهيعر بتيناقش البحث تكوين الفصل المدرسي الذي يحقق الوظيفة التعليمية المثلى، حيث  

الطالب. وتحليل كل من تصاميم الفصول الدراسية على حد إيضاح الشكل األمثل منها ،للخروج بالخالصة النظرية التى تعرف 

يات التى صالتصميم األمثل للفصل الدراسي الذي يهدف على نحو غير ارادي الى تطوير الجانب المادي والفكري لدي الطالب ، والتو 

 تدعو للحفاظ عليها وتطويرها. 

 الخلفيه النظريه -3

 لفصل الدراسي:اتعريف  -أ

هو الغرفة المهيئة للتعليم والتدريس، وتوجد في المؤسسات التعليمية عموما. من بينها، المدارس العامة والخاصة والجامعات والشركات  

 والمؤسسات الدينية والمنظمات اإلنسانية

 الفصول الدراسية في نجاح الطالبأهمية -ب 

للفصول الدراسية دور كبير في نجاح الطالب وتطورهم ،ويلعب تكوينها دورا رئيسا في تحقيق هذه المعادلة ،أو بعباره أخري إن 

فصول ل األمثلية في تصميم الفصل الدراسي تؤدي بدورها إلى تفعيل القوي الذهنية للطالب نحو الفالح، وفي مايلي تحليل لمكونات

 الدراسية يوضح كيفية تحصيل اإلبتمالية التصميمية بها
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 صول الدراسيةالضاءه في الفـا -1

 فيحتاج الطالب في الفصل الدراسي الى الرؤية المريحة ألدراك ماحوله،وتختلتلعب اإلضاءة دورا كبيرا في الوظيفية التعليمية ،و  

الى غاية ادراك الكتل وتكوينها بحيثية تشكل بها وحده اإلضاءة رؤية مريحة ذات اثر   المعايير التصميميه لتصوير الرؤية المريحة

 معنوي ونفسي. 

المحللين قرت مجموعه من المعماريين و ومتغيره بتغير ساعات النهار ،  فهي غير مستحبة،وقد أ وبما ان اإلضاءة الطبيعيه غير ثابتة

 1945وفي عام  منافذ شماال الن الضوء ناحية الشمال اقل حده منه في الجنوبيه.بذكرهم انه يجب توجيه ال 19بذلك في القرن ال

وبشكل تدريجي استبدلت الفصول ذات السقف %2لوائح تحذر من اختراق ضوء النهار للفصول الدراسية بما اليزيد عن نسبه  توضع

)أو اوروقد اثبتت دراسات علميه ان استخدام المن غرفه صندوق الحذاء.”العالى لجذب اشعه الشمس بالفصول الصغيره المعروفه باسم 

 :ـ التالي مراعاة معراءة وزيادة في الفهم واالستيعاب، ذلك توي القفي الفصول  يحسن في مس النوافذ(

 على يسار التلميذ حتى اليتكون ظل يمنع وضوح الرؤيةالنوافذ ان تكون  -1

 ،حتي التكون اإلضاءة حادة فتعيق الطالب. بزاوية منفرجة الدراسية يجب ان يصل الضوء الى المكاتب-3

 متر حتى نحصل على اضاءه جيده.3.20البد ان يكون ارتفاع الفصل -4

 .في حاله استخدام الجانب االيمن للنوافذ يراعى ان تكون اعلى مستوي االستعمال الستغالل الحائط في التخزين وأغراض اخري -5

 

  

 

 

 

 

 

( توضح وصول الضوء إلى المكاتب 2صورة رقم)

 الدراسية بصورة منفرجة

 onlineresize.club/news-club.htmlالمصدر

( توضح  كيف أن النوافذ على يسار التلميذ 1صورة رقم)

 تمنع تكون ظل يمنع وضوح الرؤية

-distrohome.com/classroom-interiorالمصدر 

design-8 
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 ـولالتهوية في الفص-2

 التهوية الجيده في الفصول من المتطلبات الهامه لصحة التالميذ ولخلق مناخ جيد للدراسة
عدديه كبيره من الطالب التعليم فيها يكون سئ ويصعب  الفصل صغيرا و بهحجم الهواء ومعدل تغيره:ــيالحظ انه كلما كان -أ

و بتقنية الفناء الداخلى   مرات في الساعة للحصول على بيئة صحية مناسبة 3تحسينها ولتحسينها فانه يلزم تغيير الهواء في الفصول 
 يتحقق ذلك.

 فتحات التهوية وضعيه وقياس -ب

يراعي ان تكون المداخل والمخارج ذات احجام متفاوتة،كما يراعي ان توضع المداخل منخفضة بينما تكون المخارج مرتفعه اكبر من 
 . فصول الدراسيةمستمرة للويفضل وضع الشبابيك بحيث تكون من جهتين للحصول على تهويه . المداخل كي تزيد سرعة تدفق الهواء

وما في وضع الفتحات ذات الجلسات المنخفضة للفصول الدراسية  ان تكون الفتحات عموديه على اتجاه الرياح لتوفير كما يراعي د
اقصي حد من التهوية والعكس صحيح فالفتحات ذات الجلسات المرتفعه توضع في اتجاه رياح غير مفضلة والحركة المناسبة لتيار 

 متر في الثانيه. 2زيد عن متر في الثانية و الت  1الهواء في الفصل 

 لصوت في الفصول الدراسيةاتصميم -3

ن استخدام مواد تسبب الصدي في الفصول مثل بالطات إ كثيرا مانغفل عن دور الصوت في غرفه الفصل بينما يعد عاما مهما ،
ي غرفة من قوة الصوت ف لذا يفضل استخدام االسطح الناعمة بحيث تقلل االرضيه واألسطح الصلبه يزيد من مستوي الضوضــاء

 الصف.
ما ليكون خيار بديهي في أماكن االزدحام الشديد الصوت إال أنه قد ال وعلى الرغم من ان السجاد هو خيار بديهي المتصاص

عمل بالطات ل استخدام الفلين ومواد عازله اخري يسببه من تعثر في الحركة كما أنه يتسم بسرعة اإلتساخ، فيميل المصمم إلى 
 يات واألسطح الصلبة للفصول الدراسية،كما وأنه يجب مراعاة:األرض

 متر. 7المحاذير الصوتيه عند تصميم الفراغ مع عدم زيادة المسافة بين السبورة وأخر تلميذ عن  -أ
  العزل الصوتي بين الفصول عدم وصول الضوضاء من فصل ألخر. تحقيق -ب
 ترتيب االثاثات في الفصول-4

 .،كما هو موضح في الصورة التالية الفصول على ان تكون الصفوف مستقيمة تواجه المحاضرجرت العادة بترتيب 
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 متر 40= 8×5 الدراسية هو المقاس االفضل للفصولو 
 التعليميغرض اليلزم ترتيب االثاثات على نحو دائري لتحقيق  ولكن في بعض األوقات

 

 

 

 

 

 

 

دائرية في الفصول على نحو وظيفي اكثر، حيث اثبتت الدراسات انو الذين يصفون في شكل دائرة اكثر قابليه الجلسة الوتفضل 
في تصميم الفصول الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا كوسيط ناقل للمعلومات عبر الحاسب اآللي نجد ان .و لالستمتاع والمشاركة 

 ات في الفصول العادية وتلك الفصول هي:ـتوزيع األثاثات فيها يختلف عن توزيع االثاث
 الفصول االلكترونية -أ

 هي فصول حديثه تعتمد على التكنولوجيا ويشترط ان يكون المحاضر فيها موجودا لذا يشترط تصميم منصة للمحاضر فيها. 
 
 

 ( ترتيب األثاثات بشكل خطوط مستقيمة في الفصل الدراسي3صورة رقم)

 university-educational-concept-blackboard-table_2238431 المصدر

 ( ترتيب األثاثات بشكل دائري في الفصل الدراسي4صورة رقم)

 /topschoolsintheusa.com/top-chemistry-schools-in-coloradoالمصدر
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 الفصول االفتراضية -ب
وهي تعتمد على التكنولوجيا بصوره كبيره، وال يشترط فيها وجود المحاضر،حيث يلعب فيها الحاسب األلى دور المحاضر، تصميمها 

 “. U”على االغلب في شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 ـوان في تصميم الفصوللـاستخدام اال -5

تشير نظريه االلوان الى ان اللون الحمر واألصفر له اثار سلبيه على بيئة المدرسه، اما اللون االزرق فيساعد على تهدئه االعصاب 
 ستخدمإنه يف يرتبط بالكابه والحزن ويطيل الشعور بالوقت، لذا وفي اغلب االحيانفهو خيار ايجابي تطلى به الفصول إال انه 

 االلوان الدافئة في الطالء فهي تجعل الطلبه اكثر يقظة ونشاطا. -أ

 ( شكل تصميم الفصول الدراسية اإللكترونيه5صورة رقم)

 Interior-Classroom-3_Edmond-OK.jpg_ المصدر

 ( شكل تصميم الفصول الدراسية اإلفتراضيه6صورة رقم)

 https://www.savec.org/vertical/interior classroom المصدر
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شانها  يئة مرضيه منبفينتج من هذا المزج نظيراتها في االلوان الدافئة حتى تصبح كالنقطه البيضاء على االلوان الباردة  وتتم زيادة-ب
 ان تقلل من الغياب وتحافظ  على تركيز الطالب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( توضح أهمية التناسق بين األلوان للحصول على صفة الجمال في الفصول الدراسية 7صورة رقم)

 http://onlineresize.club/news-club.htmlالمصدر 

 ( توضح جمال األلوان الدافئة  في الفصول الدراسية 8صورة رقم)

-shutterstock.com/bright-colors-clean-classroom المصدر

136834970 
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  في الفصول الدراسية الحاسب االلى-استخدام التكنلوجيا -6
 ميه المادهعلى اإلقبال على العلم ويعزز اه تعد التكنلوجيا قسما هاما في تنظيم غرفه الصف ويساعد الكمبيوتر غرفه الصف نفسها

وإذا ماتزامنت التكنلوجيا واألدوات الحديثه مع المواد التي يدرسونها، سيزيد االهتمام بها ،ودمج التكنلوجيا مع العلم يحسن مستوي ،
  الطالب بصوره افضل من الريف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اشكال الفصول - 7

جعل المعماري يبحيثية تراعي نوع المناخ لإلقليم او المنطقه و التواصل مع البيئة والتصميم المعماري يقود العماري الى تصميم مبنى  
فإن المعماري راسية الدالفصول التكوين الشكلي عن  يتطرق الحديث عندما و ،يتكامل مع البيئة المحيطةعلى دراية بكيفية تصميم مبنى 

 .بتوجيهه ومناخ محددو  بمساحة معينةفي حيز محكوم كتلته وضع ب مع  الفصل الدراسي يتعامل
مالئمة الكتله مع الطابع  -المنطقة و )المناخ والبيئة ضمن االقليم أي يحكمها إطارالتالفصول الدراسية  أشكالفان  ومما سبق

 تنحصر ضمن التالي(عدديه الطالب-المعماري السائد
 الشكل المربع  - ا

 وهو اميزها وأفضلها ألنه يوفر زاوية رؤية ومجال سمعى افضل .
 
 

 
 

 

 

 (إستخدام تكنولوجيا الحاسب األلي  في الفصول الدراسية 9صورة رقم)

 fusionclassroomdesign.co.uk/classroom-redesignالمصدر
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 الشكل المـستطيل  - 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الشكل الدائـري -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمنظوره الداخلى له  شكل المسقط األفقي المربع للفصل الدراسي ( 11-10)من صورة 

 /stonehill.edu/offices-services/standard-classroom المصدر

  شكل المسقط أفقي  المستطيل للفصل الدراسي والمنظور الداخلى له ( 13-12)من صورة 

 //stonehill.edu/offices-services/standard-classroomالمصدر 

 والمنظور االبتدائية بارفيلد ماركس بمدرسةشكل المسقط أفقي الدائري لقاعة القراءة لألطفال ( 15-14صورة رقم)

  الداخلى لها

 /designboom.com/architecture/paul-quernec-school-saint-denis-09-24-2015المصدر 
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 شكل شبه المنحرف -4

 لو كان عندي عدديه كبيره من الطالب فهو االمثل عندها، وهو يحقق الوظيفة المثلى مع تحقيق افضل مجال للسمع والرؤية. 
 .اوتوسيعه  الرؤية توفير اكبر قدر من زاويةو أي يتناسب مع عدديه الطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لال عمود منتصف المسافة يحدث خفضل، الن وجود ة فكلما كانت طرفيه كانت أاالنشائي ةعند تصميم الفصول البد من مراعاة االعمد
 بالوظيفة.

 الدراسية ـولانواع الفص-8
 هى 3انواع الفصول 

 فصول عاديه -1
 فصول الكترونيه -2
 فصول افتراضيه.-3
 
 ةالفصول العادي -1

 هى الفراغ الموجود في المدارس ويحتوي على منصة استاذ وسبورة وجلسات للطالبات.
 .الوظيفي ضما توزيع االثاثات يكون على حسب الغر لى العامل البيئي وعدديه الطالب أويكون له شكل وتصاميم مختلفة يحددها 

 
 

مسقط أفقي شبة منحرف لفصل دراسي هو التصميم األمثل للفصول الدراسية  لما له من ( 16صورة رقم)

 مميزات سمعية وبصرية عالية
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 فصول الكترونيه -2
وهي فصول تعتمد على استعمال الحاسب االلى ويختلف توزيع االثاثات فيها بما يتناسب مع عدديه الطالب ويشترط وجود المشرف 

 .نموذج للفصول الدراسية األلكترونيةتوضح  ،والصورة التالية المحاضر فيها 
 
 الفصول االفتراضية-3

،  هاب ولكن الحاسب االلى يلعب فيها دور المحاضر وال يشترط وجود منصة ،مثلها  مثل الفصول االلكترونيةوالفصول اإلفتراضية 
 والصورة التالية توضح نموذج للفصول الدراسية اإلفتراضية. u”على عكس الفصول اإللكترونية وتكون غالبا على شكل 

 الدراسية ات الفصـول مقاس -9
 متر  2ان ال تزيد المسافة بين  اول مقعد والسبورة  عن -1
 متر 1.20-1.45ارتفاع الجلسات لمنع التالميذ من التطلع للخارج -3
 متر 2وجود ممرات امنه لعدم اصطدام التالميذ التقل عن  -4
وارتفاعها .متر  60متر وعرضها . 5متر طولها  2-1منصة المدرس توضع بجوار السبورة وتكون  المسافة بينها وبين اول مقعد  -5

 خشب.وتصنع غالبا من 

 
 
 
 
 

8.00M 

5.00M

أال تزيد المسافة بين اخر مقعد والسبورة 

 متر7عن

 مقاسات الفصول الدراسية( 17صورة رقم)
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 ـصول مقاسات  وأنواع االدراج في الف -10
 رسامنصة المد

.م , وتصنع من 25م وعرضها.م وارتفاعها   5م)طولها 2-5وتوضع بجوار السبورة ويكون المسافة بينها وبين أول مقعدة. 
مخصص لها او عند االقتصاد فى  مكان الخشب وتطلى بلون يتحمل االستخدام, وقد ال توضع المنصة فى حاله عدم وجود

 .النفقات
 نوعانمناضد التالميذ ويوجد منها      1- 

 لوحه الكتابة مثبتين مع بعضهما.-النوع الثابت )المقعد -أ     

 قائم بذاته  المقعد قائم بذاته على شكل كرسي ولوحه الكتابه على شكل مكتب  :النوع غير الثابت -ب      
 ،وفي الصور التالية نماذج لها وترتب هذه المقاعد بأوضاع كثيرة وتنفذ هذه األوضاع بعناية 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 األثاثات المدرسية المتحركة( نموذج من 18صورة رقم)

 Double-school-chairs-and-desk-school_1983684674.html/ المصدر

األثاثات المدرسية الثابثه( نموذج من 19صورة رقم)  

 -used-school-furniture-library-furniture/المصدر
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 الخالصة -4
 اإلهتمام بتصميم الفصول له دور كبير في نجاح الطالب.  -1
 عند تصميم الفصول البد من مراعاة أن تكون األعمدة طرفية ،ألنها إن توسطت الفصل قد تشتت التركيز وتعيق الوظيفة الفراغية -2
 عالية. التصميم الشبة منحرف هو التصميم األمثل للفصول الدراسية  لما له من مميزات سمعية وبصرية -3

 التوصيات -5
الفصول الدراسية ،وجعلها عنصر أساسي للتصميم المدرسي  مهما كان حجم المنشأه  بالتركيز على تصميمأوصي المصممين   -1

 التعليمية ومساحتها.
 عمل دورات تثقيفية للمصممين لتعريفهم ب -2
 أهمية تكوين الفصل الدراسي ودوره الكبير  في تنمية عقلية الطالب وتقدمهم. -أ 

 كيفيه عمل دراسات تحليلية للتعرف على الشكل  والحجم األمثل للفصول الدراسية في منطقة ما دون األخرى. -ب
 ازن النفسي.ية التي تقتضي التو ضروره  توازن صفة الجمال في عناصر التصميم للفصل الدراسي ،بمقتضي الوظيفة التعليم -ت
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