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 ممخص البحث:
قطاع التعميـ مف أىـ القطاعات التي تواجو العديد مف 

؛ فحسب ما أصدره المشاكل في جميورية مصر العربية
المنتدى االقتصادي العالمي في تقريره عف مؤشر التنافسية 

في مجاؿ التعميـ، احتمت  2016، 2015السنوي لعامي 
 140قبل األخيرة لتسبق "غينيا"، عمى مستوى  مصر المرتبة

فيو أف العمـ ىو العامل  ؾال شفمما  .دولة في العالـ
األساسي لتقدـ األمـ والبد مف توفير كافة سبل الراحة 
والعوامل التي تساعد طمبة العمـ عمى رفع مستوى 

فيكُمف دور المعماري أف يكوف تصميمو لمفصوؿ التحصيل. 
لمتطمبات اإلنسانية وتحقق الراحة فة اكا الدراسية تراعي

البصرية. وتتناوؿ الورقة البحثية المتطمبات اإلنسانية 
ومعدالت الراحة اإلنسانية داخل الفراغات التعميمية وخاصة 
الفصوؿ الدراسية، وكذلؾ دراسة تأثير اإلضاءة عمى العممية 

األداء البصري، المزاج، الصحة( )التعميمية، وتأثيرىا عمى 
الطالب. ومنيا تيدؼ الورقة البحثية إلى استخالص  لدى

معايير واضحة لتصميـ الفصوؿ الدراسية مف خالؿ طرح 
منيجية تصميمية لمفصوؿ الدراسية عمى صورة برنامج 

تصميمي، وعمل دراسة تطبيقية لمبرنامج المقترح الستخراج 
النموذج التصميمي األوفق لمفصل الدراسي لمرحمة التعميـ 

  .مصراألكثر عددا في األساسي 
فراغ لم ـمصالموجو مجيود المعماري يُ  يجب أف :لمقدمةا
 اليدؼ االستيعاب ميسففعاؿ  إلى تصميـ فراغ تعميميال

. إلى بيئة مناسبة لمتعمـيجب أف ييدؼ ولكف  فقط،
فالمستخدـ يتأثر بالتصميـ بصورة مادية وأخرى معنوية أو 

تتعمق بالحواس  يالتالصورة المادية تمؾ  فأما .سموكية
 وغيره وىي تخضع الحرارة، الرؤية، السمعالجسدية كدرجة 

لمسيطرة بدرجة كبيرة عف طريق معالجات ىندسية معروفة. 
والسموؾ فيي  المشاعروأما الصورة المعنوية التي تتعمق ب

نيا ال يمكف قياسيا أو أل التصميـ،أكثر صعوبة مف خالؿ 
قاييس اإلنسانية فالم وثابتة ليا،وضع أنظمة محددة 

ج ردود أفعاؿ والسعادة والراحة والتحفيز ىي سمات مميزة ُتنتِ 
حقيقية لممستخدـ. فالبد أف تكوف بيئة الفراغ التعميمي تحفز 

الفراغات التعميمية تنقسـ إلى  .فكريًا وجسدياً  الطالب
المدرسية(، وفي ىذا البحث نتحدث  –الفراغات )الجامعية 

مدرسي تفصيميًا.عف الفراغ التعميمي ال
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 :. المتطمبات اإلنسانية لتصميم الفصول الدراسية1
 . توجيه الفصول الدراسية: 1.1

° 25 االنحراؼالشمالي ويمكف  االتجاهالتوجيو العاـ ىو 
لة استحالة تحقيق اإلى الشرؽ أو الغرب مف الشماؿ، وفي ح

ىذا الشرط مع توافر باقي الشروط يمكف السماح 
بشرط توفير تظميل كامل لمفتحات  رى األخبالتوجييات 

 .1باستخداـ المعالجات كالكاسرات

 
 أفضل توجيو لمفصوؿ الدراسية. (:1شكل )

 الباحث.المصدر: 
 . أبعاد الفصول الدراسية:2.1
لتحديد أبعاد الفصل مف حيث الطوؿ والعرض واالرتفاع   

 لو اعتبارات شتى وأىميا:
 :صل عف الفيجب أال يزيد طوؿ  وضوح الصوت

يتمكف المدرس أف يتكمـ ويستمع إليو ـ حتى 10
 الطمبة بوضوح ودوف حدوث صدى صوت.

 

 :يجب أف تكوف نسبة  سهولة سير العممية التعميمية
الفصل مستطيل يميل إلى المربع لسيولة متابعة 
المدرس التالميذ، كما أف الفصوؿ المربعة أثبتت انيا 

 .2أكثر ارضاءًا عف مثيالتيا
 يجب أال تزيد المسافة بيف آخر  صار:درجة اإلب

ـ وال تقل عف متريف بينيا  9تمميذ والسبورة عف 

 .3وبيف أوؿ صف
 :يجب أال يقل ارتفاع  اعتبارات اإلضاءة والتهوية

ـ، كما أف العرض يفضل أال  3.2الفصل عف 
 ـ لمراعاة التيوية واإلضاءة المناسبة. 7.2يتجاوز 

                                                           
 .0202 – العامة لمبحوث والدراسات اإلدارة-الييئة العامة لألبنية التعميمية  1

Time saver standards  –De Chiara, J., & Callender, J. H.  
2

Hill-McGraw New York: -1990-for building type 
الكتب  دار-()نوفرت عناصر التصميـ واإلنشاء المعماري -الحرستاني، ربيح 3

 .القاىرة-0202-العممية لمنشر والتوزيع

 :المساحة بالنسبة لعدد التالميذ 
مف مساحة  2ـ 1.20في مصر نصيب التمميذ بمتوسط 

الفصل كما حددتو ىيئة األبنية التعميمية ويجب أال يقل 
التي  لممدارس 2ـ 2.00وترتفع النسبة إلى  2ـ 1.00عف 

عدد التالميذ في  ف تطبق مناىج دولية، شريطة أف يكو 
تمميذ حسب المرحمة الدراسية،  40 :25الفصل الواحد بيف 

 :4الدراسيصى لعدد التالميذ بالفصل األق فالحد
 .تمميذ /فصل 36فصوؿ رياض األطفاؿ ػػػ           

  .تمميذ / فصل 40فصوؿ التعميـ األساسي   -
 .تمميذ / فصل 36فصوؿ التعميـ الثانوي   -

 
 .  2ـ 38قل مسطح الفصل عف يويشترط أال  

 نصيب التمميذ مف مساحة الفصل في عدد مف البمداف. (:1جدول )
 (. 2007عمي خطاب، سعيد. ) المصدر:

 نصيب التمميذ من مساحة الفصل  البمد
  2ً 1.45 ألمانيا

 2ً 1.25 فرنسا

 2ً 1.5 بمجيكا

 2ً 1.2 سويسرا

 2ً 1.5 انجمترا
 

 . الفتحات:3.1
فالفتحات ليا دور بارز في التيوية واإلضاءة، وكذلؾ ربط 

ـ الفتحات داخل البيئة الداخمية بالعالـ الخارجي، فتصمي
الفصوؿ الدراسية تـ مناقشتيا كثيرًا عمى مستوى األبحاث 
األكاديمية، بدايًة مف الفصوؿ بدوف نوافذ كنموذج مدارس والية 
فموريدا إلى بعض الدوؿ التي تنص قوانينيا أف نسبة الفتحات 

% عمى األقل مف مسطح الجدار، فيناؾ 50يجب أف تكوف 
إلى التشتت، وأما عف  الواسعة تؤديآراء تتجو إلى أف الفتحات 

قد ُيطمب تقرير أطباء الباطنة )حيث جاء في وصف المينة 
وما يتعمق بو( يشير إلى  ضيق النفس حاالت منيـ التدخل في

ر إلزامي لتفادي مشاكل ضيق النفس عند أف استخداـ النوافذ أم
 .5الطوارئ 

 . مقاعد الفصول الدراسية:4.1

                                                           
 .0202 – العامة لمبحوث والدراسات اإلدارة-الييئة العامة لألبنية التعميمية   4

ry Building type basics for elementary and seconda-Perkins, B.  5

2002-schools. John Wiley & Sons 
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في تحديد حجـ  االعتباراتيعتبر ترتيب المقاعد مف أىـ 
، فيجب مراعاة بعض االشتراطات ةيوشكل الفصوؿ الدراس

 عند تصميـ وترتيب المقاعد.
 

 . تصميم المقاعد:1.4.1
فيمكف أف تكوف  تفتصميـ المقاعد يحدد حسب االستعماال

 (.3))ثابتة أو متحركة( كما بالشكل 
وىي ال  بالطاولة،تكوف الكراسي مثبتة  :المقاعد الثابتة

ولسيولة الحركة يستعمل جزء  النيوض،تشكل صعوبة في 
 ألعمى.مف الطاولة المقابل لمطمبة مباشرة بحيث يرفع 

 الكراسي مزايالممقاعد المتحركة وخاصة المقاعد المتحركة: 
 التنظيف وتسمحمف حيث التجميع حسب الحاجة، وسيولة 

بالنيوض دوف صعوبة. ومف عيوبيا صعوبة الترتيب بشكل 
صوات الثابتة، وتصدر أ أكبر عفمتناسق، اليادر يكوف 

 لمحرؾنتيجة 
مرونة  أكثرتكوف أيا كاف نوعيا؛ فال بد أف  ػػػػػػ ػػػفالمقاعد

 لمقاعد البد أففأبعاد ا عمر طويل. تالتطور وذا وتواكب
تمت . و مع التالميذ وتتوافق مع احتياجاتيـ وراحتيـ تتالءـ

األطواؿ عدة دراسات عمى االطفاؿ وتعمقت في تفاصيل 
ىذه القياسات  " أوؿ مف أجرى A Spiessوكاف "واألبعاد 
  :6تمميذ وكانت الحصيمة كالتالي 1500عمى 

 
 

 راسية ما قبل الجامعي.نسبة أطواؿ التالميذ في المراحل الد(: 2الشكل )
 (.2015الحرستاني، ربيح. )المصدر: 

والجدوؿ  سـ.70فأوضحت الدراسة اف الفروؽ ال تتجاوز 
الثابتة وكذلؾ مقاعد التفصيمية لمبعاد األإلى  يشير( 2)

                                                           
الكتب  دار-()نوفرت عناصر التصميـ واإلنشاء المعماري -الحرستاني، ربيح 6

 .القاىرة-2015-العممية لمنشر والتوزيع

 

وكيفية تحديدييا لتتناسب مع المراحل واالعمار المتحركة 
 .تمفةخالم
 :عروض المقاعد 

سب عدد التالميذ في المقعد تختمف عروض المقاعد ح
(، 3الواحد وتباعًا يختمف عرض الفصل كما بالشكل )

فقد يكوف المقعد فردي، أو ثنائي، أو ثالثي، بأقصى 
تالميذ، وكذلؾ يختمف العدد حسب المرحمة  4عدد 

الدراسية فكمما زادت المرحمة يقل عدد التالميذ في 
 المقعد.

 

 :اشتراطات تصميم المقاعد 
مساحة كافية لمكتابة، وفي المراحل الثانوية ػػػ توفير 

يمكف تثبيت ذارعيف بالكرسي لحمل أجيزة الحاسب 
 الموحي.

 

 ػػػ توفير مساحة مناسبة لتخزيف الكتب واألوراؽ بالمقعد.    
 ػػػ توفير سطح مناسب بإضاءة جيدة ومريحة لكل مقعد.    

 

 
 ركة.صورة توضيحية لممقاعد الثابتة والمتح(: 3الشكل )
 (. 2015الحرستاني، ربيح. )المصدر: 
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 (.2015الحرستاني، ربيح. )المصدر:     األبعاد التفصيمية لممقاعد حسب االعمار والمراحل المختمفة.(: 2جدول )
 

 
 

 . ترتيب المقاعد:2.4.1
ترتيب المقاعد الدراسية يؤثر بشكل كبير عمى العممية 

ميذ أو يجذبيـ، فالبد التعميمية، فيمكف أف يشتت ذىف التال
واالشتراطات التي تساىـ  رأف يراعى الترتيب وفقا لممعايي

 بصورة إيجابية.
 :اشتراطات ترتيب المقاعد 

توفير رؤية مناسبة لمسبورة لكافة المقاعد: ويتـ  -
 :ذلؾ مف خالؿ عدة حموؿ منيا

 التدرج في األرضية. ( أ
 وضع المقاعد بتدرج بسيط في المقياس بالتوالي. ( ب
 داـ مساحات واسعة تسمح بالرؤية.استخ  ( ج

 

السماح لموصل مف المقاعد إلى السبورة والعكس  -
 بسيولة.

 توفير الخصوصية لكل مقعد في االمتحانات. -
فردي )اختالؼ المقاعد مف حيث العدد  -

ثنائي،...( يؤثر عمى أبعاد الممرات وكذلؾ 
 (.4عروض الفصوؿ الدراسية كما بالشكل )

 
 ف المقاعد الثنائية والثالثية والرباعية.األبعاد بي(: 4الشكل )

التصميـ واإلنشاء  ر(. عناص2015الحرستاني، ربيح. )المصدر: 
 (.المعماري)نوفرت

 

أو اقل، مف  50في الحاالت التي يكوف عدد الطالب  -
األفضل اف يكوف الجدار األمامي أطوؿ مف الجدراف 
الجانبية )بحيث يصبح عدد المقاعد في الصف أكبر 

أفضل في الفصل  الرؤية عدد الصفوؼ )تكوف مف 
في الصف  مقاعد 7وصفوؼ  5الدراسي الذي يحوي 

 مقاعد 5وصفوؼ  7عنو الفصل الدراسي الذي يحوي 
 .(5)بالشكل لكل صف كما ىو 

ـ  1.1يتـ ترتيب المقاعد في الصفوؼ عمى مسافة  -
مف مراكز المقاعد )عمى سبيل المثاؿ: المقعد 
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 1.4خر مقعد والحائط الجانبي الفردي(، وبيف مركز أ
ـ  1.0ـ. اما التباعد بيف الصفوؼ يكوف عمى مسافة 

مف مراكز الصفوؼ، وبيف مركز أخر صف والحائط 
 .7ـ 3ـ، وبيف مركز أوؿ صف والسبورة  1.2الخمفي 

 
طالب، والمسافة  35ترتيب المقاعد بفصل دراسي لػ  (:5الشكل )

 الالزمة بيف المقاعد.
 De Chiara -1990 المصدر:

 

  فتصميـ الفصوؿ الدراسية أقرب لمشكل المربع غير
مناسب مع طبيعة مصر، فيتناسب مع الدوؿ الغربية 
ذي المناخ البارد حيث أنيا ال تعتمد عمى اإلضاءة 

 .الطبيعة بصورة كبيرة
 . اإلضاءة الطبيعية:5.1

أو  يمكف لإلضاءة أف تجعل الفصوؿ الدراسية تنبض بالحياة
( modeتساىـ أيضًا في مزاج )فاإلضاءة ، بداعمميتة لإل

. منبية لمطمبة اً يجب أف تكوف دائم ؛ لذلؾالعممية التعميمية
ويمكف  احباط(.و ممل سمبي )عادة ما يكوف لإلضاءة أثر ف
ضاءة متغيرة تتفاعل مع إة أف تحتوي عمى يمفصوؿ الدراسل

. 8ىكذا، برودة ودفئ، و إضاءة وظلالتغير الخارجي مف 

                                                           

Time saver standards  –De Chiara, J., & Callender, J. H.  
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Hill-New York: McGraw -1990-for building type 
Classroom behavior and  -H. V.  Perkins, 

8

American Educational Research  underachievement.
 1965.-Journal 

 

عند  ااالعتبارات التي يجب مراعاتي ؾ مجموعة مفوىنا
 :9تصميـ الفصوؿ الدراسية بالنسبة لإلضاءة الطبيعية ومنيا

  أف يكوف الضوء كافيًا وشدة اإلضاءة تتناسب مع
(؛ فُيقدر أف تكوف شدة اإلضاءة 3)الفراغ كما بالجدوؿ 

: 200شمعة( أي ما يقدر بػ ) 20:50المناسبة )
دراسية لذلؾ يراعى أف تكوف لوكس( لمفصوؿ ال 500

النوافذ بالمساحة الكافية إلعطاء كمية الضوء 
 1/6أو  1/5المناسبة، وتصل مساحة النوافذ إلى 

مسطح الفصل في البالد ذات المناخ البارد لتقميل 
الفاقد مف حرارة التدفئة الصناعية، أما في مصر يقترح 

 .1/4أف تكوف النسبة 
 

بيا في  nالموصتويات اإلضاءة االدنى لمس دالح (:3جدول )
معايير عمى  وتعتمد (بالمدارس )بالشمعةالفراغات المختمفة 

Illuminating Engineering Society (LES). 
 .Grondzik, W. T. (2014) المصدر:

 

 الحد األدنى لشدة اإلضاءة الموصى به لممدارس
 شدة اإلضاءة بالشمعة النشاط

 50-20 الفصوؿ الدراسية
 100-50 ختبراتالم

 70 غرفة المحاضرات
 20-10 قاعات االجتماعات
 200-100 غرؽ خاصة لممعارض

 

  أف تصل أشعة الضوء عمى سطح العمل بزاوية
منفرجة؛ وذلؾ مف خالؿ عممية تصميـ الفتحات 

 وكذلؾ توجيو الفصوؿ.
  أف تصل أشعة الضوء مف اليسار؛ وذلؾ حتى يتفادى

 تابة.التالميذ ظل األيدي عند الك
  أف يكوف الضوء موزعا توزيعًا مناسبًا منتظمًا، وتكمف

إال باستخداـ  ىنا الصعوبة في تحقيق ىذا الشرط

                                                           
دار الكتب العممية لمنشر -التصميـ المعماري لألبنية التعميمية-عمي خطاب، سعيد 9

 القاىرة.-0222-والتوزيع
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تصميـ يتفاعل مع التأثير الخارجي ويتكيف لتحقيق 
 الراحة اإلنسانية.

  تركيب ستائر مف القماش السميؾ أو الستائر المعدنية
 ويمكف تحريكيا رأسيًا وأفقيًا.

 شعة الشمس مف الخرسانة أو الخشب عمل كاسرات أل
أو المعدف وقد تكوف أفقية أو رأسية ومنيا الثابت أو 

 المتحرؾ.
  عمل حواجز )الكوسترا( مف المباني أو الخرسانة أو

 الجبس المفرغ بأشكاؿ ىندسية ورسومات مختمفة.
  ويمكف اقتصار كل ىذه الوسائل باستخداـ نظاـ

 الواجيات الديناميكية
 . الطاقة:6.1

يعاني العالـ مف أزمة الطاقة خاصًة مصر، فكاف البد مف 
تحديد أكثر األشياء استيالكًا لمطاقة في المدارس. فكانت 

 :10النتيجة أف ىناؾ مستيمكات ستة رئيسيف

 
 المستيمكات الستة لمطاقة في المدارس. (:6الشكل )

 Perkins, B. 2002 المصدر:
 

  طريق ويمكف ترشيد استخداـ المستيمكات عف
 االىتماـ بتصميـ يراعي البيئة مف خالؿ:

 محددات الموقع.      -
 اإلضاءة الطبيعية. -
 المعالجات البيئية.        -
 استخداـ مواد منخفضة االنبعاث. -

فحسب  ر تأثيرًا في اإلقميـ المصري صاإلضاءة مف أىـ العنا
تقرير قطاع الكيرباء بجميورية مصر العربية قد تـ عمل 

اني التابعة لمجيات الحكومية لجميع حصر لجميع المب
الوزارات الواقعة في نطاؽ شركات توزيع الكيرباء؛ وذلؾ 

وتـ اختيار عينات مف بعض  2004:  2001خالؿ الفترة 
الوزارات لتحميل انماط استيالؾ الطاقة الكيربائية ببعض 
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2002.-dary schools. John Wiley & Sonssecon 

 المباني التابعة ودراسة فرص الترشيد في ىذه الوزارات
خاصة لوزارتي التعميـ العالي والتربية  ةوكانت النتيجة صادم

والتعميـ فكانت نسبة استيالؾ اإلضاءة مف اجمالي استيالؾ 
الطاقة الكيربائية ىي األعمى بيف جميع المنشآت فتصل 

% مف االستيالؾ الكمي لممبنى كما ىو 80إلى أكثر مف
 موضح مف الشكل اآلتي:

 

متوسط استيالؾ اإلضاءة مف إجمالي استيالؾ الطاقة  نسبة( 7الشكل )
 الكيربائية بالمدارس والجامعات.

 www.eeiggr.com/government%20building/gov_building.pptالمصدر: 
 

 مصاعد –أجيزة تصوير  –المراوح  –: تشمل السخانات متنوع*)
–)...... 

سيتـ نظرًا ألف اإلضاءة ىي المستيمؾ األكبر لمطاقة لذا 
 شرحيا تفصيمياً 

 . اإلضاءة:1.6.1
في الفراغات التعميمية  تعتبر اإلضاءة أىـ المستيمكات   

استيالؾ الطاقة في المباني التعميمية  3/4ألف أكثر مف 
كاف معدؿ التصميـ  1960يعود إلى اإلضاءة، في عاـ 

)وات/  3:  2النموذجي لإلضاءة داخل الفصوؿ الدراسية 
اية األلفية الثانية أصبح نفس مستويات قدـ مربع(، ومع بد

)وات/ قدـ  0.9:  0.7اإلضاءة بل أفضل منيا يتحقق بػ 
سباب أمربع(، ويرجع ىذا االنخفاض اليائل في الطاقة لعدة 

تعود إلى تطوير وحدات اإلضاءة واستخداـ وحدات إضاءة 
ذات كفاءة عالية، وكذلؾ استخداـ بعض التكنولوجيا 

 :11في اإلضاءة الصناعية ومنيا البسيطة التي تتحكـ

                                                           

Building type basics for elementary and -Perkins, B.  
11

2002.-secondary schools. John Wiley & Sons  
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قيد  ف ال تكو عندما  ذاتياً  اإلضاءةوحدات  إغالؽ -
بمواعيد العمل، ضبط اإلضاءة  ، مف خالؿاالستخداـ

المركزية إلضاءة نظمة اأ ويتـ ذلؾ عف طريق برمجةػ
 .بمتغير زمني والتحكـ فييا تمقائياً 

التي حركة الكشف ضبط وحدات اإلضاءة بأجيزة  -
، وىي فعالة في غير مستخدمة تفراغاالرصد تقـو ب

 الفراغات الدراسية الصغيرة المتقطعة االستخداـ.
تقميل اإلضاءة إلى المستويات المطموبة فعميًا، في  -

حياف معايير اإلضاءة في كثير مف األ الماضي كانت
؛ نتيجة المصنعيف غير مبررة مف قبل مفرطة بطريقة

ويات إضاءة ىناؾ العديد مف المدارس لدييا مستلذلؾ 
 مفرطة.

استخداـ دوائر مزدوجة؛ بحيث يتـ توفير نصف  -
 مشمس.مستويات اإلضاءة خالؿ يـو 

ضاءة الموفرة لمطاقة مثل وحدات اإلاستخداـ وحدات  -
(LED )ر.وحدات طويمة العم كما أنيا   

 

  الحل األمثل ىو تصميـ المدارس بحيث تستفاد أكبر
مباشر  استفادة مف اإلضاءة الطبيعية بشكل غير

وتوفير الكـ اليائل مف الطاقة المبذوؿ في اإلضاءة 
 الصناعية بقدر اإلمكاف.

 الباحثالمصدر:   يوضح الجدوؿ االعتبارات األساسية لممتطمبات اإلنسانية لتصميـ الفصوؿ والعوامل التي تعتمد عمييا.(: 4جدول )
 أو اآلليةالقيمة   العوامل التي تعتمد عميها   االعتبارات األساسية  

    

 الغرب(-)لمشرؽ  25ºشمالي أو انحراؼ  مسار الشمس  التوجيه المثالي التوجيه
 

 
  

ابعاد 
 الفصل

 ـ10الطوؿ عف  دال يزي طوؿ الفصل وضوح الصوت
 الفصل أقرب لمشكل المربع قدر اإلمكاف طوؿ وعرض الفصل سهول العممية التعميمية

 درجة اإلبصار
 ـ9ال تزيد عف  مسافة بيف السبورة وأخر طالبال

 ـ2ال تقل عف  المسافة بيف السبورة وأوؿ طالب
اعتبارات اإلضاءة 

 والتهوية
 ـ 3.2ال يقل عف  ارتفاع الفصل
 ـ 7.2ال يزيد عف  عرض الفصل

 المساحة
تعتمد عمى الحد األقصى لعدد 
 التالميذ حسب المرحمة الدراسة

التعميـ  – 36مصر: )رياض األطفاؿ  في
 (36التعميـ الثانوي -40األساسي 

 2ـ 1.2في مصر  نصيب الطالب مف الفصل
    

 %25 النسبة مف مسطح الفصل النسبة المثالية الفتحات

مقاعد 
الفصول 
 الدراسية

 تصميم المقاعد
 ثابتة أو متحركة  نوع الحركة
 رباعي-ثالثي-ثنائي فئة المقعد

 
 ترتيب المقاعد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وضوح الرؤية  
 سـ  60المسافة بيف المقاعد في الصف  سيولة الحركة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الخصوصية

 

اإلضاءة 
 الطبيعية

 شدة اإلضاءة  الكفاية الضوئية 

 

 لوكس 500: 200
 اليسار اتجاه الفتحات تفادي الظل 

تجنب ضوء الشمس 
 المعالجات البيئية المباشر)الوهج(

 ستائر معدنية
 كاسرات أفقية لمواجية الجنوبية 

 ورأسية لمشرقية والغربية
 واجيات ديناميكية
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 الطاقة

 

 تقميل استهالك اإلضاءة

 
 ءة معدؿ تشغيل وحدات اإلضا

 وحدات تغمق ذاتيًا حسب مواقيت العمل 
 وحدات ترصد الحركة وعند انعداميا ُتغمق

مدى تحقيق اإلضاءة المطموبة 
 دوف إفراط

 وحدات متصمة بأجيزة استشعار
 استخداـ دوائر مزدوجة

 LEDوحدات  استخداـ العمر االفتراضي لموحدات 

 لتحقق متطمبات الفراغ التعميمي: جودة وكمية اإلضاءة. 2
قامت العديد مف الدوؿ بتشريع قوانيف الطاقة لمحد مف 

، وبما في االستخدامات استيالؾ الطاقة في المباني لجميع
 .12ذلؾ اإلضاءة

فيجب أف تحقق أنظمة اإلضاءة أفضل مستويات الستخداـ  
 الحفاظ عمى البيئة والموارد عمى حد سواء بحيث يتـ الطاقة،

الطويل االحتياجات اإلنسانية عمى المدى  ع تمبيةم
 والجمالية(. االجتماعية واالحتياجاتوالسالمة،  كالصحة)

مرًا ىامًا لمستخدمي أيعد الحفاظ عمى ىذا التوازف 
نظمة اإلضاءة أ. عمى الرغـ مف وجود العديد مف 13المباني

 التي تفي بمتطمبات كفاءة الطاقة إال أف القمق ال يزاؿ قائماً 
إضاءة ذات جودة  إلىألف تصميـ اإلضاءة الموفرة تؤدي 

أقل في غالب األمر. عدـ وجود تعريف موحد لجودة 
 .األسباب في عدـ التقدـ في ىذه المسألة أكثرىو  اإلضاءة

تعريفًا لجودة  Veitch and Newshamوقد وضع  
ضاءة تتحقق عندما جودة اإل ؛ليذا التعريف وفقاضاءة. اإل

شخاص المستخدميف األ الحتياجاتءة مناسبة تكوف اإلضا
 :يعناصر وى 6لمفراغ، وجمعوا ىذه االحتياجات في 

  األداء البصريvisual performance 
 األكل، الخياطة، كالقراءة)البصري داء ما بعد األ ،

  Post-visual performanceالمشي( 
  التفاعل االجتماعي والتواصل 
  الرضا(  ، اليقظة،)كالسعادةحالة المزاج 
  الصحة والسالمة 
  تحقيق عنصر الجماؿ 

                                                           

Lighting quality and  -Veitch, J. A., & Newsham, G. R. 
12

efficiency effects on task performance, mood, -energy
1998.-tisfaction, and comforthealth, sa 

Office relocation and  -Spreckelmeyer, K. F.  
13

Environment and  environmental change: A case study.
 1993.-Behavior 

 جميع أنواع المباني توفير مستويات إضاءة كافية  يفضل في
ضوء النيار  يكوف بحيث أف في الغرفة وعمى مستوى العمل 

 .ىو المصدر الرئيسي / أو الوحيد لمضوء خالؿ النيار
 . اإلضاءة والتعميم:1.2

يدة لألداء البشري ألف اإلضاءة تؤثر بعمق عمى مستويات عد
والمزاج واإلدراؾ كما ذكرنا سابقًا، فال  واإليقاع اليوميكالرؤية 

تناولت العديد مف ف التعميمية.يمكف تجاىل تأثيرىا عمى العممية 
و أتضعف  ولونيا أف اإلضاءةالدراسات كيف يمكف لجودة 

 األكاديمي.البصرية لمطالب؛ وبالتالي األداء لرؤية تعزز ا
وضح تأثير اإلضاءة عمى األداء البصري، واألداء فيما يمي ن

 األكاديمي، المزاج، والصحة والسالمة.
 

. اإلضاءة وتأثيرها عمى األداء البصري داخل 1.1.2
  الفصل الدراسي:
ال يمكف أف تحتوي عمى نشاط بصري  الفصوؿ الدراسية

واًل تحديد اإلضاءة المثمى بتقييـ كل أواحد؛ لذا فيجب 
يف ، التباـالمتغيرات مثل: الحجرية مف حيث نشطة البصاأل

contrastألساسية في البصرية ا األنشطة ، الوقت. وأىـ
 يتطمب كالىما، و ي القراءة والكتابةى الفصوؿ الدراسية

اىتمامًا كبيرا، فتوجد أنشطة بصرية قريبة وأخرى بعيدة، 
سطح الالمعة عمى األو ، ةوذات حجـ صغير وأخرى كبير 

يتطمب مف الطالب التكيف سريعًا مع فوغير الالمعة. 
القراءة مف الكتب إلى القراءة مف السبورة، ومف النظر إلى 

المشاكل البصرية وحدىا كفيمة ف .14أسفل ومف ثـ إلى عمى
مستوى  وكذلؾ تقميلبزيادة المشاكل السموكية لدى الطالب 

% مف 20فيقدر أف حوالي  .15التركيز في الفصل الدراسي

                                                           

The IESNA lighting handbook: reference & - Rea, M. S. 
14

of New York: Illuminating Engineering Society  -application
2000. -North America 

Physical activities -Cheatum, B. A., & Hammond, A. A.  
15

for improving children's learning and behavior: A guide to 

Human Kinetics-sensory motor development.-2000. 
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يواجيوف مشاكل بصرية )عمى  بتدائيةالا المرحمةطالب 
 eyeوتتبع العيف سبيل المثاؿ: مشاكل في التركيز 

tracking أو العيف الكسولة  والغمسLazy eye الحوؿ وأ 
strabismus.)  

 
ة األطفاؿ الذيف يدخموف المدارس المصابوف بالمشاكل نسب (:8الشكل )

 البصرية مف اجمالي األطفاؿ.
 الباحث. المصدر:

% يعانوا مف متاعب 41 االبتدائية المرحمةفبيف أطفاؿ 
نكسارية ا% لدييـ أخطاء 6و tracking التعقب

refractive errors - ىو عدـ قدرة العيف عمى تركيز

 16strabismus. % لدييـ حوؿ4و -الشبكيةالضوء عمى 
وتشير نفس الدراسة إلى أف "عدـ القدرة عمى التتبع البصري 

 .سبب المشكالت السموكيةُيعتقد أيًضا أنو 

 
  .االبتدائيةنسبة المشاكل البصرية بيف أطفاؿ المرحمة  (:9لشكل )

  . .Koslowe, K. 2009 المصدر:
 

. اإلضاءة وتأثيرها عمى األداء والمزاج داخل الفراغ 2.1.2
 التعميمي:

 داء األكاديمي:يما يتعمق باإلضاءة وعالقتيا باألف
طالب ل Heschong Mahoneتـ عمل دراسة بواسطة  

المدارس االبتدائية في مقاطعات مف ثالث واليات مختمفة: 
عمى الرغـ مف أف كل و كاليفورنيا وواشنطف وكولورادو. 

مناخ ، و متنوعة وتصميمات مختمفة،منطقة لدييا مناىج 
                                                           

 -Koslowe, K., Bergwerk, K., Yinon, U., & Merrick, J.  
16

Journal of -GS IN RETT SYNDROMEOCULAR FINDIN
2009.-Behavioral Optometry 

الطالب أفضل بكثير في االختبارات وجد أف أداء ، مختمف
 ضوء النيار عمى عتمدت التيالقياسية في الفصوؿ الدراسية 

 عف غيرىا.
 :المزاجبفيما يتعمق باإلضاءة وعالقتيا 

  قاـ  2003في عاـDasgupta  الطالب بمعيد
Rensselaer Polytechnic  باستقصاء لقياس

المزاج السمبي تحت تأثير إضاءة النيار المختمفة. ووجد 
دقيقة في الفراغ باستخداـ مسطح  20أف العمل خالؿ 

الؿ فترة النيار تقمل مف المزاج السمبي نافذة كبيرة خ
 .17فترة المساءمقارنة بالعمل خالؿ 

  تـ عمل دراسة أجرتيا كنيزKnez  1995في عاـ ،
فأجرت تجربتيف لتحميل أثر درجة حرارة ومستويات 
اإلضاءة عمى األداء اإلدراكي ويشمل ذلؾ تقييـ األداء 

ار بيف الذكور واإلناث. بعد كل تجربة تـ إجراء اختب
لقياس مزاج كل مشارؾ؛ فأظيرت النتائج أف أداء 
اإلناث كاف أفضل في بيئات اإلضاءة البيضاء الدافئة، 

البيضاء بينما كاف أداء الذكور أفضل في اإلضاءة ا 
 .18الباردة

. اإلضاءة وتأثيرها عمى الصحة داخل الفراغ 3.1.2
التطور البشري ال شؾ أنو ُيشكل بعدة عوامل  التعميمي:

الضوء، فاإلنساف تكيف وطور الساعة البيولوجية لو  منيا
 24مع ظروؼ ضوء النيار، ومع دوراف األرض خالؿ الػ 

فالضوء ينظـ مجموعة كبيرة مف العمميات داخل  .19ساعة
جسد اإلنساف مثل النـو واليقظة، فيساعد عمى إنتاج 

والكورتيزوؿ  melatoninىرمونات ىامة مثل الميالتونيف 
cortisolفاإلضاءات ذات  .20لمراحةي ضرورية ، وى

األطواؿ الموجية العالية تؤثر عمى ضغط الدـ والنبض 

                                                           

The impact of windows on mood and the  -Dasgupta, U.  
17

2003-performance of judgmental tasks 
Effects of indoor lighting on mood and  -Knez, I. 

18

1995.-Journal of Environmental Psychology -cognition 
-Stability, precision, and near-Czeisler, C. A., Others. 

 19

 1999. -hour period of the human circadian pacemaker-24 
Melatonin and the circadian  -Dijk, D. J., & Cajochen, C.  

20

regulation of sleep initiation, consolidation, structure, and 
1997.-the sleep EEG 
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ومعدالت التنفس. فاإلضاءة ليا دور كبير في حياتنا 
اليومية، فتؤثر عمى اإلنساف مف كل اتجاه، فيقوؿ تانر 

Tanner： الضوء ىو أىـ العوامل البيئية المسيطرة عمى"
 .21والشراب"اـ بعد الطع سافوظائف جسـ اإلن

 

 تأثير اإلضاءة الصناعية عمى العممية التعميمية:. 4.1.2
ف إضاءة أ JN Ottىا ا جر أالدراسات التي  إحدىكشفت 

في  cool white fluorescent الفمورسنت البيضاء الباردة
الفصوؿ الدراسية يمكف أف تحسف بشكل كبير مف سموؾ 

ل في ـ مشاكيالطالب الذيف لدييـ نشاط مفرط أو لدي
"بدوف  دراسية فتـ مالحظة أربع فصوؿ .العممية التعميمية

 اثناف فموريدا،ا بوالية سارا سوتوؿ في نوافذ" تضـ الصف األ
ف اخر منيما يحتوياف عمى إضاءة فمورسنت قياسية، أما اآل

كانا مزوداف بإضاءة فمورسنت جديدة كاممة الطيف. وتـ 
ب عمى مدار داء الطالأإعداد كاميرات في كل فصل لرصد 

أثبتت النتائج أف الطالب في الفصوؿ الدراسي. فاليوـ 
 JNولخص  .داء أفضلالمضاءة بكامل الطيف كاف األ

Ott  أف "النشاط المفرط يعود جزئيًا إلى حالة اإلجياد
"، فعندما يقل التعرض radiation stressاإلشعاعي 

 .22لإلشعاع يتحسف السموؾ واألداء
 Nationalأجرتواستطالعًا ويدعـ الدراسة السابقة 

Lighting Product Information Program 
(NLPIP) سؤاؿ  وكاف 2003بريل إنترنت في عبر اإل

مف وجية اإلضاءة األخرى،  بأنواع"مقارنًة االستطالع 
إلى تأثير مصادر الضوء كاممة الطيف  اإلشارة نظرؾ ُيرجى

 .23االستطالعنتائج ( 10)الشكل ي..." ويعرض ما يمعمى 
 

 :كبمهة انطُف واألداء انبصرٌ ءضىانمصبدر ا. 

مصادر الضوء كاممة تمت عدة دراسات حديثة تثبت أف 
خرى مف المصادر األ أفضلأداًء بصريًا  توفر الطيف لف

األداء البصري ىو ألف . كما ىو ُمزعـ في معظـ الظروؼ

                                                           

-The effects of light on the human body -Wurtman, R. J.  
21

1975.-Scientific American 
Influence of fluorescent lights on hyperactivity  -Ott, J. N.  

22

-Journal of Learning Disabilities -and learning disabilities
1976. 

https://www.lrc.rpi.edu 
23 

األسود عمي  كالموف )المونية سرعة ودقة معالجة المعمومات 
النظاـ البصري البشري. فمستويات  اء( بواسطةبيضورقة 

اإلضاءة العالية نسبيًا كالتي توجد في المدارس والمكاتب، 
ساسي بتوزيع الطاقة الطيفية أري بشكل داء البصال يتأثر األ

لمصدر الضوء، لذلؾ فمصادر اإلضاءة كاممة الطيف ال 
 داء البصري خر في األأضاءة إمف أي مصدر  أفضلتكوف 

 شائع.كما ىو 
ومع ذلؾ، فاإلضاءة التي تنتجيا مصادر الضوء كاممة 
الطيف توفر مساحات معمارية أكثر سطوعًا مف المصادر 

 :التأثيرفي ىذا فيناؾ ثالثة عوامل تساىـ  .24خرى األ
  درجات  الطيف ةمصادر الضوء كامملعادة ما تكوف

 high correlated colorحرارة لونية عالية
temperature (CCT) 7500 غتبمk-5000k. 

مستوى  تنتجعمى األ CCTمصابيح ذات قيـ فال
 .أقل CCT قيـ سطوع أكبر مف المصابيح ذات

 

  تتميز مصادر الضوء كاممة الطيف بخصائص لونية
السطح أكثر تشبعًا، مما  ألوافعالية، مما يظير 

 .يعطي انطباعًا بوجود سطوع أكبر
 

 ( اإلشعاع فوؽ البنفسجيUV الذي تنتجو بعض )
مصابيح الفمورسنت الطيفي الكامل لو تأثير مضيء 
ومشرؽ عمى المنسوجات والورؽ التي تـ معالجتيا 
بعوامل تبييض. قد يكوف ليذه التأثيرات المشتركة عمى 

 .25الفراغ مستخدميإدراؾ السطوع تأثير إيجابي عمى 

                                                           

Jewett, D. L., Fein, G., Saika, G., & Berman, S. M.,  
24

Photopic luminance does not always predict -Ashford, F. 
1990.-perceived room brightness 

spectrum fluorescent -Full -McColl, S. L., & Veitch, J. A.  
25

-lighting: a review of its effects on physiology and health
2001.-cal medicinePsychologi 
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 الفوائد المدركة لمصادر الضوء كاممة الطيف.(: 14الشكل )
  https://www.lrc.rpi.edu المصدر:

  100مجموع النسبة لبعض الفوائد لػ  لال يصفقد  االستطالع،ا لجميع أسئمة يستجيبو نظًرا ألف بعض المشاركيف لـ.٪ 
 

 وانفىائذ انسُكىنىجُة:كبمهة انطُف  ءضىانمصبدر ة.     

فوائد نفسية، خاصة  د يكوف لمصادر الضوء كاممة الطيفق
أحد . فيذه البيئات الطبيعيةتقدر في المجتمعات التي 

مصادر الضوء كاممة ت التي غالبا ما ترتبط باالدعاءا
لى حد كبير ضوء النيار الطبيعي. وىذا إنيا تشبو أالطيف 

ف ضوء النيار ال يحتوي عمى طيف ثابت. عمى العكس أل
ض والوقت مف الضوء الطبيعي يختمف مع خط العر  فأكما 

 ات،، وتموث اليواء، واالنعكاسُسحبوال والموسـ،اليوـ، 
ال يمكف إنكار أف الناس يفضموف باستمرار فافذ. و نال موادو 

ا التفضيل القوي يعكس ارتباط الطبيعية. وىذاإلضاءة 
 تأثيراً اإلنساف مع البيئة الطبيعية التي ُتحدث  فسيولوجية

وحظت فوائد نفسية إيجابية أنو قد ل عمى الرغـ مف. و إيجابياً 
إال  الظروؼ،مف مصادر ضوئية كاممة الطيف في بعض 

ومف  .26ي لتمؾ المالحظاتبيو فيزيائال يوجد تفسير  أنو
المؤكد أنو يمكف تصور أف مصادر الضوء كاممة الطيف 
المسوقة بذكاء يمكف أف توفر تأثيرات مفيدة لبعض 

دراسة  األشخاص المعرضيف ليذا التسويق. كما أظيرت

                                                           

Daylighting and  -Heschong, L., Wright, R., & Okura, S.  
26

Productivity: 2000.-Elementary Schools Studies 

NLPIP،  يبدو أف ىناؾ ارتباط إيجابي قوي مع مصادر
ويفترض  التسويق،الطيف التي نتجت عف  الضوء كاممة

بيف إضاءة الطيف الراسخ في االذىاف بسبب االرتباط 
 .الكامل والضوء الطبيعي

 

 ج. تأثير المون والضوء عمى سموكيات الطالب:
ضوء" عمى قامت دراسة بقياس مدى تأثير "الموف وال    

طالًبا في السادسة مف  11 )جيدة وغير جيدة( سموكيات
العمر وقياسات ضغط الدـ لدييـ. اجتاز األطفاؿ ثالث 

أياـ. خالؿ ىذا  10مراحل مف االختبار كل منيا استغرؽ 
دقيقة  15تـ تصوير الطالب عمى فترات فيديو لمدة الوقت 

ييـ في نفس األوقات كل يوـ، كما تـ قياس ضغط الدـ لد
كل يوـ. أوضحت النتائج أف ىناؾ نقصاف في ضغط دـ 
األطفاؿ خالؿ المرحمة الثانية في الصف التجريبي مع 

ضاءة كاممة  وحدثت زيادة تدريجية  الطيف،جدراف زرقاء وا 
عند العودة إلى إعداد الفصل في المرحمة الثالثة ٪ 1بنسبة 

 متناثرة واضاءة فمورسنت الدراسي األصمي بجدراف بيضاء
أف األطفاؿ أظيروا  كما كشفت النتائج بيضاء عادية.

في المرحمة الثانية  غير جيدةانخفاضا كبيرا في السموكيات 
غير سموًكا  390تـ قياس ما مجموعو ف. ىمقارنة مع األول

https://www.lrc.rpi.edu/
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وىو  الثانية،في المرحمة  سموًكا 310مقارنًة بػ  جيد
 .27٪20انخفاض بنسبة 

                                                           

-Color and Light Effects on Learning -Grangaard, E. M.  
27

1995. 
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يوضح الشكل التأثير الناتج عمى سموكيات األطفاؿ في عمر السادسة نتيجة (: 11الشكل )
 الختالؼ الموف واإلضاءة

 .Grangaard, E. M. -1995 المصدر:
 

 . اعتبارات تصميم اإلضاءة في الفراغات التعميمية:2.2
ضاءة كالىما مترابطاف، فقد يوفر نظاـ جودة وكمية اإل    

يات اإلضاءة المناسبة لمنشاط ولكنو ينتج مستو  ةاإلضاء
ضاءة زائدة يمكف   الرؤية؛ ف تؤثر عمىأانعكاسات ووىج وا 

  . والعكس فبالتالي تعتبر جودة نظاـ اإلضاءة منخفضة
في  اإلضاءةعند تصميـ  امراعاتيىناؾ عوامل يجب و 

 ومنيا: الدراسية فصوؿ
  ،التكامل والتحكـ في )ضوء النيار، الوىج المباشر

 .إلضاءة األفقية والرأسية(ا
  نشطة.سطح حسب األاأل عمى اإلضاءةتوزيع  
  استخداـ اإلضاءة لجعل الفراغات المعمارية أكثر

مف الناحية الجمالية والتي تؤثر عمى مشاعر  إرضاءً 
فرفاىية المستخدـ تتأثر بشكل مباشر  مستخدـ،ال

 يى السطوع والموف والتبايف والوقتف بالضوء.
  .28ءتي تستخدـ إلنشاء تمؾ األجواالمتغيرات ال

                                                           

Illuminating the effects of dynamic  -Mott, M. S.,Others. 
28

2012.-n student learninglighting o 
 

 

. استخراج المنهجية التصميمية لتصميم الفصول 3
 الدراسة

مف خالؿ الدراسة السابقة لممتطمبات اإلنسانية لتصميـ 
، وتأثير جودة اإلضاءة الطبيعية عمى الفصوؿ الدراسية

العممية التعميمية؛ يقدـ البحث برنامج تصميمي بسيط يساعد 
تعميمية وكذلؾ المصمميف المعمارييف وطالب ىيئة األبنية ال

العمارة في تحديد أبعاد الفصوؿ وابعاد الفتحات المناسبة.
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 ( 5جدول :)  الباحث المصدر:يوضح الجدوؿ مدخالت ومخرجات البرنامج التصميمي لمفصوؿ الدراسية 
  

 المخرجات المدخالت
 المرحمة الدراسية 

 

 عمر الطالب

 

 ؿ الفصل طو  نوع حركة المقاعد
 عرض الفصل فئة المقعد

 ارتفاع الفصل نوع النظاـ اإلنشائي

أبعاد المقعد المناسبة  أبعاد األعمدة اإلنشائية 
 لممرحمة

 طوؿ المقعد المناسب نسبة الفتحات
 عرض المقعد المناسب نصيب الطالب في الفصل

 عدد النوافذ أقصى عدد لمطالب

 عرض النافذة أقل ارتفاع لمفصل

 
 البرنامج.  scriptوالصورة الثانية   البرنامج  Componentيوضح الشكل البرنامج التصميمي لمفصوؿ الدراسية، الصورة األولى (: 12الشكل )
 الباحث. المصدر:
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كذلؾ مجموعة مف العمميات وتعتمد منيجية البرنامج عمى مجموعة مف البيانات التي يتـ تخزينيا داخل البرنامج كأبعاد المقاعد، و 
 المتتالية سيتـ توضيحيا في الدراسة التطبيقية التالية الستخراج نموذج فصل مرحمة التعميـ األساسي

 

 
 يوضح الشكل المنيجية المقترحة لتصميـ النموذج ألوفق لمفصل الدراسي.(: 13الشكل )
 الباحث. المصدر:

 

ة الستخراج النموذج الدراسة التطبيقية لممنهجية المقترح .1.4
 التصميمي األوفق لمفصل الدراسي " مرحمة التعميم األساسي":

 .أوال ال بد مف تحديد المرحمة الدراسة 
ىذه المرحمة تعتبر نقطة  . تحديد المرحمة الدراسية:1.4

أساسية لمعرفة متوسط اعمار التالميذ ومنيا تحديد متوسط 
مناسبة. وأيضا تحديد الطوؿ لمتالميذ لتحديد أبعاد المقاعد ال

 المرحمة يساىـ بتحديد األسس والمعايير التصميمية المطموبة 
 

لتمؾ المرحمة مثل نصيب التمميذ في الفصل الدراسي، 
وكذلؾ الحد األقصى لعدد التالميذ في الفصل الدراسي؛ 
ومنيا معرفة المساحة المطموبة. وفي ىذا البحث تعتمد 

اإلعدادي  -اسي )االبتدائيالدراسة عمى مرحمة التعميـ األس
في جميورية األساسي  ـمرحمة التعمي( لمفصل حيث أف 

ىي المرحمة األكثر عددا لمفصوؿ الدراسية مصر العربية 
 .(14)مقارنة بالمراحل األخرى كما ىو موضح بالشكل 
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 2018، 2017اسية لجميورية مصر العربية لعامي عدد الفصوؿ الدراسية لجميع المراحل الدر  (:14الشكل )

 .http://emis.gov.eg موقع مركز المعمومات لوزارة التربية والتعميـ   المصدر:
 

 :المناسبة . أبعاد المقعد2.4
ئة يفضل استخداـ المقاعد الثابتة، ويمكف تحديد أبعاد المقاعد عف طريق تحديد الف

العمرية. مرحمة التعميـ األساسي في جميورية مصر العربية تبدأ مف العاـ السادس مف 
 أعواـ تقريباً  10متوسط العمر عمر التمميذ وتنتيي في الخامسة عشر أي أف 

  سنوات أي  10الفئة العمرية وفي ىذا البحث سيكوف نطاؽ العمل عمى
د الخاصة بالفئة وكما يمي يوضح الجدوؿ أبعاد المقاع الصف الخامس

  أعواـ(: 10العمرية )
 

 أعواـ(. 10أبعاد المقعد الثابت لمفئة العمرية )(: 6جدول )
 (.2015الحرستاني، ربيح. )المصدر: 

 

A 37.1 D 66.4 G 37 K 1 
B 23.2 E 15 H 27 L 60.9 
C 5.9 F 81.4 I 26.6   

 

 لمجدوؿ السابق: ، وتبعامقعد ثنائيفئة المقاعد: 
 .120، وطوؿ 60.9، بعرض 81.4 فاع المقعدارت 

  وقد تـ تخزيف أبعاد المقاعد المناسبة لكل مرحمة
في البرنامج بمجرد تحديد المرحمة سيتـ تحديد 

 ابعاد المقاعد المناسبة ليا تمقائياً 
 
 

 

 . أبعاد الفصل المناسب:3.4
كما ىو  بيانات 3أبعاد الفصوؿ عف طريقيمكف تحديد 

 تصميمية المقترحة.واضح بالمنيجية ال
 .وتـ تحديدىا في المرحمة السابقة :عدأبعاد المق ( أ

 

  مساحة الفصل: ( ب
والذي يتـ تحديده عف طريق عدد التالميذ ونصيب التمميذ 

سيتـ استخداـ الحد مف مساحة الفصل  بالنسبة لمعدد 
األقصى لعدد التالميذ بمرحمة التعميـ األساسي داخل الفصل 

 لنسبة لنصيب التمميذ يساوي وبا .تمميذ/ فصل 40 وىو
 2ـ 48=  40*  1.2؛ إذا فمساحة الفصل = 2ـ 1.2

http://emis.gov.eg/
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ىناؾ ثالث نماذج لترتيب  :ترتيب المقاعد ( ج
 (4) المقاعد كما ىو بالشكل

 

  6.6أو  6إذا فيناؾ نموذجيف لعرض الفصوؿ 
 توالياً  7.2أو  8وبالتالي طوؿ الفصل يمكف أف يكوف 

ر عمى جودة ونظرًا ألف عمق الفصل الدراسي يؤث
اإلضاءة الطبيعية داخل الفراغ، فكمما زاد العمق أثر 

عمى التيوية واإلضاءة الطبيعية المناسبة،  بالسمب
 ـ 6*8إذا فاالختيار األنسب ىو 

 .3.2الحد األدنى لالرتفاع  الفصل:ارتفاع        
 

 الفتحات: . 4.4
  التوجيو الشماليالتوجيو األفضل لمفتحات ىو 

فعرض الفتحات الفتحات إلى عرض وارتفاع،  إذا تـ تقسيـ
: ثالثة بيانات كما موضح بالمنيجيةعمى  وعددها يتوقف
 والعناصر اإلنشائية ونسبة الفتحات، طوؿ الفصل،

 

ـ وبالتالي  8في النموذج المقترح  :طول الفصل ( أ
 ـ. 8 أقل مف عرض الفتحات البد أف يكوف 

 

 0.25بة الفتحات في مصر نس نسبة الفتحات: ( ب
 12=  48*  0.25سطح الفصل = م

 

عادة يتـ استخداـ النظاـ  :اإلنشائي العنصر ( ت
نظرًا  Flat slabاإلنشائي الكمرة والعمود أو نظاـ 

ـ فال بد 8لمعوامل االقتصادية. والف طوؿ الفصل 
مف وجود عنصر إنشائي في وسط ىذا الطوؿ كما 

سـ في وسط  60(. فيمكف ترؾ مسافة 16)بالشكل 
نافذتيف بينيما  الي تنقسـ الفتحة إلىوبالت الطوؿ
سـ مف كل مف 70سـ، وتترؾ مسافة 60مسافة 
 الطرفيف.

ـ لكل منيما وبالتالي االرتفاع  3إذا فعرض الفتحتيف 
 ـ 2( = 2*3/ ) 12المقترح = 

 
 يوضح الشكل تأثير العنصر اإلنشائي عمى توزيع الفتحات.(: 15الشكل )

 لباحثالمصدر: ا
 
 

 المناسب بأسموب عممي دقيق فاع الفتحاتارتولتحديد 
سنقـو بعممية محاكاة لمفصل الدراسي لتحديد ارتفاع الفتحات 

المستيدفة عمى ضوء الشدة لكفاية المناسب الذي يحقق ال
سطح العمل خالؿ فترات العمل في العاـ الدراسي والتي 

 ظيرًا. 2صباحًا وحتى 8تكوف مف 
 

  :يعتبر أداة المحاكاة المستخدمةLadybug & 
Honeybee  ضافية إمكوناتPlugin  مفتوحة
عمى واجية  Rhinocerosلبرنامج المصدر 

Grasshopper. 
- Ladybug في  لو ولىتـ إصدار النسخة األ

الطقس  ممفات عمى فيعتمد. 2013يناير 
وذلؾ  EnergyPlusالموجودة عمى موقع 

 Climateلممناخ وتحميمو  يإلخراج تصور مرئ
visualization & Analysis  كما بالشكل

(17. )  

 
 Ladybugمكونات ومخرجات  (:16الشكل )

  honeybee-https://parametricmonkey.com/2016/03/13/ladybug:المصدر
 

 
 .Honeybee تمكونا (:17الشكل )
http://www.makebim.com/2016/08/20/plugins-:المصدر

essenciais-parametricos/  

https://parametricmonkey.com/2016/03/13/ladybug-honeybee
http://www.makebim.com/2016/08/20/plugins-parametricos-essenciais/
http://www.makebim.com/2016/08/20/plugins-parametricos-essenciais/
http://www.makebim.com/2016/08/20/plugins-parametricos-essenciais/
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 ,Radiance) عمى Honeybeeويعتمد  -

OpenStudio, Daysim, EnergyPlus) ،
(، وذلؾ لمحاكاة الحرارة 18كما بالشكل )

 استخداـ المقاييس المختمفة. واإلضاءة و 
 

  وفي ىذا البحث سيتـ االعتماد عمىLadybug & 
Honeybee  في عممية المحاكاة نظرا لما ليما مف

مميزات غير متوفرة ببرامج المحاكاة المدعومة لبرنامج 
Rhinoceros  

  مدخالت عممية المحاكاةSimulation inputs: 
 اكاة:ىناؾ ثالثة مدخالت أساسية ألي عممية مح

 .3D Geometry مفراغلالنموذج الثالثي األبعاد  (1
 .Material propertiesخصائص المواد  (2
 . Light Sourcesمصادر الضوء (3
 

 نوع المقياس المستخدم: 
Spatial Daylight Autonomy (sDA) 

التي  Annual metricsالمقاييس السنوية   مف  ىو مقياس
شدة ضوء  مدى كفاية الختبار تعتمد عمى شدة اإلضاءة

الفراغ النيار لمفراغ الداخمي. ويعرؼ بالنسبة المئوية لمساحة 
تحقق مستوى اإلضاءة المستيدؼ  سطح العمل( التيأو  )

 .29لعدد ساعات محددة في السنة
ا يعني أف ، فيذsDA (300.50%)المثاؿ: عمى سبيل 

النسبة المئوية لمساحة الفراغ الذي يكوف فيو مستوى 
% خالؿ ساعات 50لوكس ىي  300اإلضاءة أكبر مف 

 العمل.
 

 :خطوات عممية المحاكاة 
 يوضح الجدوؿ التالي خطوات عممية المحاكاة

 خطوات عممية المحاكاة ومتغيرات كل منيا.(: 7جدول )
 باحثالالمصدر: 

بمتغيرات الطول : لمفصل الدراسي أواًل: بناء الفراغ الهندسي
 والعرض واالرتفاع 

                                                           
Development of -Ela, M. M. A., & Farag, M. A.-Sabry, S. M., El 29

form proportions configurations in office building skins in order to 
Journal  -improve daylight levels using “Parametric Design Methods”

2015.- of American Science 
 

 8  متغير ثابت  الطوؿ

 6  متغير ثابت  العرض
 3.5  متغير ثابت  االرتفاع

 
 

بمتغيرات عدد النوافذ وارتفاع الجمسة،  ثانيا: تكوين الفتحات:
 .وارتفاع وعرض الفتحات

 2  ثابت  عدد النوافذ
 0.9  ثابت  ارتفاع الجمسة
 3.0  ثابت  عرض الفتحة

 ارتفاع الفتحة
متغير  

 مستقل
 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.6 1.7 1.8 1.9 
 2.0 2.1  

 
 

 

 ثالثا: تعريف المواد ) لمحوائط، األسقف، األرضيات، والنوافذ(.
 

 0.5  متغير ثابت  انعكاسية الحوائط
 0.8  متغير ثابت  انعكاسية األسقف

 0.2  متغير ثابت  انعكاسية األرضيات
 0.4  متغير ثابت  نفاذية النوافذ

 
 

بمتغير االرتفاع عن سطح األرض،  مل:رابعا: تعريف سطح الع
 .Sensorsوالمسافة بين وحدات االستشعار

 0.9  متغير ثابت  ارتفاع سطح العمل
المسافة بيف وحدات 

 0.6  متغير ثابت  االستشعار
 

 

بمتغيرات التوجيه، حالة السماء،  : اجراء عممية المحاكاة:خامساً 
 شدة اإلضاءة، ساعات العمل، حالة السماء.

متغير  لتوجيوا
 مستقل

 شرؽ  شماؿ
 غرب جنوب

 لوكس 300 ثابت شدة اإلضاءة المستيدفة 
 صافية  ثابت حالة السماء 

ساعات 
 العمل

 صباحاً  8 ثابت بداية اليـو
 مساءاً  2 ثابت نياية اليوـ

الخريطة 
الزمنية لمعاـ 
 الدراسي

 سبتمبر 1 ثابت أوؿ يـو دراسي
 نيويو  30 ثابت أخر يـو دراسي
 يـو الجمعة ثابت العطمة االسبوعية
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 : نتائج عممية المحاكاة:دساً سا

 
 .sDAالشكل يوضح نتائج مقياس   (:19الشكل )

 لباحثالمصدر: ا
 

 احثالب المصدر:  . ربع اتجاىاتألالرتفاع الفتحات المختمفة ل sDAيوضح نتائج المحاكاة لقيـ  (8جدول )

sDA 
 ارتفاع الفتحات )مع ثبات العرض وعمق الفصل(

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 
 

توجيه الفتحات
 100 99 98 96 90 82 72 66 58 55 شمالي 

 100 100 100 100 99 98 97 92 87 75 شرقي

 100 100 100 100 100 99 99 98 92 83 جنوبي

 100 100 99 98 93 86 76 68 63 56 غربي

وتبعُا لنتائج عممية المحاكاة االرتفاع األنسب لكل اتجاه ىو بداية الكفاية لشدة اإلضاءة لكل حالة، لموصوؿ لشدة اإلضاءة الكافية 
 ـ(1.8ـ، الغربي 1.3ـ، الجنوبي 1.5ـ، الشرقي 1.9بأقل قيمة لموىج.  )الشمالي 

 

 الباحث المصدر:الفتحات لمفصل الدراسي لكل توجيو.  يوضح الجدوؿ القيـ الُمثمى الرتفاع  (9جدول )
 غربي جنوبي  شرقي  شمالي
 ـ 2 ـ 1.7 ـ 1.8 ـ 2.1

 المحاكاة ةالتوثيق البحثي لمراحل عممي: 
الذي يساعد المصمـ في تحديد ارتفاع الفتحات المثالي  المخطط المقترح مسبقًا يقدـ البحث ىذا  يباإلضافة لمبرنامج التصميم

 اتجاه عف طريق عمل محاكاة لمفصل الدراسي المقترح أبعاده مسبقًا مف البرنامج التصميميلكل 

 
 يوضح الشكل استراتيجية عممية المحاكاة و متغيراتيا (:24الشكل )
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 . ث: الباحالمصدر
 . الخالصة:4

 

البحث منيجية لتصميـ الفصوؿ الدراسية عمى صورة برنامج متاح لجميع المصمميف وطالب العمارة الستخدامو، ويراعي البرنامج المتطمبات يقدـ 
يقدـ مخطط يساعد المصمـ عمى اختيار ارتفاع الفتحات المناسبة لمفصل الدراسي. وكما يمي  ااإلنسانية ومعدالت الراحة داخل الفراغ التعميمي. كم

 .( النموذج األوفق لمفصل الدراسي "لمرحمة التعميـ األساسي" المقترح مف الدراسة التطبيقية10يوضح الجدوؿ)
 

 الباحث المصدر:  يوضح البيانات األساسية لنموذج الفصل الدراسي المقترح لمرحمة التعميـ األساسي(: 14جدول )
 التعميـ االساسي المرحمة الدراسية
 أعواـ  10 ةمتوسط الفئة العمري

 

 أبعاد المقاعد

 ثنائية فئة المقاعد
A 37.1 E 15 I 26.6 

 

B 23.2 F 81.4 L 68.9 

C 5.9 G 37   
D 66.4 H 27   

 

 أبعاد الفصل
 ـ 8 الطول
 ـ 6 العرض
 ـ  3.2>  االرتفاع

التوجيه  الفتحات
 المثالي

 أبعاد الفتحات شمالي

  2 العدد
 ـ  3 عرض الوحدة

 االرتفاع

 ـ 2.1 لمتوجيو الشمالي
 ـ 1.8 لمتوجيو الشرقي
 ـ  1.7 لمتوجيو الجنوبي
 ـ  2 لمتوجيو الغربي

 االعتماد الكامل عمى ضوء النيار قدر اإلمكاف.  مصادر الضوء
  .إذا تـ استخداـ اإلضاءة الصناعية ُيفضل استخداـ مصادر ضوء كاممة الطيف 

 
 لمنموذج المقترح لمفصل الدراسي. مسقط أفقي (:21ل )الشك
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Abstract: 
 

    Our Egyptian society suffers serious problems in education. According to the world economic 

forum report 2015-2016 Egypt ranked the second to last before Guinea from 140 countries in 

education global competitiveness index. Education is the main factor for nations' progress, 

therefore, architects must provide students with all the amenities and factors that raise student‟s 

concentration level. Classrooms design should achieve all human requirements and visual comfort. 

     The paper discusses humanitarian requirements and human comfort rates inside educational 

spaces, especially classrooms, and studies the effect of lighting on the educational process, and its 

impact on students‟ visual performance, mood, and health.  

    This research paper aims at concluding clear criteria for designing classrooms through setting 

Design Program. Finally proposed relevant design model for the primary education level in Egypt.
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