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 الملخص:

وبازدياد حدة  ،انتقال السلع والخدمات واألفراد على تنشيطالمقبلة  تعمل دول العالم في المرحلة

 العاملةالقوة  توافر بمدى مرهون  في المنافسة فإن نجاحها  ،المنافسة في األسواق الداخلية والخارجية

الحديثة، وقد سخرت بعض دول الشرق األوسط   العمل آالت تشغيلالقادرة على وذات الكفاءة العالية 

جات اح تراع  التعليمية لتحسين مخرجات التعليم، بيد أن مبادراتها لن تأتي ثمارها ما لم  مؤسساتها

التعرف على بعض المعايير  الحالي إلى وقد هدف البحث م والتدريب،يالتعل بيئةتحسين والطالب 

 يمارسكي  ،الفنية لتصميم بيئة ورش النجارة التعليمية في ضوء عناصر وأسس التصميم الداخلي

 تصنع عالقات سليمة بينمن شأنها أن  آمنةالطالب أنشطته المختلفة داخل الورشة بصورة وظيفية 

 حيز مكاني مرضي بصرياً وعاطفياً. ضمنالمدرب/المعلم وعناصر الورشة و الطالب

ورشة النجارة التعليمية، المعايير الفنية، التصميم الداخلي، عناصر التصميم  الكلمات المفتاحية:

 الداخلي، أسس التصميم الداخلي.
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Abstract:  

Educational institutions strive to improve educational outcomes, but 

their initiatives will not bear fruit unless they consider the student's needs in 

improving the learning and training environment. The research aimed to 

identify some technical standards for designing the environment of the 

educational carpentry workshop in the light of the elements and foundations 

of the interior design so that the student engages in his various activities 

within the workshop In a safe and functional way, healthy relationships are 

established between the student, the trainer / teacher and workshop 

personnel within a visual and emotional space. 

Keywords: Educational carpentry workshop, technical standards, interior 

design, interior design elements, foundations of interior design. 
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 :المقدمة

تهدف إلى تمكين ذوي الدراسات المهنية أبَرَمت دول اإلتحاد األوروبي وبعض دول الشرق األوسط اتفاقيات 

من الشباب من تحسين معارفهم المهنية بهدف تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط من خالل العديد من الوسائل 

   التي يأتي على رأسها تفعيل وتطوير التعليم المهني من خالل الخطط المستقبلية الطموحة والمثمرة.

الصناعية، إلى العديد من نقاط االرتكاز والقوة والتي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للتلمذة وقد أشارت االتفاقية 

سنوات، وإتاحة المعرفة الواسعة والمهارات العلمية  4أو  3تلك النقاط في زيادة فترة التعليم المهني إلى  وتتمثل

ضمن أحدث المنظومات والمعايير العالمية، والصناعية، وتوفير قدٍر واٍف من التدريب العملي للطلبة داخل المدارس 

لتخريجهم عمال وحرفيين مهرة ومبتكرين في مجاالتهم، ووضع لوائح وتنظيمات تضمن مسار العمل  بهم واالهتمام

 .((Mieschbuehler & Hooley, 2016 بشكل متقدم ومواصلة التعليم والتدريب داخل بيئة محفزة وملهمة دائماً 

االتفاق والخاصة بتوفير بيئة تلمذة صناعية محفزة محوراً للبحث الحالي، حيث من  وقد اتخذ الباحث نقطة

 الُمؤكد أن الوصول لبعض المعايير الفنية قد يكشف للباحثين مستقبالً مدى الفجوة بين الواقع والمأمول.

التدريب المهني ومن خالل عمل الباحث كعضو هيئة تدريب في قسم العمارة تخصص نجارة األثاث في المعهد 

في  الخلفية العلمية لتتخصص الباحث ، وبناًء علىالتابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدرب في دولة الكويت

لبيئة ورشة نجارة لمعايير الفنية يطرح اوجد الباحث تحدياً في الكشف عن تصور نموذجي  ، فقدالتصميم الداخلي

من  هفإن، وعلى حد علم الباحث في ضوء عناصر وأسس التصميم الداخليلية والجما تعليمية من الناحية الوظيفية

المعايير الفنية لتصميم بيئة ورش النجارة التعليمية في ضوء عناصر وأسس موضوع التطرق بالبحوث ل النادر

 التصميم الداخلي.

 فروض البحث:

 كالتالي: األسس النظرية للتصميم الداخلي على عالج الفراغ الداخلي لبيئة ورش النجارة التعليمية تُساعد

 .النجارة للمدربين وللطلبة في ورش وحرة يعمل التصميم الداخلي على توفير مساحة آمنة -1

 اإلضاءة لورش النجارة التعليمية.يعمل التصميم الداخلي على حل مشكالت  -2

 الداخلي على توفير التهوية الجيدة للورش النجارة التعليمية.يعمل التصميم  -3

  ممتعة.تدريب يعمل التصميم الداخلي على توفير بيئة  -4
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 أهمية البحث:

 . تصميم ورش النجارة التعليمية بمعاييرالبحث في تبني المؤسسات التعليمية المعنية  يسهمقد  -1

بيئة تدريب تتناسب في البحث في تعزيز اإلفادة من إمكانيات التصميم الداخلي للتوصل لنموذج  قد يسهم -2

 . وخصائص الطلبة العمرية

 أو التعديل على تصميمالالبحث في تزويد معلمي ومدربي ورش النجارة التعليمية باألسس العلمية عند  قد يسهم -3

 .هذه البيئات

تدريب أخرى في بيئات  بعض األسس والمبادئ العلمية المقننة في تصميم قد تفيد نتائج هذا البحث في تقديم -4

 مشابهة.

 حدود البحث:

  - :تتمثل حدود البحث في التالي

 الدراسات العملية، والتدريب الفني.الحدود الموضوعية:  -1

 الحدود المكانية: مدارس وزارة التربية والتعليم، كليات الجامعات التطبيقية، المعاهد. -2

 في سن المراهقة. البشرية: الطالب والطالبات الحدود -3

 :البحثمشكلة 

دراسة حول تطوير بيئة عمل ورش التدريب بمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، في 

في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  لورش التعليميةجودة افي  اً ملحوظاً توصلت الدراسة إلى وجود قصور

 .(7102)الهاشمي والهاجري، من الناحية الوظيفية  وعدم مالءمتها لعملية التدريب ،والتدريب

 في االستدامةالمدارس الحكومية وتطبيق عناصر  في البيئي األداءتحسين كفاءة ( بعنوان 7103وفي دراسة فؤاد )

ث إلى ضرورة مراعاة االحتياجات الفيزيقية والسيكولوجية في المباني التعليمية، كون ، توصل الباحالتعليمية المباني

 أي تقصير في تناول الفراغ الداخلي يؤثر سلباً على كفاءة مستوى أداء الخدمة التعليمية المقدمة للطالب.

مخرجات العملية البين  فجوةوجدود  إلىالدراسة  توصلت، التعليم المهني ( لواقع7112) الغضبانوفي دراسة 

، وقد أدى هذا وعدم القدرة على توفير االحتياجات التدريبية بسبب انخفاض جودة التعليم التعليمية وسوق العمل

 .%43-33تتراوح من القصور إلى زيادة نسبة التسرب من التعليم المهني بنسبة 
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أن استمرارية ارتباط الطلبة  ,Hayward & Tallmadge) 0993)  وتالميدج بينت دراسة هايورد كما

بتعليمهم ونجاحهم األكاديمي مرهون بمدى مالءمة البيئة مع الطلبة، وإن الكثافة العددية القليلة للطلبة في الورشة 

 مهني.تضمن جودة التعليم ال

ينبغي  العالقة بين الطالب والورشة التعليمية هي عالقة توافق بين الحيز المادي والمجال اإلنساني، لذلك إن 

متى يؤديه؟ مع من أين يؤديه؟ ؟ التدريبكيف يؤدي من يؤديه؟ ؟ التدريب الهدف منإلجابة على األسئلة التالية )ما ا

 .اإلجابة على هذه التساؤالت بطريقة أدق عن البحث اقتربيؤديه؟(، فالمالئمة تزداد كلما 

 التالي: الرئيس تتلخص مشكلة البحث باإلجابة على السؤالو

 

 التصميم الداخلي؟ وعناصر أسسما هي المعايير الفنية لتصميم بيئة ورش النجارة التعليمية في ضوء 

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 ما الهدف من التدريب في المؤسسة التعليمية؟ -0

 التعليمية؟في المؤسسة  الطلبةما طبيعة  -7

 الورشة التعليمية؟ ما عناصر -3

 ما أسس تصميم الورشة التعليمية؟ -4

 ؟والطلبةبين تصميم الفراغ في ورشة النجارة التعليمية  العالقة ما -3

 مصطلحات البحث:

 التصميم الداخلي: 

هو فن تهيئة ومعالجة فراغ أو مساحة ما بكافة أبعادها )األرضيات والحوائط واألسقف والتجهيزات واإلضاءة 

والتهوية(، ووضع الحلول المناسبة لكافة الصعوبات لمجال الحركة والوصول واالستخدام بأقل جهد وأكبر أمان على 

 .(07، 7102 ،)الدليمينحو جمالي 

 المعايير الفنية: 

مة لقيام الورشة المحكات وفي هذا البحث مجموعة من  الفنية بمفهوم المعاييريُقصد  المقاييس والقواعد الُمنظ 

 .والموضوعيةبالجودة على اآلالت واألجهزة واألدوات بصورة تتميز  والتدريب ليصح العمل التعليمية
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 ورش النجارة التعليمية:

 - مؤسسة تعليمية رسمية ضمن نطاق الطلبةلتدريب ومجهز  كل مكان مخصصهي ويقصد بها بهذا البحث 

 الطلبةد يتزول وفق خطة موضوعة مسبقاً  طار منهجي منظمإوتعمل في  - سواء كانت مدرسة أو معهد أو جامعة

 .ويستفيد منها الطالب في حياته التي يحتاجها سوق العمل المختلفة الفنية بمهارات النجارة

 عناصر الورشة التعليمية:

 كمل وظيفةبها بهذا البحث كل ما هو موجود داخل الفراغ الداخلي للورشة التعليمية ومن شأنه أن يُ ويقصد 

 الورشة التعليمية. وعمل

  :من التدريب لمؤسسات التعليميةا هدف

عادة هيكلة إجل بناء المستقبل من خالل أتنمية الموارد البشرية من  إن الهدف من إنشاء المؤسسات التدريبية هو

لذا  الوطنية،مؤسسات التعليم التطبيقي وبرامجها وتطويرها بصورة مستمرة وتصميم نظام وطني للمؤهالت المهنية 

دائم على تطوير برامجها التعليمية لمواكبة متطلبات العصر في مجاالت  وبشكلتحرص  ن المؤسسات التدريبيةإف

)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ستيعابية للكليات والمعاهداإلنشاءات والمشاريع الجديدة لزيادة الطاقة اال

،7171.) 

 

 خصائص وطبيعة الطلبة في المؤسسة التعليمية:

توجد عالقة وثيقة بين تصميم الفراغ في الورشة والطلبة، فمن الصعب فهم وتخيل تفاصيل الورشة من دون فهم 

حيح، فمن الصعب فهم احتياجات الطلبة من دون فهم طبيعة اآلالت طبيعة الطلبة واحتياجاتهم، وكذلك العكس ص

والعدد واألدوات بالورشة، لذلك وجب على المصمم الداخلي فهم هذه العالقة التبادلية والموازنة بينهما، وتحفيز 

 .للتعلمالطالب ورفع الدافعية 

(، إن اآللة -الطالب  -يمثل الطالب محور العملية التدريبة بين المدرب واآللة في التشكيل الثالثي )المدرب  

التطرق إلى خصائص الطالب النفسية يتشعب بنا إلى جملة من القضايا التي لها عالقة وطيدة بتصميم بيئة الورش لفئة 

ذي يشير إلى حالة فسيولوجية نفسية داخلية، تحرك الطالب للقيام ، والللتعلمالمراهقين وباألمن والسالمة ودافعيتهم 

بسلوك معين في اتجاه معين لتحقيق هدف محدد، وإذا لم يتحقق هذا الهدف يشعر الطالب بالضيق والتوتر حتى يحققه 

 (.7112)بو حمامة، عبد الرحيم، الشحومي،
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ي األمور العاطفية والنفسية؛ حيث يصبح المراهق يُحدث النمو العاطفي والنفسي في مرحلة المراهقة تغيّرات ف

متقلّب المزاج، وقد يمتلك الكثير من الطّاقة التي يحتاج إلى إطالقها، ففي مرحلة المراهقة يكون الطالب/الطالبة أكثر 

 عرضة للمخاطر؛ حيث إّن الدماغ في مرحلة المراهقة يعمل بشكل مختلف عن البالغين أثناء اتّخاذ القرارات وحل

المشكالت؛ لذا فقد يكون المراهق أكثر اندفاعاً، مّما يؤدي إلى تورطه في الكثير من الحوادث والمشاجرات، كما أّن 

المراهق يخطئ عادة في فهم العواطف وتفسير النّصائح االجتماعيّة، وقد ينخرط في أمور وسلوكيّات محفوفة 

 .(7103، حسين) بالمخاطر

 

 

 الطالبعلى  هاأثرو التعليميةعناصر الورشة أوال: 

 للورشة: العناصر المادية ) أ (

 :الحوائط .1

المراهق بالطبع أن تكون هناك لمحة من شخصيته على جدران الورشة وأن تتميز بشكل يالئم اتجاهاته  يفضل

تعتمد  والذي األزرقاللون فإن كمثال اللون األزرق هو لون القوة والثقة والتروي، لذا  ،بالنفس وتمنحه الثقة وميوله

 ذات خلفية زرقاء استخدام صورفيمكن  ،ئهمعمالو بين المؤسساتالثقة  يمنحعليه المؤسسات والبنوك في تعامالتها 

، تجعلها أكثر تميزاً  تدريبية/ذات رسالة توعوية وتعليميةلرجال أشداء يقومون بعمليات نشر لألخشاب تحمل مضمون 

 .(24، 7113بقا، ) وقيمة وذات فائدة جذابةفالمطلوب ورشة 

 :رضياتاأل .2

على  األرضيات تكونيضع بعين االعتبار أن أن  أرضيات الورشة التعليمية ينبغي على المصممعند تصميم 

 االبتعاد عن استخدام رماد الفحم الحجريمستوى واحد أفقي من دون عتبات أو مستويات، كذلك يوصى بشدة 

خرسانية معالجة بطبقة  األرضية)الخبث(، حيث أن الخبث يعمل على صدأ اآلالت واألدوات، كما يفضل أن تكون 

مخلفات أعمال النشر  التي قد تسببها نزالقحوادث االلتفادي  (ملساء )ليست نوعاً ما خشنة (Epoxyحماية )

)مجموعة البنك  نشارة الخشب مكنسةيم شبكة والتصفية، وهي مشكلة ينبغي على المصمم الداخلي مراعاتها عند تصم

 .(7112الدولي، 
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 :الخرسانية سقفاألالجدران العالية و .3

 األسقف الخرسانية كما تُشكلتعتبر الجدران العالية في األساس هي سمة من سمات األماكن التاريخية النبيلة، 

بمساحة  وتحتفظ الجدران العالية، وهي تعطي االحساس بالحرية واالنفتاح والتهوية جزء من النظام األساسي للمبنى

من األسقف وخاصةً عند خلوها  استغاللهاسن حُ  في حال التعليمية الورشةظيفة شكل ووكبيرة قادرة على تغيير 

روعات الُمنجزة يمكن تصلح كمنطقة تخزين لألخشاب أو للمشُعلية ُجزء من المساحة في اليمكن إضافة  المستعارة

 . الوصول إليها بواسطة سلم آمن االستخدام

 :(Workbench)طاوالت العمل  .4

تسمى طاوالت العمل في ورش 

وهي بمثابة  (workbenchالنجارة )

 المهيمنة مركز النشاط و)بؤرة التركيز

طاوالت  عن ، وهي عبارة(في الورشة

الصلب كالزان أو  الخشبمصنوعة من 

 ، وهي(اآلش)خشب السنديان أو 

مصممة لتتحمل عمليات النجارة الثقيلة 

في عملية التدريب  القاعدة التي يتم العمل عليهاتشكل و، وهي كصناعة األثاث أو الخزائن أو التشذيب أو نحت الخشب

أثيراً اختيار الموقع األكثر ت وجبورشة، وذلك نظراً لحجمها وضخامة كتلتها، لذا الدون بقية عناصر ولها خصوصية 

 (Stephen, 2016, 68) ومالءمة

طالبين للعمل عليها وربما أكثر طبقاً لتصميمها،  (Workbenchطاوالت العمل )تستوعب بعض التصاميم من 

علم  (، وهواألرجنوميكسأجسامهم وهو ما يُسمى ب ) أحجامولكن من المهم تعديل وضع ارتفاعها ليتناسب مع 

يشير إلى التوافق والمالئمة والمطابقة بين هندسي مرتبط بالمالئمة النفسية والفيزيائية بين اآلالت والبشر، وهو تعبير 

البشر واألشياء التي يستخدمونها إذا ما تحقق هذا التوافق والمالئمة بشكل جيد فإن الضغوط التي تقع على الطلبة تقل 

أقل وب أثناء نشاطه على طاولة العمل بسهولة ويسر وأمان مهمتهأداء  لطالب منوسيمكن اوسيشعرون بالراحة أكثر 

  (Landis, 1987, 211-220) من األخطاءعدد 

، في الفراغ داخل الورشة التوزان في توزيعهايتم توزع طاوالت العمل بالورشة بصورة مدروسة من حيث 

تكون مع األخذ باالعتبار أن ، وتحاشي تصادم الطلبة أثناء تدريبهم ،من حولها أريحيةبلعمل كافية لمساحة ترك يتم و

لمنح حول طاولة العمل  STOOLخفيفة  جلوس كراسيفضل توفير يُ ، كما الكافية نطاق اإلضاءة تحتطاولة العمل 
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 ,Stephen) حركة المرورالطلبة فرصة لالستراحة من الوقوف الطويل، حيث يتم توزيعها بصورة منظمة ال تعرقل 

2016, 69). 

 :عدد وأدوات النجارة .5

في تعتبر العدد واألدوات اليدوية العمود الفقاري ألداء أي عمل 

غالبا ما تكون و ومن دونها يستحيل بالقيام بأي عمل حرفي، ،الورشة

لذلك البد من الحفاظ عليها إلطالة  ،تكلفة شراء العدد واألدوات مرتفعة

عمرها من جهة، ولسهولة تناولها حين الحاجة من جهة أخرى، وينصح 

في علب أو في  أو وظيفتها بترتيب هذه العدد واألدوات بحسب حجمها

 .(9، 7112)درويش،  خزائن أو دروج مخصصة لهذا الغرض

 

 

 :آالت النجارة .6

لورشة  األساسي المنشارهو  Table Sawمنشار الطاولة 

النشر الطولي لأللواح في عمليات ويستخدم هذا المنشار  ،النجارة

الخشبية، وغالباً ما يكون منشار الطاولة في وسط الورشة كي يسهل 

ألواح والوصول إليه من جميع الجهات والدخول باأللواح الطويلة 

المعاكس من خالل ترك مساحة كافية للدخول والخروج بتلك األلواح 

سم، وتنطبق هذه القاعدة أيًضا على 771والتي يتجاوز طولها أحياناً 

آالت النجارة الثابتة األخرى التي ترتبط معها وظيفياً إلضفاء مفهوم 

 من خالل الحفاظ على نفس اللون والعالمة التجارية االستمرارية

 (Christianson, 2018) 
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 منشار الطاولة ويعتبر جهاز

إال أن بعض  خطر نسبياً للمبتدئين،

الطرازات منه مزودة بجهاز كابح 

الحساسية يجبر قرص النشر سريع 

على التوقف من دون وقوع 

ألصابع، وقد تم لبتر  إصابات أو

اعتماده للتدريب في المدارس 

 الفنية بالواليات المتحد األمريكية

(SawStop,2020).  

 

 

   (Dust Collector) الخشبمكانس شفط نشارة 

يوصى وبشدة تزويد المناشير بمكانس شفط نشارة 

أو  منفصلة وحداتكانت  سواء  (Dust Collector) الخشب

مكانس خاصة لهذا النوع من األعمال  عبارة عن ، وهيةمركزي

تحافظ على سالمة أداء آالت النجارة من تكدس النشارة بين 

 Almqvist, et) مفاصلها، وتوفر العناء من تنظيفها وصيانتها

al. 1999).  
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 :الممرات .7

تلعب الممرات دوراً أساسياً في عملية التنقل ونقل 

 لذا وجب على المصممالورشة، آالت  ما بين األخشاب من

أن يراعي الترتيب المنطقي  توزيع عناصر الورشة  دعن

تسلسل ماكينات النجارة بالورشة بحسب خطوات العمل ل

الترتيب المنطقي هو بويقصد  ،وليس بشكل عشوائي المنطقية

أن تكون ماكينات المسح والتصفية قريبة من بعضها البعض 

، ثم تليها لتشغيل خامات األخشاب وهي المرحلة األولى

ثم  ،المرحلة الثانية ماكينات القطع والنشر في المنتصف

الثالثة ماكينات الثقب والتفريز في أقصى المكان وهكذا...، 

وهذا الترتيب من شأنه أن يجعل العمل يسير بسالسة ويقلل 

ويختصر المسافة التي يضطر  االنتقال بالممراتمن عملية 

ها ذهابا وإيابا، كذلك فإن الترتيب المنطقي الطالب لقطع

يقلل من احتمالية حدوث خطأ في إجراءات تشغيل 

، لذا بين الطلبة أثناء الحركة التداخليمنع األخشاب وكذلك 

 كافية من حولتوفير مساحة مرور  مراعاةفإنه يوصى ب

 ) Greatمتر 0.3وطاوالت العمل ال تقل عن الماكينات 

t for Education, 2004, 96)Britain. Departmen. 

 

لذلك وقبل البدء في التخطيط لتصميم ورشة تدريب متواضعة المساحة، فيجب التسليم بأن الحد األقصى 

متر  4طالب، حيث يحتاج الطالب في عملية التدريب بالورشة لمساحة عمل  2للسيطرة على عملية تدريب الطلبة هو 

 متر مربع شاملة طاولة العمل والممرات. 37طالب هو  2المطلوبة لتدريب مربع ليكون الناتج من المساحة 

متر  3، وأطوال األخشاب الطبيعية تصل إلى 7.44×0.77تبلغ األبعاد القاسية لأللواح الخشبية المصنعة  

طولي أو أكثر، باإلضافة لمساحات مطلوبة للمناشير 

وللماكينات أساسية في ورش النجارة مثل: منشار 

اولة، ومنشار القطع، ومنشار الشلة، وماكينة الط
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متر  4مسح الخشب )الرابوه(، وماكينة تسوية األسطح )الثخانة(، وماكينة المنقار الرأسي واألفقي، بحد أدنى لكل منها 

متر مربع، مع المحافظة على  72مربعاً، ليكون حاصل مجموع المساحة المطلوبة للعمل عليها والمرور من جانبها 

 ر ممرات آمنة من بين طاوالت العمل والماكينات تفادياً لحدوث أصابات وجروح قد تكون خطيرة.توفي

متر  4مساحة لخزانات العدد بحدود  مربع، وتتطلبمتر  02كما تتطلب مساحة تخزين األخشاب بحد أدنى 

وكذلك غرفة بواجهة  02متر مربع، ومخزن لناتج العمل )المشغوالت(  71مربع، ومساحة تشطيب المشغوالت 

متر مربع، ليكون الحد  03متر مربع، باإلضافة لمساحة احتياطية آلالت أخرى في المستقبل  9زجاجية للمدرب 

يعمل  ، ومتر مربع على أقل تقدير 041للتدريب على هذا النوع من النجارة يكون األدنى إلجمالي المساحة المطلوبة 

علوية معلقة يتم الوصول لها في منطقة تخزين واضافة منطقة  الفرصة إلعادة تنظيم الورشةارتفاع السقف على زيادة 

 وممتعة للعمل والتدريبوهذا من شأنه أن يوفر في المساحة األرضية منطقة آمنة ، االستخداممن خالل سلم آمن 

Great Britain. Department for Education, 2004, 16)(. 

  للورشة غير الماديةالعناصر  ()ب

 الطبيعية اإلضاءة  .1

أن اإلضاءة كما ، ورش النجارة بشكل عاميعتبر توفير اإلضاءة الجيدة من االعتبارات األولية في تصميم 

المستمرة  للتفاعل مع األحداث الطالب وتهيئة ذهن ،األدوات والعدد وتمييز للرؤية هي األفضل على اإلطالق الطبيعية

، حيث ، وهذا يعني أنه البد من تحقيق معايير اإلضاءة المالئمة من الناحية الكمية والنوعيةللتحقيق الهدف من التدريب

الموقع والمناخ الجغرافي للمبنى بشكل تعتمد استراتيجية التصميم المعماري لإلضاءة الطبيعية بصورة كبيرة على 

الشمس ال  أشعةفإن  الملبدة بالغيوم عام، فإذا كانت المنطقة غائمة بطبيعتها كما هي في المناطق األوروبية الشمالية

 مثبتهيجب أن تكون تصاميم النوافذ والمساحات الزجاجية  لذا، لضعف أشعتها الداخلة من النوافذيمكن االعتماد عليها 

 .(7109 )المؤمن، وبشكل عمودي أكبر كي تسمح لإلضاءة بالدخول بصورة سقفبال

في المناطق المشمسة كما هي الحال في معظم مدن الوطن العربي؛ فإن استراتيجية التصميم تختلف وتتمحور و 

بشكل  إلى األرضية بدالً من األجزاء العليا من السماء دخول أشعة الشمسحول تفادي أشعة الشمس المباشرة، وتوجيه 

، ولتحقيق هذه والحد من المساحات الزجاجية الكبيرة لتفادي األحمال الحرارية الزائدة والوهج الضوئي ،غير مباشر

من مساحة  2/0بمواجهة الضوء، وتكون مساحة النوافذ  وضع طاوالت العمل بالقرب من النوافذالمعادلة يجب 

 م عن األرض. 0.33 – 0رض، وعتب النوافذ مرتفع بمسافة األ
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 الصناعية:اإلضاءة   .2

، حيث أن هذا الصناعية يختلف شعور وسلوك الطلبة باختالف نوع اإلضاءةف إلضاءة الصناعيةبالنسبة ل أما

كرد فعل لشدة  التمريناالختالف له تأثير فسيولوجي على الحالة من حيث الرضى أو االنقباض أو القابلية ألداء 

أن يكون مستوى اإلضاءة مناسب للعمل المطلوب أدائه، وأن تكون اإلضاءة  األمرومن هنا يتطلب ، اإلضاءة وكفاءتها

تكون منتشرة وموزعة بصورة مالئمة، وأن يتم الحصول على توزيع جيد للتباين في مجال الرؤية داخل الورشة، وأن 

على أن يكون هناك تدرج بين  ،في الفراغ المحيط  بها ا( أكبر منهchWorkben اإلضاءة على طاولة العمل ) شدة

وخصوصاً تسبب إجهاد العين  التيوذلك لمنع حدوث ظاهرة اإلبهار  ،بها إضاءة طاولة العمل وبين والفراغ المحيط

و أأيضا تفادى وجود مصادر يتطلب مر األهذا و الورشة،داخل  من األماكن المعتمة إلى األماكن المشعةعند االنتقال 

رؤية تعيق أو ظالل  مزعجة ينتج عنها انعكاسات أو المسح والتي مثل األسطح المعدنية آلالت النشرعاكسة  أسطح

الهيئة العامة لمركز بحوث اإلسكان ) لوكس 711في المعامل والورش  اإلضاءةوصى أن تكون شدة يُ لذا فأنه ،  العمل

 .(0991 ،والبناء والتخطيط العمراني

 

 :النوعية معايير اإلضاءة من الناحيةبعض 

 قد ينتج عنها  أخرى يجب تفادي وجود أسطح عاكسة أو مصادر

 .عيق الرؤيةانعكاساً يُ 

  باأللوان الداخلية لما لها من أهمية في تحديد جودة  االهتماميجب

 .اإلضاءة

  تجنب حدوث الظالل على أسطح العمل حتى ال يتسبب ذلك في

 .معينهأأو إجهاد  الطلبةصرف انتباه 

 :األلوان. 3
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اللون ويؤثر تأثيراً مباشراً، على سبيل المثال  أجناسهم،بين الناس على اختالف تعتبر األلوان لغة تخاطب 

مجتمعة تشير  فإن الداللة لهذان اللونان الذ ،األسود للون اً مجاور اللون األكثر وضوحاً  وهو ،األصفر هو لون الشمس

لذا  ،بالخطر البشرية نفسال ويوحيالخطرة والمؤذية  الحيوانات وبقية والعقرب واألفعى والنحلةكالدبور  على الخطر

اللون المميز  كما أنهواألسود، األصفر  باللونين في الورش والمصانع اإلعالنية التحذيرية الالفتات غالباً ما تكون

 .(22، 7113 ،)بقا الصناعية اآلالتبقوة  ويوحيوالجرافات  للمعدات الثقيلة كالرافعات

 

 

 الملمس. 4

يرتبط الملمس باللون بشكل مباشر ومثال على ذلك ان 

اللون نفسه يمكن ان يظهر بشكل مختلف عندما يكون رطباً، 

جافاً، ناعماً، خشناً، والغرض من وجود الملمس هو أن 

يعطي االحساس المادي الحقيقي ألسطح الخامات المستعملة 

، فلو كانت األسطح الزجاجو الطابوقوالحديد و الخشبمثل 

بصرياً، في حين أن األسطح  خشنة فإنها تكون عامال فعاالً 

الملساء يمكن أن تكون مريحة بصرياً، وباستخدام السطحين 

 ؤثرتُ و برز التركيز واإليقاع والتباينيمعاً فمن الممكن أن 

المدركات  علىنعكس يبالتالي و ،الورشة وروح على تصميم

 Gatto, Albert ودافعيتهم للتعلمللطلبة  والحسية البصرية

& Selleck, 2000, 122) ) .  

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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  التهوية. 3

تتوقف الراحة الفسيولوجية لإلنسان على التأثر بالعوامل 

، المناخية مثل درجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء

ا ملتهوية داخل الورشة أهمية كبيرة الرتباطهللتكييف واو

فالتهوية والتبريد الطبيعيين مهمان في تخفيف  ،المباشر معها

 عبء وكالهما يُشكل الشديدة،وطأة الحر ودرجات الحرارة 

بدخول التكييف الميكانيكي يسمح  ، بينمااستهالك الطاقة على

 االحتباس وإزاحةداخل الورشة  بانسيابية هواء الصيف العليل

ركة الحراري وتعويضه بزخات من التيارات الهوائية المتح

  (Lundgren, Kuklane, Gao & Holmer, 2013) المنعشة

 شفط نشارة الخشب .2

في تصميم ورشة النجارة التعليمية  المهمةمن االعتبارات 

الخشب السالمة الصحية للطلبة، حيث يساعد جهاز شفط نشارة 

(Dust Collector) التخلص من مخلفات عمليات النشر  على

تولد التي و للماكينات عاليةالطاقة التي تنتج عن ال والتصفية

كميات كبيرة من النشارة المتطايرة في أرجاء الورشة وتؤثر 

   ,Chukarin) سلباً في جودة التدريب على النحو التالي

Buligin,   Alexeenko,   & Romanov , 2017):  

 

 إن ترسب النشارة على األرضيات يكون طبقة زلقة قد تتسبب في حوادث خطرة. -0

 يتسبب تطاير النشارة في عملية اختناق الجهاز التنفسي. قد -7

تسبب في تتحتوي على مركبات غير عضوية )كيميائية( قد التي إن تطاير مخلفات بعض أنواع األخشاب الُمصنعة  -3

 أمراضاً خبيثة.

 عملهاوتعطل كفاءة الت أجزاء اآل أصدبحدوث  تتسببقد و ،على نسبة من الرطوبة نشارة األخشابتحتوي   -4

  وسالمة العمل عليها

إهمال تنظيف أرضية الورشة من النشارة ومخلفات عمليات النجارة يعطي مؤشرات سلبية للطلبة نحو جودة التعليم  -3

 والتدريب.
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 وأثرها على الطالب أسس تصميم الورش التعليميةثانياً: 

 :ورشة النجارة التعليميةالوحدة في  أساس -0

حساساً إيحمل الفراغ العام  أنفي التصميم الداخلي تعني الوحدة 

)توزيع طاوالت مثل  الورشةجزاء أجميع  أنبمعنى  ،باالستمرارية

 الجدارية، الوسائل التعليمية ،وألوانها اآلالتالعمل والكراسي، توزيع 

لخلق تأثير تناغمي ممتع جمالياً وفعال  بطابع موحد ..( تم تنسيقهاإلخ

 .وظيفياً 

 :المقياس والتناسب في التصميم الداخلي أساس -7

في التصميم الداخلي عنصران متعلقان  والتناسبالمقياس 

)طاوالت العمل  ببعضهما، فالمقياس هو دالله لحجم عناصر الورشة

، أما التناسب فهو الطلبةحجم مع  ومالءمتهاومدى  على سبيل المثال(

ومساحة  )طاوالت العمل( عناصر الورشةتعبير عن عالقة مقارنة بين 

 .الورشة

 :اللون في التصميم الداخلي ساأس -3

 لوان على تأثيراتها النفسيةالداخلي مع األ المصممتعتمد طريقة تعامل 

ها بمثابة أنكما  الفراغ الداخلي للورشة،بعاد استعمالها على او والسيكولوجية

في يد المصمم الداخلي ليخدم نوع الوظيفة والنشاط المحدد لكل  ةداأ

الورشة، على سبيل المثال فإن اللون األحمر يشد االنتباه لذلك  ياتمحتو

 .جذب انتباه الطلبةالتحذير أو يوضع باألماكن التي تحتاج الى 

 :التوازن في التصميم الداخلي ساأس -4

بطريقة تعطي االحساس بالراحة وتبعث على الرضى  الورشةعناصر جميع هو عباره عن ترتيب وتنسيق 

 .داخل الورشة باألنشطةعلى القيام الطالب وتحفز 
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 :في التصميم الداخلي اإليقاع أساس

وعندما  ،مجال لتحقيق الحركة في التكوينات الصامتة اإليقاعيعتبر 

 أرجاء يضفي الحيوية والديناميكية داخل فإنه اإليقاعيحاول المصمم تحقيق 

االيقاع من خالل ، االيقاع من خالل التكرارمثل ، وممتع متنوع بشكل الورشة

  .االيقاع من خالل التنوع ،التدرج

 

 

 :الملمس في التصميم الداخلي أساس -3

الخامة المستخدمة في ديكورات الورشة يشير الملمس الى خواص سطح 

جسام األ ألسطحالتي يوجد عليها المظهر الخارجي  الحالةوهي تلك  التعليمية،

في  التباينوهذا  غير المع( ،المع ،خشن ،)ناعم كاألرضيات والحوائط المختلفة

 .االختالفالتباين وبراز هذا إالملمس يثير انتباه الطالب نحو الهدف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 :نتائج البحث

 ببناء الورشة التعليمية على الحد من مشكالت التدريب الفنية. قبل الشروعلتصميم ليُساعد التخطيط الجيد  -0

 تنظيم عناصر الورشة بصورة جيدة.يعمل التصميم الداخلي على  -7

 .والمعلم لكالً من الطالبآمن في ورشة النجارة بشكل  يُوفر التصميم الداخلي مساحات ُحرة  -3

 لورشة النجارة التعليمية.يعمل التصميم الداخلي على حل مشكالت اإلضاءة  -4

 يعمل التصميم الداخلي على توفير التهوية الجيدة للورشة النجارة التعليمية. -3

 ممتعة. و آمنة تدريبيعمل التصميم الداخلي على توفير بيئة  -2

 

 التوصيات:

 الباحث: ، يوصىالبحثنتائج هذه  على بناءً  

  طالب. 2الطلبة عن  على أال تتجاوز أعداد الورشة التعليميةاالهتمام بتقنين أعداد الطلبة داخل  -1

والتي أثبتت نجاحها في عملية التدريب على النجارة في  saw stopإدراج المناشير ذات الكابح الحساس  -2

 مدارس ومعاهد الواليات المتحدة األمريكية.

 االهتمام بالتنظيم وبالشكل الجمالي للورش التعليمية. -3

 والتكييف واإلضاءة.يع نظام التهوية زاالهتمام بتو -4

 تواجه المعلم/المدرب قد التي للمشكالت حلولالتصورات وبال ذات الصلةوالبحوث  مزيد من الدراساتالإجراء  -5

 .في الورشة التعليمية

والتي من المتوقع الدراسات العملية والفنية معلمين /مدربيندورات خطة إدراج دورات التصميم الداخلي ضمن  -6

 .التعليمية الورش وتصميم مشكالت متعلقة بتنظيمأنها تساعد على حل 
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 العربية:  المراجع

 : دار المعلنين للنشر والتوزيع.يأبو ظب(. كيف تصمم لوحتك اإلعالنية، 7113عمر إبراهيم ) ،بقا -0

 :(. علم نفس التعلم والتعليم. الكويت7112عبدهللا. ) ،والشحوميأنور رياض ، الرحيم وعبدجياللي ، بو حمامة -7

 .األهلية للنشر والتوزيع

(. انعكاسات التنمية المستدامة على معايير تصميم أبنية التعليم األساسي، رسالة 7103) الجليلدعاء عبد  ،حسين -3

 جامعة القاهرة.  -الهندسة ماجستير، كلية

المختلفة، سوريا: دار (. العدد واألدوات اليدوية والكهربائية والخردوات المتعلقة بالمهن 7112درويش، عماد ) -4

 دمشق.

(. أسس التصميم الداخلي والديكور، عمان األردن: شركة دار األكاديميون للنشر 7102مروة جبار ) ،الدليمي -3

 والتوزيع.

الجيزة: وكالة الصحافة  -(. المراهق مشكالت وحلول، جمهورية مصر العربية 7102فاطمة ) ،العراقي -2

 العربية.

 ، دراسة منشورة، جمعية العلوم االقتصادية السورية.التعليم والتدريب المهني(. 7112)جرجس  الغضبان، -2

رسالة )(. تحسين كفاءة األداء البيئي في المدارس الحكومية، اقليم القاهرة الكبرى، 7102أحمد حمدي ) ،فؤاد -2

، تم االسترجاع من موقع قسم العمارة: جامعة القاهرة-، كلية الهندسة(ماجستير

https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/view/418 

تم االسترجاع ، وثائق مرجعية فنّية اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة(. 7112مجموعة البنك الدولي ) -9

 من موقع

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ho

me 

تم  ،)أغسطس( ،لة التقدم العلميمج .(. اإلضاءة الطبيعية في العمارة الحديثة7109) عبدالكريم عادل المؤمن، -01

   /https://taqadom.aspdkw.comاالسترجاع من موقع 

                                                                            /http://www.paaet.edu.kw تم االسترجاع من موقع .(7171)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -00

المعايير التصميمية لمدارس مرحلة  .(0991الهيئة العامة لمركز بحوث اإلسكان والبناء والتخطيط العمراني ) -07

 التعليم األساسي، الجزء الثاني: القاهرة.

 

https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/view/418
https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/view/418
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://taqadom.aspdkw.com/
http://www.paaet.edu.kw/
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