
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DESIGN AND FASHION STUDIES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2735-5365 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 285 – 307. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

285 
 

 

لمالئمة األنماط المختلفة للمتعلمين   -دور التصميم الداخلى فى تعزيز الحيزات التعليمية لألطفال   

The Role Of Interior Design In Enhancing Educational Spaces For Children -To 

Adapt To Different Styles Of Learners . 

 

   آيات عبد هللا فواز سلطان

جامعة االسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –الديكور قسم  -مدرس   

محافظة االسكندرية   –جمهورية مصر العربية   

ayat.fawaz@alexu.edu.eg : البريد اإللكترونى  

: ملخص البحث  

بل األفراد  و تقديم الرعاية الشاملة من ق   ، تهدف االستدامة االجتماعية إلى االرتقاء بنوعية حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل       

و تتطلب أن يصل أفراد المجتمع ككل إلى مرحلة يتقبلون فيها أوجه االختالف بينهم   والمؤسسات في المجتمع لمصلحة المجتمع بأسره.

النظر إليها على أنها موضع القوة والتميز للجميع. و  

وم االنسانية  يعد االهتمام بالعقل البشرى وإمكاناته وأساليب تطويره، تجسيدا لالهتمام بالثروة البشرية لإلرتقاء باالجيال ، و قد إهتم علماء العل

 مه ومعناه.بقياس العقل البشري والبحث عن طبيعتـة ومفـاهيم الذكاء لديه من حيث مفهو

دى ، فلكل انسان ما أثبتت الدراسات و النظريات العلمية عدم وجود نمط واحد للذكاء البشرى بل انه متعدد و مختلف لدى كل فرد على ح        

 مكنه من النبوغ و التفوق. ميزه عن غيره من ذكاءات ت  ي  

، لذلك فإن المتعلمين تتنوع بشكل كبير الفطرية التي يمكـن مالحظتهـا عند  في القدرات البيولوجية المتمثلهإن أنواع الذكاءات المتعددة        

 البيئة التعليمية الذكية هي التي ال تقدم إسلوب واحد لكل المتعلمين ذوى الخصائص المختلفة .

كن تقوم الدراسة بالقاء الضوء على نمط الذكاء الحركي  لدى األطفال و كيفية تمهيد بيئة الحيز الداخلى التعليمى لهؤالء األطفال بحيث يم      

هتماماتهم  تحفيزهم على التعلم بشكل أكثر فاعلية عن طريق عناصر العمارة الداخلية المكونة للحيزات التعليمية لهم التى تتوافق مع ميولهم و ا

  المختلفه. ، لتوظيف قدراتهم االبداعية

  :الكلمات الدالة

 ( bodily-kinesthetic) الذكاء الحركى . 3 (Multiple Intelligence)  نظرية الذكاءات المتعددة .1

 (Interactive spaces. حيزات تفاعلية )4(      Social sustainabilityاالستدامة االجتماعية  ) .2

ABSTRACT : 

      Social sustainability aims to improve the quality of life for all segments of society in the present and 

the future and to provide comprehensive care by individuals and institutions in society for the benefit of 

society as a whole. And it requires that members of society as a whole reach a stage where they accept 

the differences between them and consider them as a place of strength and distinction for all. 

      The interest in the human mind and its capabilities and methods of development is an embodiment 

of the interest in human wealth for the advancement of generations. Humanities scholars have been 

interested in measuring the human mind and searching for its nature and concepts of intelligence. Studies 

and scientific theories have proven that there is no single pattern of human intelligence, but rather that it 

is multiple and different for every person. individual alone . 

      The types of multiple intelligences, represented in the innate biological abilities that can be observed 

in learners vary greatly, so the intelligent educational environment is the one that does not provide a 

single method for all learners with different characteristics. 

        The study sheds light on the pattern of  bodily-kinesthetic intelligence in children and how to 

prepare the environment of the internal educational space for these children so that they can be motivated 

to learn more effectively through the elements of the internal architecture that make up the educational 

spaces for them that correspond to their tendencies and interests, to employ their different creative 

abilities. 
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                                                              :مقدمة ال -1

إن  اإلهتمام بالعقل البشرى وإمكاناته وأساليب نموه وتطويره، يعكس إهتمام المجتمعات بالثروة البشرية ألهميتها         

البشري  ، ونتيجة لذلك فقد  في تحقيق التنمية ، و قد  ازداد إهتمام العديد من المجتمعات في العصر الحـالي بالرأسمال  

 .إهتم العلماء بقياس العقل البشرى ، والبحث عن طبيعـة ومفـاهيم الذكاء لديه

وللذكاء دور كبير في حياتنا اليومية في كثير من مجاالت الحياة المتعددة، مثل التعلـيم المدرسي بكل مراحله و التعليم 

  .الجامعي ، وممارسات المهن المختلفة  والمواقف االجتماعية المتعددة التى يمر بها اإلنسان طوال حياتة 

ريبي، بحث يتسنى  وضع الشخص في المجال الذي يتالءم مع قدراته  لذلك كان ال بد من البد من قياس الذكاء بشكل تج

 العقلية )مستوى ذكائه ( بالشكل المالئم . 

فقد عرفه ) للذكاء  التقليدى  للتعريف  بالنسبة  أنه )القدرة على  Champy Philippe, Étévé Christianeو  ( على 

(  Roland Doron &F. Parotنما عرفة )، بي (  Philippe, Christiane,1994 )التكيف مع وضعيات جديدة (  

 . (2001)غريب ،  على أنه )الوظيفة السيكولوجية المتمثله فى مجموع الوظائف التى تمكن الذات من التكيف مع المحيط(

وهناك العديد من التعريفات التقليدية االخرى للذكاء ، و لكنها فى الغالب تحصر مفهومة ضمن المجال المعرفى الخالص  

للعمليات العقلية ، و على الرغم من مراعاتها لموضوع التكييف مع المحيط أو الحياه ، إال أنها ال تأخذ فى إعتبارها 

الفنى و الجمالى و الذوقى و الحركى و اإلجتماعى ، أو تكون قد ركزت على إحد تلك الجوانب فقط ، مثل  الجانب 

بتأكيده على عدة جوانب  فى تقسيمة الثالثى للذكاء فى القدرات   (عندما قامE. L.Thorndikeالمحاولة التى قام بها)

 (.2001)غريب ، )الميكانيكية و المعنوية و االجتماعية(.

نجد من أهم تلك  -أما عن النظريات الحديثة لتفسير الذكاء فقد تطرقت إلية من زوايا و منطلقات مختلفة       

 Multiple) اً للذكاء وتفسيراً لطبيعته ، هى  نظرية الذكاءات المتعددةالنظريات والتي حاولت أن تقدم تعريفاً محدد

Intelligence(للعالم هاورد جاردنر )Howard Gardner"ضمن كتاب  "أ طر العقل، )Frames OF Mind  

و الذى حدد فيه    2016، و التى تم تطويرها عبر السنوات الماضية وصوالً إلى عام (2014)العيد ،( 1983"عـام )

يفترض جاردنر أن أنواع الذكاءات المتعددة تتمثل في القدرات   ، وجاردنر إثنى عشر نوعاً مختلفاً من الذكاءات 

ك يرى أن البيئة التعليمية البيولوجية الفطرية التي يمكـن مالحظتهـا، بشكل واضح عند األشخاص المتفوقين، لذل

 .الذكية هي التي ال تقدم إسلوب واحد لكل المتعلمين ذوى الخصائص المختلفة

و عالقتة بالعمارة  ،(Bodily-Kinestheticالحركي ) -تقوم تلك الدراسة بالتركيز على نمط الذكاء الجسمى       

و ذلك ليس تجاهالً لباقى أنماط الذكاء أو  – ألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى الداخلية للفصل الدراسى ل

الحركي من األطفال إلى   –محاوله للنداء بفصل أصحاب هذا النمط ، و لكن لمالحظة إحتياج ذوى النمط الجسمى 

أثناء تواجد ذويه وسط أقرانهم، و بيئات داخلية محفذة لهم  لها العديد من الصفات التى تعزز هذا النمط من الذكاء 

 تساعد على تنمية مهاراتهم وتعاونهم مع األطفال من األنماط األخرى بشكل كبير. 

فإن أصحاب نوع أو نمط معين من الذكاء  ال يمتلكونه  منفرداً ، و لكن يتآذر ذلك النمط  -و كما أكدت النظريه       

، فإن لألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى  و فى حالة البيئة التعليمية  –مع باقى صفاتهم الشخصية األخرى 

قد تشبع العديد من أنماط الذكاء لدى األطفال ، ولكن يظل النمط  الحيز الفراغى التقليدى و طرق التدريس التقليدية 

(  ينقصه بعض التدخل من مصممى العمارة الداخلية للحصول عل  Bodily-Kinestheticالحركي ) -الجسمى 

باقى القدر الكافى من اإلمكانيات المكانية التى تعزز ذلك النمط ،سواءاً برَز فى شخصية الطفل ، أو َكَوَن جزءاً من 

 أجزاء شخصيته  التى تحتاج إلى التأهيل و الرعاية ، حتى تنموشخصية األطفال  بشكل سليم فى البيئة التعليمية لهم . 

                                                   :مشكلة البحث  -2
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االولى من التعليم مرحلة لالمعاصرة لعدم مالئمة العمارة الداخلية للكثير من الفصول الدراسية فى المدارس       

مع إحتياجات األنماط المختلفة لذكائهم و شخصياتهم ، مما يققل من فرصة إستجابة  ذوى  بعض األنماط    -األساسى 

(  و إعتبارة عبئاً على المعلم فى  Bodily-Kinestheticالحركي ) -من الذكاء لدى األطفال مثل النمط  الجسمى 

الفصل الدراسى ، مع إمكانية توظيف العمارة الداخلية لحيزات التعلم لتنمية و إثراء كل من لديهم هذا الجانب فى  

 شخصياتهم من األطفال.  

 : هدف البحث -3

-Bodilyالحركي ) -تقديم بعض حلول العمارة الداخلية التى تعزز من تفاعل األطفال ذوى النمط الجسمى        

Kinestheticبهدف تفعيل تلك الحلول فى   –االولى من التعليم األساسى  مرحلةال(  مع البيئة التعليمية الخاصة ب

فى بناء شخصية اإلنسان و تكوين دافعيتة للتعلم و المعرفة   العملية التعليمية لتلك المرحلة و التى تشكل حجر األساس

 فى جميع المراحل العمرية لإلنسان .

 : فروض البحث -4

( مع كافة أنماط الذكاء األخرى لدى األطفال فى كافة  Bodily-Kinestheticالحركي ) -تداخل النمط الجسمى  •

 االولى من التعليم األساسى. مرحلةالالمراحل العمرية ،و سيطرتة لدى العديد من األطفال ب

إلى دور المصمم الداخلى   –( كنمط للذكاء Bodily-Kinestheticالحركي )  -إحتياج أصحاب النمط الجسمى  •

 لتهيئة بيئة الفصل الدراسى بشكل مالئم . 

-Bodilyالحركي )  -وجود العديد من الحلول التصميمية اإلبداعية التى تستند إلى تحليل نمط الذكاء الجسمى  •

Kinesthetic )– . لتثرى البيئة التعليمية للطفل جنباً إلى جنب مع الوسائل التكنولوجية و التعليمية المتاحة 

    : أهمية البحث -5

األطفال هم نواة الغد وأساس الثروة البشرية ألى مجتمع ، و اإلهتمام بالتهيئه المناسبة للحيزات الخاصة بهم         

يمكن جنى ثمارة بتضافر جهد مصمم  –و ليس درباً من دروب الرفاهيه  –د إستثماراً للمستقبل بكافة أنماط ذكائهم يع

 العمارة الداخلية مع جهود التربويين .

      :حدود البحث  -6

مركزاً على الحلول  للمرحلة االولى من التعليم األساسى يدرس البحث التصميم الداخلى للحيز التعليمى المعاصر       

( فى الذكاء بشكل أساسى ، و كذلك  Bodily-Kinestheticالحركي ) -الداخلية التى تتفاعل مع ذوى النمط  الجسمى 

 .باقى األطفال ذوى األنماط األخرى للذكاء و الذين يتضافر النمط الحركى بشكل كبير مع باقى مكوناتهم الشخصية 

     :منهج البحث  -7

الحركي  -يقوم البحث بشكل أساسى على المنهج التحليلى لسمات شخصية األطفال ذوى النمط الجسمى        

(Bodily-Kinesthetic ، فى الذكاء ، و تحديد مفردات التصميم الداخلى المناسبة للبيئة التعليمية لهذا النمط )

، و الذين ي توجهم ذلك النمط  االولى من التعليم األساسى مرحلة البغرض تحقيق أعلى قدر من التفاعل لدى األطفال فى 

 من الذكاء بشكل أساسى أو يتضافر مع باقى جوانب شخصياتهم . 

 (: Gardnerفهوم نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر )مأوال : 

أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر ما يشبه بالثورة الهادئة على الساحة التربوية خالل السنوات األخيرة،         

والتي تعتقد  عملـت علـى نسف المفاهيم التقليدية التي تنظر إلى قدرات المتعلمين بنظرة ضيقة األفق وأحادية الجانب، 

بوجود ذكـاء واحد عام قابل للقياس بالطرق التقليدية و تهمل العديد من القدرات التي تكشف عن مكامن اإلبداع 

 والتفوق لدى المتعلمـين .
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ويفترض جاردنر أن أنواع الذكاءات المتعددة ، تتمثل في القدرات البيولوجية الفطرية التي يمكـن مالحظتهـا،  

األشخاص المتفوقين، الذين وصلوا إلى درجة العبقرية في ذكائهم، عن طريق مالحظاتهم في بشكل واضح عند 

 ( هي التي تتمثل فيها األسس اآلتية :Smart Schoolمواقف محددة، لذلك يرى أن المدرسة الذكية )

 .ال يصلح أسلوب واحد لكل المتعلمين ألنهم يمتلكون ميوالً مختلفة .1

 .لتدريب كل األفراد في جميع المجاالتال يصلح أسلوب موحد  .2

 الذكاءات المتعددة : ثانيا :تعريف مصطلح  

بأنه القدرة على حل المشكالت، وإبداع نتاجات ذات قيمة في مجـال أو أكثر في  (الذكاء: عرف جاردنر       

المجاالت الثقافية، التي تحظى بتقدير وإهتمام في البيئة اإلجتماعية للفرد، ويعتقد أن الذكاء يجب أال يحـدد بعدد 

كبير في البيئـة المدرسـية،  المنطقي اللذان يحظيان على تقدير  -محدود من القدرات، كالذكاء اللغوي والرياضي

ويفرضان هيمنتهما في إختبارات الذكاء التقليدية، بل يجب أن يتسع مفهوم الذكاء ليشمل قدرات متنوعة ، تكشـف 

الحركـي أو    -عـن مكامن اإلبداع لدى المتعلمين، مثل الذكاء الموسيقي أو االجتماعي أو الشخصي أو الجسـمي

 (2014)العيد ، يالفضـائ

  :في البداية نموذج جاردنر سبعة أنواع من الذكاء هيتضمن 

     ( Verbal - Linguistic intelligence)اللفظــي   -الــذكاء اللغــوي .1

 (                                         Mathematical -Logical intelligenceالرياضــي  )  -الــذكاء المنطقــي .2

   (Bodily-Kinestheticالحركي  ) -الذكاء الجسمى  .3

  (Musical intelligenceاإليقـاعي ) -الـذكاء الموسـيقي .4

 ( Spatial-Visual intelligenceالذكاء السطحي او البصري ) .5

 (Intrapersonal intelligence) ذكاء معرفة الذات   .6

 (  Interpersonal intelligenceل مع االخرين  ) ذكاء التعام .7

( الذكاء الروحى Existentialist( ذكاء الوجودية )Naturalistثم أضاف جاردنر  : ذكاء علم الطبيعية )         

(Spritual)  و بالرغم من أن ذكاءات جاردنر تبدو غير متصله ، إال إنة من النادر أن يستخدمها الفرد بصورة غير

)المفتى  فتتآذر و تتآنى تلك الذكاءات معاً عندما يواجة اإلنسان موقف أو مشكله ما فى حياتة و يحاول حلها. متكامله ، 

 ،2004) 

يوضح جاردنر فى نظريته أن فكرة أنماط التعلم التقليدية ال تحتوي على معايير واضحة لكيفية تحديد أو إختيار        

أسلوب التعليم، و الوقت المناسب لتحديد هذا األسلوب، وكيف يمكن التعرف على تلك األساليب وتقييمها. و يعبر  

ا حصول الفرد على  مجموعة محددة  من األساليب و الطرق  فرضية هدفه) جاردنر عن فكرة أنماط التعلم بأنها

 التعليمية. (    

في مستويات مختلفة من الكفاءة ، وجميع   -وربما أكثر من ذلك  -فكل شخص لديه ثمانية أنواع من الذكاء        

يفترض فيها تصنيف   خبرات التعلم قد ال تتصل بنمط الذكاء الذى يبرع  فيه . فالتعلم عملية معقده ، وال يجب أن 

اردنر: "عندما يكون لدى اإلنسان  فهم دقيق للموضوع، فيمكنه أن جكنوع واحد من المتعلمين . كما يقول  تالميذال

 يفكر فيه  بطرق عديدة" 

”When one has a thorough understanding of a topic, one can typically think of it in 

several ways”( Gardner,2011) 

و لذلك يجب على المعلم أن يقوم بدوره فى صياغة المدخالت التعليمية بأنماط متنوعة لتتالئم مع طبيعة و أنماط         

المتعلمين )اإلطفال( ليستطيع كل منهم أن يستخدم الموهبة أو الذكاء الذى منحه هللا إياه لتقبل المعلومة بشكل سلس ، 

 فيبرع فيها . 
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البيئة المكانية التعليمية لهؤالء األطفال مرنة و متنوعة العطايا لتالئم طرق الطرح المختلفة   كما يجب أن تكون       

لألساليب التى يستخدمها المعلم لصياغة األفكار التى يهدف لتوصيلها لعقول األطفال، التى تحمل بدورها الكثير من 

 الفروق الفردية فيما بينها . 

)كأحد أنواع الذكاءات( و إحتياجات ذويه التعليمية، و   الحركى –الذكاء الجسمى و فيما يلى دراسة تفصيلية للذكاء 

 . المرتفع الحركى –الجسمى  ذوى الذكاء  كيفية تأثير التصميم الداخلى على تعزيز الحيزات التعليمية لألطفال

 :  (BK intelligence )-(Bodily-Kinesthetic intelligenceالحركى ) -الذكاء الجسمى  -1

هذا النوع من الذكاء يضحد الفكرة التقليدية بأن األنشطة العقلية و األنشطة الحركية ال ترتبط ببعضها البعض ،         

و يتمثل فى القدرة على حل المشاكل عن طريق اإلستخدام الكلى أو الجزئى للجسم كما هو الحال لدى الصناع اليدويين 

 ( . 2001)غريب، ألعاب القوىو الراقصين و أبطال  

 الحركى:  -من خصائص الذكاء الجسمى  1-1

 يمتلك فية اإلنسان القدرة على السيطرة على الحركات الجسمية، والتعامل مع األشياء ببراعة.  •

 يفكر بجسمه عن طريق الحركات . •

ن االنسان من التالعب باألشياء المحيطة به بإستخدام مهاراته البدنيه .  •  ي مك 

 الحركي.  -يمتلك القدرة العالية على التوازن والتآزر الحسي •

 أو  لخلق اختراع جديد.  ،آلداء رياضة مفضله  ،يستخدم اإلنسان جسده  للتعبير عن مشاعره  •

 ” )أى بذل جهد بالجسد و األيدى (.Learning by Doingاإلسلوب األمثل للتعليم هو التعليم بالعمل  “ •

 ( : BK intelligence الذكاء الجسمى أو الحركى )(ألصحاب Brain Connectionالروابط العقلية )  1-2

( على Cortex، تسيطر قشرة الدماغ )( شبكة معقدة من عمليات الدماغ BKتضم قدرات التعلم  لدى )       

العضالت المختلفة بالجسم لتساعدها على الحركة بشكل تبادلى  )بالنسبة لنصفى المخ مع نصفى الجسد ( ،و تعمل  

قشرة الدماغ كآلية للتغذيه اإلدراكية  الراجعة للمخ ، حيث تذود الحبل الشوكى بالمعلومات عن الحركات التى قام بها  

و بذلك ففى حاله أصحاب الذكاء  ،ا الى الحبل الشوكى مرة أخرى الجسد ، و تتلقى المدخالت من الجسم لتوصله

( المرتفع يكون لدينا العديد من الوصالت لتجميع المعلومات من العالم BK intelligenceالجسمى أو الحركى ) 

ة  الخارجى أكثر منها فى الوصالت الداخلية بين أجزاء الجسم الداخلية و بعضها البعض ، مما يشكل وسيلة قوي

  للمعرفة .

 ( : Kinesthetic Learnersيمكن مالحظة المتعلم ذو النمط الحركى )كيف  1-3

إذا كان الطفل يفضل أن يلمس ما يتعلمة بيده أكثر من مجرد رؤيته فإنة متعلم ذو نمط حركى، و هؤالء األطفال        

يفضلون بناء المجسمات و)الميكانو( ويفككون ألعابهم حتى يعرفوا كيفية عملها، يفضلون أجزاء العرض التفاعلى فى  

ن اليدوية عن إختيارهم لألقالم و األلوان ، و يفضلون الكتب متاحف األطفال ، يختارون النحت من أنواع الفنو

 Helping Kids Succeed Through Different )(.التفاعلية التى تحتوى على العديد من النوافذ و المالمس 

Learning Styles).(2021) 

 المرتفع و تأثيرها على جودة تعلمهم : الحركى   -البيئة التعليمية المحيطة  باالطفال ذوى الذكاء الجسمى  1-4

و التصميم الداخلى لحيزات الطفل،  له دور فى مستقبل   - القائم عليه (–أدواته  –)اسلوبة  -إن كل من التعليم 

حيث يسمح التصميم الداخلى  بتوقع تفاعل االنسان مع الحيز الفراغى المحيط به ،و تأسيس عادات التعلم   –الطفل 

تشكيل قدراتهم، و يضبط التصميم الجيد إحتياجات البيئة التعليمية مما يعطى صورة عن الشكل   و لدى االطفال،

 المستقبلى للمهارات  التى إكتسبها الطفل فى مراحل تعليمة المبكرة .

 :  ( على مستوى تعلمهمBKر العمارة الداخلية للحيز التعليمى لألطفال )يثأت 1-5
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( على Passive and Active Learningالعمارة الداخلية ألنماط التعليم المختلفة  ) تصميم تأثيرإختالف : 1-5-1

 الحركى .  –األطفال ذوى الذكاء الجسمى 

 الحركى .  –تأثير مساحه و شكل الحيز التعليمى على األطفال ذوى الذكاء الجسمى  : 1-5-2

  –المالمس  –الخامات  –قطع األثاث  -ية واألفقية اسعناصرالعمارة الداخلية )محددات الفراغ الداخلى األس : 1-5-3

 األلوان (

 الحركى . –األطفال ذوى الذكاء الجسمى على ه تأثير  والتجهيزات التفاعلية بالحيز التعليمى  : 1-5-4

 ( :Passive and Active Learning: تأثيرإختالف العمارة الداخلية ألنماط التعليم المختلفة  ) 1-5-1 

إستمر تصميم البيئات التعليمية لألطفال عقوداً كثيرة فى بداية القرن العشرين يهتم فى المقام األول بالناحية         

تصميم الوظيفى، و فى النصف الثانى من القرن العشرين بدأ كل من المعماريين و المصممين الداخلين  الوظيفية أو ال

و المصلحين التربويين  بفحص و إختبار البيئة التعليمية للطفل عموماً و ما تقدمه من أساليب تعليمية و أنشطة سواءاً 

 كانت سلبية أو ايجابية. 

( و التوافق مع ذوى الذكاء  Passive and Active Learningنشط  ( )إيجابى   –نمط التعليم )سلبى  •

 :  الجسمى أو الحركى  المرتفع

إن األنشطة السلبية هي تلك التي يوجهها المعلم للتالميذ، بحيث "يختار، ينظم ، وينقل " المحفزات التعليمية إلى      

 (  1شكل )، التالميذ

 

 .بحيث يكون الطفل متلقى فقط (Passive Learning( نمط التعليم السلبى )1شكل )

" تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي  بينما التعليم اإليجابى )النشط( هو الذى يتفاعل فيه التالميذ مع المعلم. فهو       

  واإليجابية في الموقف التعليمييمارسها المتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة 

التعلمي" . ولذلك يعد النمط اإليجابى  عن طريق اإلستراتيجيات المختلفة له هو األكثر فاعليه فى البيئات التعليمية  

و من تلك االستراتيجيات إستراتيجية   (،BK intelligenceلألطفال ذوى النمط البدنى أو الحركى فى الذكاء )

 التعلم التعاونى و التعلم الذاتي . اإلستكشاف و 

و الجدير بالذكر  إن فكرة التعلم النشط ليست جديدة ، ويمكن إرجاع ذلك إلى العصور القديمة، وإلى سقراط من      

في القرن   (Lao Tse) (الو تسي)خالل تناوله تطور الفكر الفلسفي في التعليم. وقد دعا المفكر والفيلسوف الصيني 

إذا حدثتني سأستمع إليك ،، إذا أريتني ساكتفي بالمشاهدة ،، لكن إذا   "علم ذي نوعية مختلفة حين قالالخامس إلى ت

من هنا برزت أهمية التعلم المرتكز على االختبار والتجربة و إستخدام  ،  (2012)فقور، "تركتني أختبر سأتعلم 

  العقلية .المهارات اليدوية و الجسدية و الحسية جنبا الى جنب مع المهارات 

 (:Active Learningالحيز الداخلى لنمط التعليم النشط ) •

تتطلب أساليب التدريس التفاعلية النشطة تنظيماً فراغياً حيث يمكن للجميع رؤية المحتوى التعليمى، والمعلمين          

، وغيرهم من الطالب ، والتفاعل معهم، وغالباً ما يتم ذلك في كل لحظة.و يجب أن تكون الحيزات مرنة ومنسابه بما  

للمعلمين لإلنتقال بين مجموعات التالميذ لمالحظتهم و الحصول على   فيه الكفاية لدعم هذا التواصل . و السماح 

 (  2شكل ) .في الوقت المناسب  لسهوله التقييم و التوجيه للتالميذ (Feed Backالتغذية المرتدة )
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بحيث يكون الطفل متفاعل و مشارك فى العملية التعليمية و ذلك يتالئم   اإليجابى   –( نمط التعليم النشط 2شكل )

 ( المرتفع.BK intelligenceالحركى )مع األطفال و خصوصاً ذوى نمط الذكاء 

يجب أن ي دَعم التصميم الجيد للفصل بأن ي تاح للطفل العديد من الفرص لطرق التعلم المختلفة التى تناسب كل طفل  

 بشكل خاص . 

( حيث يوضح مقارنة النسبة المئوية  للتحصيل عن طريق كل 3و مما أثبت ذلك ما يسمى بهرم التعليم شكل رقم )      

  -نمط من أنماط التعلم سواء التعلم بالقراءة و التلقين لألداب ، بما يسمعه و يقرأه و يقوله و يكتبه الطفل )تعلم سلبى ( 

 يتدرب عليه و يناقشه من خالل )التعلم اإليجابى ( .  مقارنةً بالنسبة المئوية لما يعمل الطفل و

 
 The Learning“)( يوضح نسبة تحصيل المتعلم عن طريق كل نمط من أنماط التعلم Pyramid Of Learning( هرم التعلم )3شكل )

Pyramid”,2021) 

داخل  (Flexible Spacesالفراغات المرنة )من مميزات البيئة الداخلية لنمط التعليم النشط أنه يدعم فكرة         

األطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى  أن يكون مرناً بكل معنى   (  و المقصود بذلك فى فصل4الفصل ، شكل )

جالساً أو حتى مستلقياً على األرض ،، فيوجد إختيارات للمقاعد فيستطيع الطفل أن يتواجد فى الفصل واقفاً أو  الكلمة،

منخفضة( األرفف )متحركة   -كرات مرنة... ( المناضد )عالية  –وسائد على األرض  –و أنواعها للطفل)مقعد تقليدى 

  –اعى عمل جم –عمل فردى  –( ، وتسمح أماكن تجمعات األطفال بالفصل بتبديل الحيز بإستمرار )إستماع للمعلم 

تكويم لقطع األثاث من أجل االفساح لتمثيل مسرحية صغيرة أو عمل لعبة جماعية ....( و يستطيع األطفال تغيير  

 وضع قطع األثاث بأنفسهم بمساعدة المعلمة لخلق البيئة الداخلية التى تلبى إحتياجاتهم . 

ر الرئيسى لهم فى عملية التعلم ، وبهذا يجد مما يدعم بشكل كبير أنماط الذكاء المختلفة لألطفال و التى تشكل المثي

 ( مجاالً متسعاً لدية لإلختيار و التحرك بحرية  لتغيير نمط الجلوس و الحركة بداخل الفصل .BKالطفل )

 
 (Flexible Spacesداخل الفصل. )الفراغات المرنة  ( 4شكل )

 (Space Area And Shapeمساحة  و شكل الحيز التعليمى ) : تأثير 1-5-2

  : مساحة الحيز -أ
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نمط الذكاء الحركى ي عد من أكتر األنماط  إرتباطا بالحيز الفراغى المحيط به ، حيث أن ذلك النمط تحديداً        

اغ ،،  يحتاج إلى حيز فراغى يسمح لهم أثناء التحرك خالله بإستخدام عضالتهم ، و إستكشافهم لجوانب عدة من الفر

م باألعمال اليدوية التى ترتبط بالمحتوى التعليمى لهم  كما يسمح الحيز الفراغى المحيط باألطفال بإمكانية قيامه

متر  0.7.توصى الدراسات بأن تكون المساحة المخصصة لكل طفل بالمرحلة االولى للتعليم األساسى  ال تقل عن 

.مترمربع لكل طفل )حسب اإلمكانيات المادية و اإلقتصادية للحيز( 2.5لى إمربع    

يجب تناسب المساحة مع درجة إشغال الحيز بحيث ال يكون فسيحاً جداً فيشعر بعض األطفال بالقلق و عدم        

 . اإلنتماء ، أو ضيقاً جداً فيشعر البعض بضخامة الكبار بالنسبة إلتساع الحيز

قت الذى تتيحه المعلمة  و من المفضل أيضا تنوع اإلتساع بين أجزاء الفصل المختلفة ليختار الطفل منها ما يشاء فى الو

 : ( أ،ب6. شكل )

  ب أ
( حيث شكل المصمم حيزات  Joey Ho Designالمعمارى ) –الصين (Hong Kong) (SPRING Nursery-  2014(أ،ب) 6شكل ) 

الخصوصية و قصد المصمم تنوع  متر مربع تقريباً مما يعطى لألطفال الشعور باللجوء و  1.5مساحتها  -صغيرة لألطفال تشبه بيت الشجرة 

المساحات للحيزات التى يستخدمها األطفال و الكبار بشكل تعاونى فى منطقة اإلستقبال ليطفى لألطفال جواًخاصا من الخصوصية،، فالتنوع 

 فى المساحات المحيطة باألطفال يثرى مخيلتهم و يالئم أنماط الذكاء المختلفة . 

 الشكل الحر المتنوع للمسقط األفقى :  شكل الحيز :  -ب 

  يحتاج التالميذإن مساحات الفصول  ذات المساقط االفقية المتنوعة تخلق فرص أكبر لمناطق أنشطة متعددة ،و        

المعتمد على نموذج التعليم النشط  إلى حيزات متعددة لألنشطة التعليمية المتنوعة التى يمكن فى الفصل الدراسى 

حيز للشاشات التفاعلية   –حيز للقراءة  – carpet areaى أوقات متقاطعة مثل :  )مساحة لبساط االرض ممارستها ف

 ( أ،ب،ج،ه،و 8( ،)7التعليم التقليدى ...( شكل ) – wet playاللعب بالماء  –حيز للتمثيل  –

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( فى المساحات المركبة يتسنى للمصمم تصميم حيزات  ألنشطة تعليمية متنوعة لمالئمة  7شكل )

 . ((Barrett,2015. األطفالاألنماط المختلفة لتعلم 
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(ج، إختيارات مختلفة ألماكن 8) شكل

 .الجلوس و أنواع المقاعد

 
( ب ، حيز لللعب التعليمى و اللعب 8شكل )

 .الحر

 
واسعه الحوائط ليتفاعل  حوائط( أ ، 8شكل )

. معها األطفال باللمس  

 
.شكل و، حيزات الكتابة التقليدية   (8) 

 
    .(ه، حيز للحاسب األلى8شكل )

 
. ( د،  حيز يسمح بالتمثيل 8شكل )  

 .لألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى   للمسقط األفقى لفصل الشكل الحرب( أ:و  أمثلة للحيزات  8شكل )

  : (L-shaped classroom) (Lالمسقط األفقى على شكل حرف ) •

فى كثير من األحوال شكل حرف لألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى يأخذ شكل المسقط االفقى للفصل الدراسى  

(L ) ،( و هذا ما يطلق عليهLearning Studio )( 9شكل)  هو ما تم تطبيقه منذ فترة طويله فى الواليات المتحدة  و

 األمريكية مثال 

 (Crow Island School in Winnetka, Illinois (US) built in 1940 ). هذا الشكل للمسقط االفقى يتيح

، و بالتالى يمكن تخصيص حيز لألنشطة الحركية األطفال بشكل آمن  تنوع فى الحيزات التعليمية بأنماطها المختلفة

( Lشكل حرف )بدون أن تتقاطع مع باقى أنشطة حجرة الدراسة لألطفال ، و فى حالة إنضمام إثنين من الفصول  ب

(L-shaped classroom(  ينتج عن ذلك نمط فى تخطيط الفصل الدراسى يسمى )Learning 

Suite)(Nair,2013)  (  11( ،)10)شكل 

    

 
 

(  9شكل )

(Learning 

Studio ) 

 
أستوديو تعليمى و الحيزات   2تجاور  ( 11شكل )

 . مسقط افقى الرئيسية التى يضمها  ، 

أستوديو تعليمى و الحيزات   2تجاور   (10شكل )

 .حل للفاصل المتحرك و الرئيسية التى يضمها  ، 
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المالمس    –الخامات  –قطع األثاث  -محددات الفراغ الداخلى األسية و األفقية : عناصرالعمارة الداخلية   )  1-5-3

و التى تدعم إحتياجات األطفال ذوى الذكاء  ألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى  ا( داخل فصول األلوان    –

 :  (BK intelligence ) الحركى  – البدنى

و التى تدعم األطفال ذوى النمط المرحلة االولى للتعليم األساسى  لكى نحدد إحتياجات التأثيث داخل فصول        

الحركى يجب أن نعى فى المقام األول الطرق التى يتعلم بها هؤالء األطفال حتى نتمكن من إيجاد النمط  -البدنى 

لداخلى الذى يدعم إحتياجاتهم ،و نتمكن من تهيئة بيئة الحيز الداخلى التعليمى لهؤالء األطفال بحيث  المناسب للتأثيث ا

 يمكن تحفيزهم على التعلم  . 

 (1:جدول ) إحتياجات هؤالء االطفال من أجل  الفهم و التعلم بشكل أفضل و كيف تختلف عن غيرهم •

 . الحركى للفهم و التعلم بشكل أفضل –البدنى ( إحتياجات األطفال ذوى الذكاء 1جدول )

 ... إذن: البيئة المكانية المناسبة لهم تحتاج إلى   ...يتعلمون عن طريق  (BKاألطفال )

 استكشاف البيئة المكانية و الكائنات من خالل 1-5-3-1

 اللمس و الحركة . 

االتساع   –)تعدد و تنوع  مالمس و الوان بيئة التعلم 

 إمكانية  التسلق بأمان  (. –االرتفاع  –

التعلم بسهوله بعد العمل و ممارسة الحرف و   1-5-3-2

األعمال اليدوية و ليس بعد اإلستماع أو  

 المالحظة .

 )فراغ مناسب لالعمال اليدوية و الفك و التركيب( 

 مناضد و مقاعد متنوعة اإلمكانيات.

إستخدام التواصل الجسمى  -عدم الميل للجلوس  1-5-3-3

التعلم و إستخدام لغة الجسد و العقلى فى 

 إشارات اليد بشكل كبير للتواصل .

عدم إجبار األطفال على إستخدام المقاعد و المكاتب  

 التقليدية أثناء تعلم مهارات الكتابة و الرسم. 

التعلم بشكل كبير عن طريق التمثيل األحاجى  1-5-3-4

( ، والرقص اإلبداعى،  Mimeو البانتومايم )

 و األلعاب . 

جعل االثاث يسمح   -توفير حيز للتمثيل  و اللعب 

و إمكانية التراكم و اإلنطباق   -بالحركة     بأمان 

 . لقطع األثاث

فى حاجة إلى ممارسة التمارين الحركية و  1-5-3-5

 تمارين اإلسترخاء . 

إمكانية تطويع   -توفيرألعاب حركية فى بيئة التعلم 

 عناصر العمارة الداخليه لللعب .

إستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحركة   1-5-3-6

(Kinesthetic Forms of Technology ) 

 توفير حيز مناسب لها. 

 استكشاف البيئة المكانية من خالل اللمس و الحركة :  1-5-3-1

( أنهم يتعلمون عن طريق العمل بأيديهم و إكتشاف األسطح BK) من أهم مميزات األطفال ذوى الذكاء ال   

 حيزات التعليم المتنوعة المتاحة لديهم .المحيطة بهم و 

 .إمكانية  التسلق بأمان   -مالمس و الوان و اتساع و ارتفاع  حيزات بيئة التعلم تنوع و مما يدعم تلك المواصفات  

مشتمال على حيزات أكثر إرتفاعا عن مثيالتها فى باقى الحيز التعليمى ،  :تنوع إرتفاع الحيز التعليمى  •

 يعطى الفرصة لممارسة األنشطة الحركية  بحرية و يعطى فرصة لألطفال الحركيين لالنطالق .

ير  يجب األخذ فى اإلعتبار عدم المبالغة فى إرتفاع الحيزات الداخلية لألطفال ، فالحيز شديد اإلرتفاع و الغ       

مستغل يشعر الطفل بالرهبة و عدم األلفة ، بينما االرتفاعات الصغيرة جدا تجعل األشياء و األشخاص حول الطفل  

تبدو أكبر من حقيقتها ، كما يجب مراعاة مالئمة األرتفاع مع الكبار كالمعلمين و من يتواصلون مع األطفال . و التنوع  

                                              .( 13(، )12الذكاءات المختلفة بممارسة أنشطتهم المتنوعة .شكل ) فرصة لكافة األطفال ذوى فى اإلرتفاعات تعطى
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 .( التنوع فى إرتفاع الحيز الداخلى12شكل )

 
 ( اليابان(NFB Nursery,Nara,Japan(حضانة13شكل )

 الداخلى  للحيز التعليمى: يجب مراعاة عدة نقاط فى مجال تنوع اإلرتفاع و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنتيمتر و إال قمنا بإستنزاله من مساحة الحيز .  150أال يقل إرتفاع أى جزء من الحيز الداخلى عن   -أ

 سنتيمتر ليتم حسابها من المسطح الفعلى للحيز . 210األجزاء المسطحة فى السقف يجب أال تقل عن  - ب

 تدخل فى حساب المسطح الفعلى للحيز. سنتيمتر لألسطح المائله للسقف فقط هى التى   150األجزاء األكبر من   -ج

سنتيمتر لألسطح المائله للسقف يمكن قبولها و لكن ال يتم حسابها من المسطح الذى يمكن  150األجزاء األقل من   -د

 .( clés,2016). (14شكل ) .إستخدامه و يستغل  غالباً كحيز للتخزين 

الحجم كحيزات خاصة بالطفل تشعره بالنتماء و الخصوصية  تنوع اإلرتفاع و أستخدام الحيزات الصغيرة قليلة  -ه 

 –اليابان  NFB Nursery(Nara,Japan) فى المكان .مثل الحيزات الصغيرة الخاصة باألطفال فى حضانة

( ليشعر األطفال بالنتماء  HIBINO SEKKEI + YOUJI NO SHIRO، والتى شكلها لهم المعمارى )2016

 . ( 13شكل ) .داخل الفراغ المتسع 

 إمكانية التسلق بأمان :  •

يتيح التنوع فى اإلرتفاع بالحيزات الداخلية لالطفال أن يخصص المصمم الداخلى بعض األماكن تعرض على             

األطفال فكرة تسلق الجدرات بشكل أمن ، بحيث يتم تمهيد األرضيات بمواد مطاطية ماصة للصدمات ، و تلك  

ى األكتشاف للبيئة المحيطة به ،، و تكون الحركى حيث يسعى بإستمرار إل –األماكن تناسب الطفل ذو الذكاء البدنى 

حيزات التسلق إما جزء أصيل من مكونات التصميم الداخلى ، أو تكون حيزات مضافة هدفها فقط اللعب ، مثال 

 N° 70( ،و التى شكل فيها المصمم الداخلى)Norway( بالنرويج ) Tromso kindergartenحضانة )

arkitekturلفة على هيئة قواطيع ذات ثقوب تسمح بتسلق األطفال بسهوله.  شكل ( الفواصل بين الحيزات المخت

 . أ،ب،ج (15)

 
 ( تنوع اإلرتفاع الداخلى  للحيز التعليمى. 14شكل )  
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 ج  ب   أ 

 ( Norway( بالنرويج )Tromso kindergarten( . حضانة)15شكل )

a. نوع األلوانت  ( فى الحيز التعليمى لألطفالBK يدفعهم إلى إستكشاف الحيزات المتغيرة األلوان و يثير حماستهم )

 للمزيد من الحركة و حب اإلكتشاف و االنطالق مثال :

 Cube Conceptمن تصميم)   (Heraklion, Greece( باليونان)Bobiroupoli Kindergartenمبنى حضانة )

L.t.d و الذى يضم حيزات تمهيدية تسمح بتواجد الكبارمع االطفال ،يغلب عليها األلوان الباردة كاللون )

هذا الحيز إلى منطقة األطفال بداية من الفصل الدراسى الذى يغلب عليه األلوان  السماوى بدرجاته ، يفضى 

الدافئه كدرجات األحمر و األصفر مما يثير إهتمام األطفال إلستكشاف هذا الحيز منذ اللحظة األولى لدخول مبنى 

 (Cube Concept,2013) ( 20(: )16الحضانة شكل )

   
يتناقض فى اللون مع  (الحيز التمهيدى الذى  16شكل )

 حيزات األطفال التى تليه. 
 

( المسقط األفقى للطابق األول و به الجزء التمهيدى و حيزات 17شكل )

 األطفال المنفتحه عليه. 

 
 ( الحيز التمهيدى للفصل 19شكل )

 يغلب عليه خطة األلوان الباردة. 

  
 ( حيز الفصل الدراسى 20شكل )

 يغلب عليه األلوان الدافئه و درجاتها. 

 
تنويع األلوان  ( قطاع رأسى يوضح تتابع الفراغ الداخلى بين المنطقة التمهيدية و منطقة االطفال مما يؤكد أهمية خطة المصمم فى 18شكل )

 ( لإلستجابة لحاجتهم للحركة و اإلستكشاف. BKكوسيلة لدفع األطفال و خصوصاً)
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حيزات مبنى الحضانة يثير اإلستكشاف لدى الطفل و يدفعه للحركة و التنقل تنوع األلوان فى كل حيز من        

بحريه و يجعله يربط كل خطة لونية بنوع النشاط التى تم صياغته بتلك الخطه ، و نالحظ فى هذا المثال تصميم  

إرتفاعات  ( الفاصل بين حيز الفصل و الحيز التمهيدى حيث يتميزأيضاً بوجود فتحات ذاتpartationالقاطوع )

( بإستكشافها و إمكانية الجلوس عليها و تسلقها فى بعض الحاالت ، كما تسمح بالتواصل BKمختلفة تسمح للطفل )

 البصرى و الترابط بين الحيزات مما يدفع الطفل بشكل أكبر لرؤية و إكتشاف األماكن بشكل جزئى و تدريجى  . 

 التعلم بسهوله بعد العمل و ممارسة الحرف و األعمال اليدوية و ليس بعد اإلستماع أو المالحظة:   1-5-3-2

بما فى ذلك عناصر الثاث  يتطلب ذلك حيزات  مناسبه لألعمال اليدوية و الفك و التركيب واأللعاب التعليمية

 (.23(،)22(،)21)شكال كما هو موضح باأل المختلفة فى الحيز الداخلى ، و محددات تلك الحيزات ،

أ

 ب

 
ضرورة توفير مناضد  أ،ب ( 21شكل )

مناسبة يمارس من خاللها األطفال  

 التجارب اليدوية التعليمية . 

 
( إمكانية جعل جزء من أرضية 22شكل )

الفصل الدراسى قابلة للفك و التركيب  

(puzle ) يستطيع الطفل من خالله الحركة

و التنقل لتبديل مكعبات األرضية لتعلم  

 الحروف و الكلمات . 

 
( أمكانية جعل سطح مناضد  23شكل )

الفصل تفاعلية مع األطفال لفك و  

التعليمية تركيب أجزاء الصور 

 Children's ). البسيطة.

Museum and Planetarium, 

Rocky Mount, NC). 

عدم الميل للجلوس وإستخدام التواصل الجسمى العقلى فى التعلم و إستخدام لغة الجسد و إشارات   1-5-3-3  

 اليد بشكل كبير للتواصل : 

( الحركة و عدم الثبات فى مكان واحد لفترات طويله فهو يتعلم أثناء إستخدام جسده فى  BKيفضل نمط )       

لى إستخدام المقاعد و المكاتب التقليدية أثناء تعلم مهارات  الحركة و اإلكتشاف ، فيجب عدم إجبار األطفال ع

الكتابة و الرسم ، و جعل بيئة الفصل الدراسى لألطفال فى سن الروضة تحتوى على إختيارات متعددة لوسائل 

ركة الجلوس و مناضد الكتابة و الرسم . فالطفل ذو النمط الحركى ال يميل إلى الجلوس الثابت أثناء التعلم ، و يشا

فى ذلك غالبية األطفال بغالبية أنماط الذكاء ، و بذلك عند تصميم مقاعد الجلوس فى فصل الروضة فأننا ال  

 نقسمها ألنماط األطفال المختلفة ، بل ننوع التصاميم  ليختار كل طفل ما يناسبة بحرية .

 ( للمقاعد :  BKإختيارات الطفل ذو النمط البدنى الحركى ) •

 :و قد يستند بزراعيه الى المنضدة التى أمامه (  –الوقوف كليا ً)بدون مقعد  -أ

”When schools tell children to sit still and be quiet, you’ve almost wounded them. 

They want to be wiggling and fidgeting and moving” (Korbey,2014) 
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 .standup deskمكاتب الوقوف  (24شكل )

 & Aأستاذ مشارك في الصحة البيئية والمهنية في تكساس  Mark Benden بحث من تقديم  أثبتت الدراسات )

M  الصحيةمركز العلوم ) ( E. Benden,2014)  و التحصيل الدراسى   بغرض التركيز الجلوس أثناء التعلمان

ال يمثل الوسيله المثلى و أن الوقوف أو التنوع بين وضعى الجلوس و الوقوف يكون فى الغالب أفضل لدى  

األطفال فى المراحل العمرية المختلفة  )فضالً عن فائدة التعلم واقفاً للحد من بدانة األطفال( و يسمى هذا المبدأ  

 . (24(،شكل )Stand2Learn)قف لتتعلم( )

و بذلك فإن تواجد مناضد الوقوف فى حيزات التلوين و األعمال اليدوية فى فصول األطفال هو أمر صحى لجميع 

 األطفال و ليس لذوى النمط الحركى فقط فى التعلم .

 أسطح متحركة )نسبياً (:  إستخدام -ب

 و يمكن إستخدام ثالث أنواع من المناضد و المقاعد لذلك الغرض:        

 . Variety Desks المكتب المتنوع   /The Balance Desk/ مكتب التوازن    The Pedal Desk مكتب التبديل

 ب  أ 

 .The Pedal Desk ( أشكال متنوعة من مكتب التبديل25شكل )

 :The Pedal Deskمكتب التبديل  •

مكتب التبديل هو منضدة مناسبة للطفل كالً على حسب مقياس جسده ،وتوجد أسفله عجلة رياضية ثابتة ال تصدر        

 .أ،ب ( 25ضوضاء ، تسمح للطفل بحرية إستخدامها أثناء التعلم .شكل )

و قد أثبتت أبحاث عديدة فائدة الحركة أثناء التعلم لألطفال فى كافة المراحل العمرية و تطوير النواحى الجسدية         

و العقلية لدى الطفل و زيادة التركيز و قدرات التفكير ، و هذا المكتب يالئم بشكل كبير الطفل ذو نمط الذكاء البدنى 

المرحلة االولى للتعليم ة بإستمرار فى كل مراحل التعلم و خصوصاً فى الحركى لميله إلى ممارسة أنشطة حركي

، و التى يذداد فيها الميل للحركة أثناء التعلم و فى كل األنشطة الحياتية األخرى، كما تم إثبات فائدة هذه  األساسى  

 ADHD "Attention Deficit Hyperactivityالمكاتب لألطفال ذوى إضطراب فرط الحركة ونقص اإلنتباه )

Disorder) "  (De Lima,Horta,2007 ) ،  و هم مختلفون كلياً عن األطفال موضوع البحث ممن  لديهم نمط

( ال يستطيعون الجلوس أو ADHD( فاألطفال ذوى النشاط الزائد )Bodily-Kinestheticالذكاء البدنى الحركى )

% من األطفال فى سن  10مهارية أو تعليمية ،وهم يمثلون الثبات فى وضع واحد ليكملوا أقل المهام سواء أكانت 

 المدرسة ،و تذيد  نسبة الذكور عن اإلناث ثالث مرات تقريباً فى هذا النمط من الخلل لدى األطفال .

وهؤالء األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص اإلنتباه يواجهون صعوبة في التركيزعلى        

التفاصيل .   الىم  إال أنهم يجدون صعوبة فى متابعة التعلم  ألنهم ال يستطيعون الجلوس، واالنتباه  الرغم من ذكاءه
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وبطبيعة الحال، فإن جميع األطفال )وخاصة األصغر سناً( يتصفون بكثرة الحركة في الكثير من األحيان، وخاصة  

ركة ونقص اإلنتباه أن األعراض موجودة عندما يكونون قلقين أو متحمسين. ولكن الفرق أنه مع إضطراب فرط الح

اجتماعياً وأكاديمياً   تواصل ال على مدى فترة أطول من الزمن وتحدث في بيئات مختلفة. مما يقلل من  قدرة الطفل على

.وفي المنزل  

 : The Balance Deskمكتب التوازن   •

( على الحفاظ على حالة الحركة  للجسم أثناء التعلم The Balance Deskيساعد إستخدام مكتب التوازن )       

، و هو يتطلب نوعا من الحفاظ على التوازن قد ال يتواجد فى بعض أطفال مرحلة الروضة و يكون إستخدامة  

قد تكون القدرات الحركية لدى الطفل فى   سنوات (، و لكن 7بشكل أوسع نطاقا فى المرحلة اإلبتدائية )من سن 

 الروضة مناسبة لذلك النمط من المكاتب .  

يحث مكتب التوازن على دعم توازن عضالت الجسم بشكل مستمر، و الحفاظ على الحركة المستمرة  الفوائد :

يز والتيقظ  للجسم أثناء اإلستخدام، حيث ت ستخدم عدد كبير من عضالت  و لكن بشكل غير مجهد، يحقق الترك 

 (أ،ب26شكل ) لفترة طويله، مما يتناسب بدرجة كبيرة مع األطفال ذوى الذكاء البدنى الحركى المرتفع.

  
 ، ب  شكل الهيكل المعدنى لسطح التوازن من أسفل . The Balance Desk( مكتب التوازن  26شكل )

 :Variety Desksالمكاتب المتنوعة   •

 ( 27تحقق إمكانية األختيار لألطفال فى نمط الجلوس أو الوقوف لمالئمة كل أنماط المتعلمين .شكل )

         
 Variety Desks( المكاتب المتنوعة  27شكل )

 الجلوس على مقاعد تدعم الحركة المستمرة للطفل :  -ت

 (: Balance ballsالكرات المرنة ) •

         ( التوازن  الستيناتexercise balls, stability balls or therapy ballsكرات  منذ  إستخدامها  تم  في  ( 

( للمرضى الذين كانوا يعانون من مشاكل فى الظهر و باألخص آالم  physical therapyأغراض العالج الطبيعى )

 كوسيلة لتعزيز عضالت البطن والظهر .(، و تم إستخدامها LBP) Low back painأسفل الظهر )

و خالل الثمانينيات، بدأ بعض المعالجين المهنيين بتوصية المعلمين بإستخدام تلك الكرات في الفصول الدراسية،         

وإعتبروها مفيدة بشكل خاص لألطفال ذوى االحتياجات التعليمية الخاصة، واليوم تعد كرات التوازن أمر مهم لتجهيز 

الدراسية لمساعدة األطفال على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة في التعلم وخاصة بالنسبة ألولئك الذين يعانون    الفصول
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من إضطرابات نقص اإلنتباه وفرط النشاط ، أواالطفال دائمى التململ  فى حالة الثبات فى التعلم فى الفصول الدراسة  

 (، حيث يحتاجون إلى النشاط  Bodily-Kinestheticالحركى ) -ىو أغلب هؤالء األطفال يتميزون بنمط الذكاء البدن

الحركى أكثر من غيرهم و هم فى سن الروضة و ال يستطيعون الثبات طويالً حيث تتطور بإستمرار أجهزتهم الحسية   

(sensory systemsو يحتاج هؤالء األطفال إلى الجرى والقفز و الدوران والتأرجح فى أغلب أوقاتهم و تعد ،)    هذة

 األنشطة مهمة جدا لتطوير النظم العصبية المركزية لديهم و تطوير  أدمغتهم و أجسادهم بشكل كبير .

وتعد حركتة األطفال أثناء جلوسهم على الكرات المرنة مهما كانت طفيفة إال إنها تساعدهم على المزيد من التركيز       

لحركية الطبيعية والحاجة إلى حركة بطريقة إيجابية، ألن الطفل  ، فإن تلك الكرات المرنة قادرة على توجيه الطاقة ا 

 على كرسى الكرة يجب أن يتحرك جسده باستمرار للحفاظ على توازنه.

عام          )  2003فى  المهني  للعالج  األمريكية  المجلة  في  دراسة   The American Journal ofنشرت 

Occupational Therapy  الكرات إستخدام  عن  لألطفال(  أن    (Lynch,2021)المرنة  إلى  الدراسة  وخلصت   ،

الكلمات   عدد  على  إستناداً  التعلم  وإنتاجية  السلوك  تحسين  يتم  التعلم  أثناء  المرنة  الكرات  على  جلوسهم  عند  التالميذ 

الذين يستخدمون  التالميذ  التقليدية  ،و كان  المقاعد  الجالسين على  باألطفال  التى تم تعلمها لألطفال مقارنةً  المقروءة 

 .قادرين على اإلستمرار فى الجلوس والتركيزبشكل أكبر  كراسى الكرة

درجة    90و يجب أن تكون حجم الكرات مناسبة لمقياس و حجم األطفال  حتى يحافظون فى جلوسهم على زاوية قدرها   

 أ،ب ، ج( 28بين الركبة و األرض .شكل )

 أ   
 

 ب 

 
 ج

 (، مع إمكانية جعلها شبة ثابتة  Balance balls(الكرات المرنة )28شكل )

 ( 29(، شكل )2األبعاد المناسبة للكرات المرنة بالنسبة إلستخدامها لألطفال فى فصول األطفال :جدول )

 (العالقة بين قطر الكرة المرنة و طول و عمر الطفل . 2جدول ) 

 سنتيمتر تقريبا  5ملحوظة : فى حالة إستخدام كرة مرنة للجلوس فإنها تنضغط فى حدود  

 

 

 

 

  

 

  

 قطر الكرة  طول الطفل  عمر الطفل 

أقل من 

 سنتين 

  86أقل من 

 سنتيمتر 

18.75 

 سنتيمتر 

سنوات  2:4   86:102من  

 سنتيمتر 

سنتيمتر 25  

6 :7  

 سنوات  

  130:  120من 

 سنتيمتر 

30-35  

 سنتيمتر 
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سنة و بين أبعاد المقاعد التقليدية، و ضرورة الحفاظ على الوضع القائم  ( مقارنة بين أبعاد الكرة المرنة بالنسبة لطول الطفل و 29) شكل 
 عند الجلوس على الكرة  .

 :wobble chairمقاعد التمايل   •

و هو مقعد مرن لألطفال يسمح بالتمايل و تغيير الوضعية بإستمرار أثناء الجلوس، مناسب إلحتياجات الطفل     

مرحلة  الالحركية و يسمح له بتغيير وضعه حيثما أراد، مع األخذ فى اإلعتبار التناسب مع أبعاد جسد األطفال فى 

سنتيمتر  30سنوات و أرتفاع  6 -4ليالئم األطفال من عمر سنتيمتر  25االولى للتعليم األساسى و يبدأ إرتفاعه من 

 (  30سنوات تقريباً .شكل ) 5لألطفال من عمر 

 
 wobble chair (مقاعد التمايل30شكل )

 (:Floor Pillowإستبدال المقاعد بالوسائد الحرة على االرض ) -ث 

إستخدام الوسائد الحرة حول مناضد األطفال مع مالئمة إرتفاع سطح منضدة العمل، يجعل الطفل يشعر باأللفة و        

التعليمى  الراحة بشكل أكبر و يسهل على المعلم  نقل و تخزين المقاعد عند إعداد حيز للعمل الجماعى أو اللعب 

 ( 31االئمة للحركة واألكتشاف و إستخدام الجسد وقت التعلم .شكل ) م( لحاجتهBKلألطفال و خصوصاً الطفل )

 
stability cushion 

 

( أستخدام الوسائد الحرة على األرض  تعطى فرصة لألطفال ذوى الذكاء 31شكل )

 الحركى المرتفع بحرية اإلختيار .
وهى عبارة عن قرص مطاطى مملوء بالهواء ذو   (stability cushionأو  wiggle seatالوسائد الحرة تشمل )

أشكال وأحجام متنوعة يستخدم للجلوس عليه على األرض مباشرة أو بإستخدامه كتنجيد متحرك للمقعد للمساعدة على  

 . (Ingraham,2017)اإلستقرار فى الجلوس 

 استخدام عناصر العمارة الداخلية التقليدية كوسيلة تعليمية :  -ج

 (: Typographic formاألثاث المنفذة بشكل حروف الهجاء )وحدات 

يعتبر أستخدام وحدات األثاث بأشكال الحروف الهجائية وسيلة جيدة لتعلم تلك الحروف من ق بل األطفال أصحاب         

لوين (، فال يكون التعلم عن طريق الكتابة على المكتب التقليدى ، أو برسم و تBKنمط الذكاء البدنى الحركى )

و لكن يتعلم الطفل بلمس الحرف المجسم أمامة بحجم كبير يتيح له هذا الحجم الجلوس عليه و تحريكه و   الحروف،

و من أمثلة تلك النماذج  .إستكشافه و تكوين كلمات بسيطة سبق له تعلمها عن طريق إعادة ترتيب تلك المقاعد الخفيفة

( الذى صمم مجموعة من المقاعد و المناضد  Alessandro Di Priscoقطع األثاث المبتكرة للمصمم اإليطالى )

 ( 33(،)32شكل )  بأشكال األحرف تصلح للبيئات التعليمية للطفل ، و يمكن تنفيذها عن طريق الطباعة ثالثية األبعاد.
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(مجموعة قطع األثاث بشكل  32شكل)

 الحروف األبجدية الالتينية 

 Alessandro Diالحروف األبجدية الالتينية من تصميم )( مجموعة األثاث بشكل 33شكل )

Prisco.) 

و الرقص االبداعى،  و ،   (Mime)، التعلم بشكل كبير عن طريق التمثيل األحاجى و البانتومايم  1-5-3-4

  االلعاب:

األطفال أن يوجد حيز للتمثيل سواء كان فى كل فصل من الفصول أو فى صالة   حيزات فصوليفضل فى       

التوزيع بين مجموعة من الفصول ، حيث يعتبر قيامهم بآداء االدوار كآداء دور المعلمة و نقل المعارف لألطفال 

قصيرة تحمل  زمالئهم من أفضل وسائل التعلم لدى الطفل ذو النشاط الحركى الجسدى ، أو عن طريق تمثيل قصص

 فى طياتها القيم المراد غرسها فى نفوس أولئك األطفال .

و من الممكن خلق تلك الحيزات بداخل الفصول عن طريق جعل قطع األثاث قابله للطى و التخزين للسماح بتهيئة  

 (  34.شكل )(Mime) مساحة مناسبة من الفصل لغرض التمثيل واألحاجى و البانتومايم 

 إستخدام عناصر العمارة الداخلية التقليدية  ....... كلعبة  :      •

يتيح إستخدام عناصر العمارة الداخلية كلعبة لألطفال المزيد من اإلنتماء للمكان و حب اإلستكشاف و المغامرة        

ال بدالً من الهبوط على و  أداء الخبرات الحركية الجديدة ، و من أمثله ذلك تصميم المنحدرات كلعبة يستخدمها األطف

 الساللم العادية ، مما يطفى جواً من المرح على حيزات تجميع الفصول . 

 ( 37(،)36(،)35( ،)34مثال  : شكل ) 

        
 ( السلم الداخلى لبيت األطفال للثقافة34شكل )

(Martovitskaya,2014)  

 

 
لبيت األطفال  ( مسقط أفقى للطابق األرضى 35شكل )

 يبين منطقة السلم و منحدر التسلق  للثقافة



 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DESIGN AND FASHION STUDIES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2735-5365 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 285 – 307. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

303 
 

 
 Šmartno Timeshare( السلم الداخلى لحضانة )36شكل )

Kindergarten )(Šmartno Timeshare 

Kindergarten,2015)  قلب مبنى الحضانة هو منطقة التوزيع ،

المتضمن أللوان الطيف و االرقام  الوسطى التى تحتوى على السلم 

فيتعلمها األطفال بسهولة و العنصر الحركى البطل لتلك المنطقة هو  

مرة يومياً بعد  10:20عليه كل طفل بمعدل من  هبطالمنحدر الذى ي

 درجة من السلم  22صعود 

 
 ( المسقط األفقى للطابق األرضى 37شكل ) 

( فى  Šmartno Timeshare Kindergartenلحضانة )

 سلوفينيا 

 الحاجة الى ممارسة التمارين الحركية و تمارين االسترخاء :  1-5-3-5

( و ليست منقولة من مكان أخر أو لمرحله  bespokeمما يدعو المصمم الداخلى إلى خلق مناطق لللعب مفصله  )

 (Shackell &  Butler, 2008) عمرية أخرى ، و من أهم خصائصها :

تقع في مكان جيد سواء إخترنا لها حيز صغير داخل الفصل بتالئم معها أو تم نقلها لمجموعة من الفصول فى الهواء    -

  الطلق .

تتيح فرصة اإلستفادة من العناصر الطبيعية كاإلضاءة الطبيعية أو التهوية الطبيعية )إن كانت مناطق اللعب  داخلية   -

توفر مجموعة واسعة من تجارب  ، و باإلستفادة من عناصر األشجار و الرمل و الطين فى البيئة الخارجية( ، أو 

 اللعب بحيث تكون تلك األلعاب تلبى أزواق أكبر عدد من األطفال و يمكن إستخدامها بأكثر من وظيفة و طريقة .

 focus( مثلBkالمناسبة لألطفال)ومؤهلة لتمارين اإلسترخاء تبنى فرص لتجربة األخطار والتحديات  -

poses).)(Michele,2021) 

 (39( ،)38إمكانية التغيير والتطوربإستمرار لتلك المناطق . شكل ) -

        
سط التى يمكن الب  و( بعض أوضاع اليوجا التقليدية لألطفال، 83شكل )

. تخزينها   

 
 المفصله  لألطفال  ( مثال مناطق اللعب 39شكل )

 . البدنى الحركى  المرتفع ذوى الذكاء

 

( المستوحى من اللعبة الرقمية Tetrisيُمكن للمصمم الداخلى إستخدام قطع أثاث لألطفال مصممة بنظام تترس ) •

 (  40( شكل )Tetrisالشهيرة )

الحركى المرتفع أن يجدوا المتنفس و الراحة و المتعة فى   -حيث يمكن لألطفال وخصوصاً ذوى الذكاء البدنى        

إستخدام تلك القطع للجلوس ، و التى لها شكل مديولى مثل عناصر اللعبة فيسهل تركيبها مع بعضها البعض لتغيير  

ضخمة ال  (puzelطفال من أوضاعها كأنها لعبة مكعبات )شكل المجموعة فى النهاية بأكثر من إختيار، فيغير األ

بوها فقط بأيديهم و لكنهم يتفاعلون معها بأجسادهم كلها   ( 41يمرحون بتلك القطع طوال الوقت .شكل )في رك 
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كن تلك القطع من األثاث يراعى فيها خفة الوزن إلمكانية تحريكها و حملها بسهوله من ق بل األطفال الصغار فيم       

( وتكون مكسوه   Fireproof Sofficelصنعها من الفوم المضغوط أو االنسجة الصناعية المضادة للحريق )

 ( 42( يسهل تغيرها للتنظيف .شكل )water repellentبخامات قطنية طاردة للماء )

      
(  أحد أشكال اللعبة  40شكل )

 ( tetrisالرقمية الشهيرة )
األثاث  نماذج قطع ( أحد 41شكل )

 . المصمم بإسلوب تترس

 

 
( إمكانية إستخدام قطع االثاث 42شكل )

(tetris .كلعبة لألطفال ) 

 (:  Kinesthetic Forms of Technologyإستخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحركة ) 1-5-3-6

المرحلة االولى للتعليم من الوسائل الحديثة التى تساعد مصمم العمارة الداخلية على تهيئة البيئة الداخلية لفصول       

و التى تتفاعل بشكل كبير و مباشر مع األطفال ذوى نمط الذكاء البدنى الحركى هى الوسائل التكنولوجية  األساسى  

وهى تتيح تقديم المعلومة بشكل تفاعلى مختلف  ،(Kinesthetic Forms of Technologyالمعتمدة على الحركة )

 باإلضافة إلى تقديم األلعاب الحركية لألطفال بشكل حديث . 

 ( :Interactive Floorمثال لذلك إستخدام األرضيات التفاعلية )

( و  projectorو منها األرضيات التفاعلية بطريقة اإلسقاط الضوئى ، عن طريق إستخدام جهاز عرض )      

شكل   كاميرا،  و ال يحتاج إال ألرضية مناسبة )سطح لإلسقاط( لمساحة األلعاب كتجهيز للعمارة الداخلية للفصل .

(43  ) 

تفاعلية دعماً  ألنواع جديدة من التعلم الحركى والتجارب الترفيهية، و هى تقوم عل و تمثل تلك األلعاب ال      

( للتعلم والترفيه لتمكن المستخدمين  من األعمار المختلفة من اإلستفادة من  ITالمعلومات) توظيف تكنولوجيا 

أجسادهم وكذلك عقولهم في األلعاب التعاونية والمحاكاة الرقمية اإلستكشافية.. ويتجاوز هذا النظام النظم التقليدية 

من خالل دعم التعلم الحركي.  (Vidio Game)  القائمة على الكمبيوتر و األلعاب التقليدية مثل ألعاب الفيديو جيم

األخرى التى يمتلكها   ألن تحفيز نمط الذكاء الخاص بالطفل )النمط الحركى( يعزز المهارات في مجاالت الذكاءات 

 الطفل . 

 ب أ   
 مجموعة من األلعاب التفاعلية  الحركية التى تستخدم اإلسقاط الضوئى على األرض.  أ،ب ( 43شكل )

 الخالصة :    -8

(  ، و عالقته Bodily-Kinestheticالحركي )-تقوم تلك الدراسة بالتركيز على نمط الذكاء الجسمى    8-1

،  لمالحظة إحتياج ذوى النمط الجسمى لألطفال بالمرحلة االولى للتعليم األساسى  بالعمارة الداخلية للفصل الدراسى 

الحركي من األطفال إلى بيئات داخلية محفذة لهم  لها العديد من الصفات التى تعزز هذا النمط من الذكاء أثناء   –
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اعد على تنمية مهاراته وتعاونه مع األطفال من األنماط االخرى  للذكاءات بشكل  تواجد الطفل وسط أقرانه،  و تس

 كبير. 

:  يضحد الفكرة  (BK intelligence )-(Bodily-Kinesthetic intelligence) الذكاء الجسمى أو الحركى  8-2

فى القدرة على حل المشاكل عن  التقليدية بأن األنشطة العقلية و األنشطة الحركية ال ترتبط ببعضها البعض، و يتمثل 

 طريق اإلستخدام الكلى أو الجزئى للجسم كما هو الحال لدى الصناع اليدويين و الراقصين و أبطال ألعاب القوى .

 . بشكل عام على مستوى تعلمهم  (BK) تؤثر العمارة الداخلية للحيز التعليمى لألطفال  8-3

يجب مراعاة إحتياجات هؤالء االطفال للفهم و التعلم و كيف تختلف عن غيرهم و تشكيل العمارة الداخلية بما    8-4

 يتالئم و طبيعه إحتياجاتهم لتنمية قدراتهم العقلية المختلفه و استقمارها.

 أهم التوصيات :  -9

المرحلة االولى للتعليم األساسى  ى ضرورة مالحظة األطفال بشكل دقيق من ق بل األبوين و كذلك من ق بل معلم  9-1

بشكل دقيق جداً حتى يمكن إكتشاف نمط الذكاء المميز لكل طفل على حدى، و من ثم معرفة أنسب الطرق فى التعلم   -

التى تحقق التفوق لهذا الطفل ، و كيفية التواصل معه بشكل مناسب، و تقدير إمكانياته العقليه و النفسيه التى وهبه هللا 

 .إياها 

ضعف وو الطفل الذى يعانى من فرط الحركة  ،عدم الخلط بين الطفل ذو الذكاء البدنى الحركى المرتفع   9-2

 التركيز.

اإلهتمام بالعمارة الداخلية الخاصة بالحيزات المختلفة لألطفال فى المراحل المبكرة من حياتهم لما لذلك من أثر     9-3

 . أمكانياتهم المستقبليهكبير فى تشكيل شخصيتهم  و 

 أهم المراجع :  -10
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