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 الملخص 

ي المباني، والحصول على الشھادات المعتمدة، حيث أصبح االتجاه أدرك العالم الحاجة الماسة إلى تعزيز منھج االستدامة ف

 يلقي البحث الضوء على أهم معايير. محل اهتمام دولي بل واجب في بعض الدول LEEDإلنشاء مباني تحقق معايير الليد 

. وتكمن مشكلة LEEDتتبع شروط ومعايير التقييم البيئي لاالستدامة، مع استعراض لبعض المباني التي تم إعادة تأهيلھا 

ليد في تحسين بيئة العمل بالمباني اإلدارية القائمة من خالل أداء الالبحث في كيفية تأثير التصميم المستدام الذي يحقق معايير 

من خالل تطبيق  إنشاء بيئة عمل مثالية تحفز لإلبداع واإلنتاج وتساعد في تعزيز أداء الموظفينالموظفين. ويھدف البحث الى 

. واعتمد البحث في معالجة المشكلة البحثية على المنھج الوصفي التحليلي على ير االستدامة الخاصة بجودة البيئة الداخليةمعاي

مرحلتين: تعتمد األولى على المراجعات األدبية الستكشاف اهم معايير االستدامة في جانب جودة البيئة الداخلية التي تساهم 

الموظفين عن تطبيق هذه المعايير، من خالل اجراء دراسة  ءعتمد الثانية على قياس رضافي رفع أداء الموظفين، بينما ت

 ،طرح أسئلة عن التصميم الحالي وأسئلة عن مدى احتمالية تعزيز أداء الموظفين بعد التصميم المقترحميدانية تعتمد على 

راسة. وخلص البحث الى عدد من النتائج التي للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الدة اإلجابات ومن ثم تحليل ومقارن

وجود دور إيجابي لتطبيق معيار جودة البيئة الداخلية على تحسين بيئة العمل للموظفين ووجود أثر سلبي لضعف أظھرت 

اإلطاللة. وأظھرت نتائج قياس كل معايير التصميم من خالل قلة االتصال بالخارج وانعدام  المبنىداخل البصري االتصال 

المطبقة في المبنى ان الموظفين أبدوا رغبتھم في العمل بالمباني ذات التصاميم المختلفة عن الطابع التقليدي، والرغبة في 

. وتوصي الدراسة باالهتمام بتوفير بيئة صـــــحية من خالل التھوية الجيدة لألماكن التنويع والتجديد في األساليب التصميمية

ً للرياح وذلك المغلقـة، واستبدال جزء اال لواح الزجاجية المصمتة بفتحات نوافذ ومراعاة تصميم حجمھا وتوجيھھا وفقا

 لالستفادة القصوى من التھوية الطبيعية.
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Abstract 

 

The world has realized the urgent need to enhance the sustainability approach in 

buildings, and to obtain accredited certificates, as the trend to construct buildings that 

meet LEED standards has become an international concern and even an obligation in 

some countries, and the research sheds light on the most important sustainability 

standards, with a review of some buildings that have been rehabilitated to keep track 

of LEED environmental assessment terms and standards. The research problem lies in 

how sustainable design that achieves LED standards affects the improvement of the 

work environment in existing administrative buildings through employee 

performance. The research aims to create an ideal work environment that stimulates 

creativity and production and helps enhance the performance of employees through 

the application of sustainability criteria for the quality of the internal environment. In 

addressing the research problem, the research relied on the descriptive analytical 

approach in two phases: the first relied on literature reviews to explore the most 

important sustainability criteria in terms of internal environment quality that contribute 

to raising the performance of employees, while the second relied on measuring 

employee satisfaction with the application of these standards, by conducting a study 

Field based on asking questions about the current design and questions about the 

possibility of enhancing employee performance after the proposed design, and then 

analyzing and comparing the answers to reach the desired results from this study. The 

research concluded with a number of results that showed a positive role for applying 

the internal environment quality standard on improving the work environment for 

employees and the presence of a negative impact of poor visual communication within 

the organization through lack of communication with the outside and lack of visibility. 

The results of measuring all design criteria applied in the building showed that the 

employees expressed their desire to work in buildings with designs different from the 

traditional character, and the desire for diversification and renewal in design methods. 

The study recommends paying attention to providing a healthy environment through 

good ventilation of the closed places, replacing the part of the solid glass panels with 

window openings, taking into account the design of their size and orientation 

according to the wind, in order to make the most of the natural ventilation. 

 

Keywords: Improving the work environment, leadership in energy and environmental 

design LEED, administrative buildings, internal work environment, sustainable 

buildings, environmental design, sustainable interior design standards.
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 المقدمة .1
تسعى العديد من الشركات والمؤسسات للوصول جاهدة 

تحقيق األهداف العليا والحصول على أعلى  من أجل

الشھادات الدولية في تقييم المباني. ومن إحدى هذه 

الشھادات شھادة الريــادة في الطاقــة والتصميــم 

وهي كلمة اختصارا لكلمة   LEEDالبيئــي

Leadership in Energy and Environmental 

Design  وهو نظام معترف به دوليا بأنه مقياس تصميم

وإنشاء وتشغيل مباني مستدامة ومراعية للبيئة وعالية 

األداء، حيث يقيّم نظام التصنيف ويقيس أثر أي منشأة 

وأداءها، والتي تأخذ بعين االعتبار عدة نقاط منھا اختيار 

وانبعاثات غاز ثاني  الموقع وتوفير الطاقة والكفاءة المائية

أوكسيد الكاربون وتحسين البيئة الداخلية للتصميم، 

وغيرها. حيث انه في المملكة العربية السعودية تزيد 

الظروف الجوية القاسية من الحاجة إلى نظام تصنيف 

االستدامة الذي يتناسب مع هذه الظروف الخاصة ألنواع 

-Al) اإلدارية.مختلفة من المباني، ومنھا المباني 

Sulaihi et al.,2017) 

 

 Fern and: )(: يوضح معايير تصنيف الليد للمباني المستدامة، المرجع1شكل )

es.2015) 

واستناداً الى ما سبق يمكننا القول ان تطبيق معايير 

االستدامة في مبنى قائم من أبرز ما يسعى اليه أصحاب 

ذلك المباني المكتبية لرفع كفاءة أداء الموظفين لما في 

تأثير على جودة بيئة العمل الداخلية وتتضمن توفير 

الراحة والرفاهية، واإلنتاجية لشاغليھا وتصميم وبناء 

خطوط توجيھية خاصة ومنھا نوعية الھواء الداخلي، 

. (2016)سعيد،  الجودة الحرارية، وجودة اإلضاءة.

داخلية من الناحية والمقصود بمفھوم بيئة العمل ال

التصميمية هي جميع الظروف المحيطة بالعاملين 

كاالحتياجات الوظيفية للفراغ من اضاءة وتھوية واثاث 

حيث  .ونظام العمل الذي يسھم في سھولة إنجار المعامالت

من المقّومات والجوانب  Workplaceتعد بيئة العمل 

تمام الھاّمة لنجاح أي منشأة أو مؤسسة والتي تحظى باه

عالمي على أساس أن رضا الموظفين والعاملين داخل 

المؤسسة عن مكان أو بيئة العمل ينعكس ذلك على مدى 

أدائھم وكفاءتھم وفعاليّة إنتاجھم، مّما يؤدي لنجاح هذه 

تعريف بيئة  ويمكن. (2018)حامد وآخرون، المؤسسة

العمل بشكل بسيط على أنھا جميع الظروف المحيطة 

وقت ومكان العمل وتتضّمن الظروف  بالعاملين في

المعنويّة والمادية والزمانية والمكانية، فعند توفير أفضل 

الظروف للموظف من خدمات ومرافق فذلك يحفّزه على 

إعطاء أفضل ما لديه، أما في حال كانت هذه الظروف 

سيئة فذلك يقود إلى الخمول وقلة اإلبداع واإلنتاج. فال بد 

يئة عمل مثالية للمباني االدارية من من اإلسھام في خلق ب

خالل تغيير النظرة التقليدية والتصميم الجيد المستدام عبر 

توظيف الجوانب الوظيفية والجمالية وفق اشتراطات 

LEED لذلك أصبح تحسين بيئة العمل من أهم خيارات .

المباني االدارية المؤسسات بغرض الوصول إلى أفضل 

نستعرض في هذه الدراسة مستويات األداء. وعلى ذلك 

أحد الحلول المتبعة عالميا وهو إعادة تأهيل المباني القائمة 

وتعزيز استدامتھا بغرض الوصول لشھادة الريادة 

LEED  في األبنية اإلدارية حيث انھا جزء ال يتجزأ عن

المجتمع وتؤثر تلك األبنية على البيئة المحيطة من خالل 

أثبتت الدراسات أن قطاع االنبعاثات الصادرة منھا. حيث 

ً يستھلك نحو  % من اجمالي الطاقة 40اإلنشاءات عالميا

العالمية. وعليه فإن التّصميم المستدام يخضع لنظام 

(LEED -  ليحقق أعلى كفاءة ممكنة للمباني )الليد

والمنشآت وهو نظام تقييم يضمن التطبيق السليم لمتطلبات 

لبحث تحسين بيئة التّصميم المستدام األساسية. ويدرس ا

العمل في المباني اإلدارية حيث تشمل المباني اإلدارية 

األبنية الحكومية وأبنية المكاتب والشركات وأبنية 

 .(2015 وآخرون، )كياليالخدمات العامة 

 مشكلة البحث 1.1
تكمن مشكلة البحث األساسية في كيفية تأثير التصميم 

في تحسين بيئة  LEEDلمستدام الذي يحقق معايير الليد ا

ً الفجوة بين  العمل بالمباني اإلدارية القائمة، وأيضا

 وواقع المباني اإلدارية القائمة.  LEEDمعايير

 فرضية البحث 2.1
يفترض البحث ان تعزيز االستدامة في المباني اإلدارية 

ي تحسين ، يساهم فLEEDالقائمة وتقييمھا طبقاً لمعايير 

بيئة العمل من عدة نواحي أهمھا زيادة مستوى االنتاج 
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والعمل من قبل الموظفين وكذلك خلق مبنى إداري يقلل 

من التأثير السلبي على البيئة المحيطة ويحد من استنزاف 

 الموارد الطبيعية.

 أهداف البحث 3.1
تحفز لإلبداع بيئة عمل مثالية  إنشاءتھدف الدراسة الى 

وذلك من  تساعد في تعزيز أداء الموظفينواإلنتاج و

 خالل:

قائم وفق  إداري تطبيق معايير االستدامة على مبنى .1

الخاصة باتجاه جودة البيئة  LEED الليد اشتراطات

 الداخلية.

جودة البيئة الداخلية تحسين  قياس مدى تأثير .2

Quality Environmental Indoor – IEQ   

لين بالمباني على درجة رضاء ومستوى أداء العام

 LEEDالليد االستدامة واالدارية بعد تطبيق معايير 

 الخاصة باتجاه جودة البيئة الداخلية. 

تغيير النظرة التقليدية للمباني اإلدارية من خالل  .3

 الجوانب الوظيفية والجمالية. توظيف

 أهمية البحث 4.1
تكمن أهمية البحث في أهمية الموضوع المدروس حيث 

في دراسة  LEEDانة بنظام تقييم تظھر في االستع

المعايير والمحددات للتصميم المستدام من خالل اتجاه 

جودة البيئة الداخلية في المباني اإلدارية القائمة، لما لھا 

من انعكاسات كبيرة على النواحي االقتصادية 

 واالجتماعية والجمالية والصحية والنفسية وغيرها.

 يلي: وتأتي أهمية البحث الخاصة فيما 

أهمية األبنية اإلدارية في بُنية المدينة، فھي تشكل جزءاً . 1

ً من النسيج العمراني للمدينة وتشكل أحد أهم أماكن  هاما

النشاط والعمل في المجتمع فإن االهتمام بمثل هذا النوع 

من األبنية وجعلھا متوافقة بيئياً مع محيطھا يزيد من 

 ياتھم.إنتاجية العاملين فيھا ويحفز إمكان

. ضرورة تطبيق األنظمة البيئية في األبنية اإلدارية، 2

 كونھا كتل معمارية ضخمة تحتاج لكلف تشغيل كبيرة. 

. معرفة المشاكل التي تتسبب في إضعاف أداء العاملين 3

 .في المباني االدارية والسعي لحلھا

 حدود البحث 5.1
كة الممل -مبنى إداري في منطقة جازان الحدود المكانية:

 العربية السعودية.

 -هـ 1443الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمانية:

 هـ.1444

تقوم الدراسة على تعزيز معايير  الحدود الموضوعية:

االستدامة في مبنى إداري قائم وتقييم المبنى وفقاً 

الخاصة باتجاه جودة البيئة  LEEDالشتراطات ومعايير

   الداخلية.

 الدراسات السابقة 6.1
اً ألهمية الدراسات السابقة المتمثلة في إثراء اإلطار نظر

النظري بالمعلومات، فقد تم تقديم بعض الدراسات ذات 

الصلة بموضوع تحسين بيئة العمل في المباني اإلدارية 

 القائمة وهي كالتالي:

  (، وآخرون 2020)محمد عزمي اجراها دراسة في

ليدية بعنوان تقييم االستتتتتتتدامة البيئية للمباني التق

والمعاصتتتري في مصتتتر في ضتتتو  التحليل المقارن 

 في  ألنظمة تقييم العماري الخضرا 

تعتمد هذه الورقة البحثية على منھجية الرصد والتحليل 

ومقارنة بعض النماذج العالمية والمحلية مثل أنظمة التقييم 

واألنظمة المصرية المختلفة. من أجل  LEEDالعالمية 

تركة وتوضيح العناصر المختلفة الوصول إلى النقاط المش

للوصول إلى أهم العناصر التي يجب تضمينھا في نظام 

التقييم للمباني التقليدية والمعاصرة في مصر. وتھدف 

الورقة لتطوير نظام تقييم مقترح للعمارة الخضراء في 

مصر وتطبيقه على بعض المباني. حيث لوحظ أن جميع 

اصـة بكل مجال من أنظمة التقييم تختلف في النسـب الخ

مجاالت التقييم، وهذا يرجع للفروق الكبيرة بين الظروف 

المحلية الخاصـــة بالدول التي أصـــدرت هذه األنظمة، 

وتختتم الورقة بمجموعة عامة من النتائج والتوصيات 

التي تقارن بين أنظمة البناء وإمكانية استخدام المعايير 

والذي يجب الستخراج أهم عناصر المبنى األخضر 

مراعاته للوصول إلى األبنية المتوافقة مع البيئة ومعايير 

االستدامة للبيئة المحلية المصرية واخيراً عمل تحليل 

مقارن للنماذج البنائية التي تم اختيارها للدراسة من خالل 

مجاالت االستدامة البيئية وفق االشتراطات التي تم 

 .(2020، وآخرون )احمدا المقارنة بينھ

  كريستين عزت دانيال بشاي في دراسة اجراها

بعنوان إعادي تأهيل المبانى القائمة لزيادي ( 2018)

 كفا ي الطاقة وتعزيز االستدامة 

استعرض البحث أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة 

بغرض رفع الكفاءة وتعزيز االستدامة، لما فيھا من 

يق ضرورة ملحة في ترشيد االستھالك للطاقة وتحق

الراحة الحرارية والنفسية داخل المبنى. ويھدف البحث 

الى اعادة تأهيل المباني القائمة بغرض استدامتھا وذلك 

من خالل توفير استھالك المياة والطاقة وتحسين جودة 

البيئة الداخلية وإدارة المخلفات واستخدام مواد غير ملوثة 

خالل واالستفادة من إمكانيات الموقع. وتوصل البحث من 

الدراسة النظرية وإلقاء الضوء على أمثلة لتحديث المباني 

التعليمية إلى أهم العناصر التي يمكن من خاللھا رفع كفاءة 

المبنى من خالل المنھج التحليلي والتحليلي المقارن حيث 
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تم استعراض مثالين لجامعات عالمية تم تحليلھا من حيث 

لدراسة التطبيقية إعادة التأهيل بغرض االستدامة. وأيضا ا

من خالل المقترحات التي تم وضعھا في الدراسة الميدانية 

الدراسة على مقارنة  لتحسين كفاءة األداء البيئي، فتقوم

تحليلية لمباني جامعية عالمية مستدامة تم إعادة تأهيلھا 

لتطبيقھا على مبنى  سعياً للوصول إلى استراتيجيات عملية

لھندسة بالشروق. ومن ثم قسم عمارة بالمعھد العالي ل

يمكن تكرار التجربة على نماذج مختلفة ألقاليم مناخية 

 مختلفة لتعميم مبادئ االستدامة للمباني الجامعية في مصر

 .(2018)بشاي، 

  بعنوان ( 2018)تامر رفعت في دراسة اجراها

معايير التصميم الخضرا  وكفا ي استهالك الطاقة 

 في  في المباني اإلدارية

يعتمد البحث على المراجعة والتحليل والمقارنة لبعض 

أنظمة التقييم الخضراء ومدى تأثيرها على البيئة والمبنى. 

والھدف من هذا البحث هو استعراض األفكار الحديثة في 

المعايير الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة في مباني المكاتب 

مدى تأثيرها بيئيا وماديا في مختلف البلدان ودراسة 

باإلضافة إلى دراسة مدى كفاءة عزل واجھات المبانى 

اإلدارية بالنباتات، وأيضا دور نوعية الزجاج المستخدم 

في تقليل االكتساب الحراري داخل المبنى لتحقيق كفاءة 

تشمل المنھجية مراجعة األدبيات وأنظمة  .استھالك الطاقة

سين األثر البيئي للمبنى على التقييم البيئي ودورها في تح

ً من  البيئة الطبيعية المحيطة باإلضافة إلى عرض بعضا

األمثلة التحليلية اإلدارية الحاصلة على تصنيف الليد 

ثم يستعرض البحث  .والتي حققت كفاءة استخدام الطاقة

بعد ذلك الجزء العملي ويشمل تجربة معالجة الغالف 

ت( مما أدى إلى خفض الخارجي للمبنى )الحوائط والفتحا

استھالك الطاقة داخل المبنى )المبنى اإلداري للجامعة 

الكندية بالعاصمة اإلدارية بالتجمع الخامس( من خالل 

تغيير نوع الزجاج وعزل الواجھات الخارجية باستخدام 

أحد أنظمة التخضير الرأسي. وأخيرا ينتھي البحث ببعض 

لطاقة في من التوصيات حول كيفية تقليل استھالك ا

إلى التوصيات التي يجب  المبانى اإلدارية باإلضافة

مراعاتھا في حالة عزل واجھات المبانى بالنباتات لتقليل 

االكتساب الحراري داخل المبنى مما يؤدى بدوره إلى 

)رفعت،  تقليل استھالك الطاقة وتحسين البيئة الداخلية

2018). 

 ( 2018) وآخرون محمد عبد العزيز اجراها دراسة

تقييم أدا  المباني: دراسة لتحليل درجة  بعنوان

رضا  مستخدمي المباني اإلدارية الحاصلة على 

شهادي "الريادي في الطاقة والتصميم البيئي" في 

  مصر

 تھدف الدراسة الى فحص العالقة بين جودة البيئة الداخلية

Quality Environmental Indoor – IEQ  ودرجة

رضاء ومستوى أداء العاملين بالمباني اإلدارية الحاصلة 

 LEEDعلى شھادة التفوق في الطاقة والتصميم البيئي 

الذي أنشأها المجلس األمريكي للعمارة الخضراء. 

وتستخدم الدراسة أسلوب تقييم المباني فيما بعد اإلشغال، 

لدراسة وتحليل المباني االدارية الحاصلة على شھادة 

LEED،  ومقارنتھا بالمباني االدارية االعتيادية عن

طريق تحليل المعطيات والبيانات المستقاة من العاملين 

والشاغلين في تلك المباني، وذلك عن طريق عمل 

استبانات استطالع رأي ومقابالت شخصية مع العاملين 

ومالحظات شخصية للباحث حول ظروف البيئة الداخلية 

والنظافة والصيانة، والجودة العامة  مثل الراحة الحرارية،

لمكان العمل، واالثاث وتجھيزات المكتب، وجودة 

اإلضاءة، وجودة مساحة العمل الشخصية، وجودة الھواء 

الداخلي، وجودة الصوتيات ومدى انعكاس المتغيرات 

المستقلة على المتغير التابع وهو مدى تأثر أداء العاملين 

ة. حيث تم استخدام الدراسات بمعايير جودة البيئة الداخلي

التحليلية المقارنة وتم استخدام التحليل الوصفي أيضاً 

وتلخيص ردود العاملين على االستبيان في كل معيار 

 .(2018،وآخرون امد)ح لجودة البيئة الداخلية على حدة

  د منى الحسين محمدراسة تحليلية تطبيقية اجراها

بعنوان دور التـصميم الداخلي في  (2016نور )

تحسيـن بيئـة العمـل في المرافق الحكومية بوالية 

  الخـرطوم مبني جوازات المقرن

هدفت الدراسـة لإلسھام فـي خلـق بيئـة عمـل مثالية 

للمباني اإلدارية مـن خـالل تصميم جيـد وتغيـر النظـرة 

ـالل توظيـف الجوانـب التقليديـة للمبـاني اإلدارية مـن خ

الوظيفية والجمالية. واتبعت الدارسة المنھج الوصفي 

التحليلي، بجانب المنھج التطبيقي، واستخدمت في 

الدراسة عدة أدوات: االستبانة، المقابلـة، المالحظـة 

بجانب التصوير الفوتوغرافي والتحليل البيئي. ارتكزت 

ي تـحـدث عـن الدراسـة علـى قسمين اإلطـار النظـري الـذ

التصـميم والتصميم الـداخلي بصـورة عامـة والمبـاني 

االدارية بصـورة خاصـة، وشـمل اإلطـار التطبيقي تقـديم 

مقتـرح ألحـد المبـاني االدارية بـالخرطوم وهـو مبنـي 

جـوازات المقرن. وقـد توصلت الدراسـة إلـى أن أسباب 

الداخليـة في غيـاب التصميم الداخلي لفراغـات العمـل 

المباني الخدميـة هو عـدم توظيـف عناصـر وأسـس 

التصميم الداخلي بصـورة مثلـى ويرجـع ذلـك لغيـاب دور 

المصمم الداخلي عنـد تصميمھا وتنفيذها ممـا أدي لتدني 

الخدمـة. ووصـى الباحـث إلـى إنه يـجـب االهتمام 

ة بتخصـص التصميم الداخلي وتوظيـف الجوانب الجماليـ

والوظيفيـة لتحسين بيئـة العمـل الداخليـة، واالستفادة مـن 

التقنيـات الحديثـة لتسھيل اإلجـراءات كسـبا" للوقـت 

والجھـد، كمـا أنـه يجـب إشراك المصمم الداخلي عنـد 

تصميم وتنفيذ المبـاني اإلدارية، وتوصـية المختصين 
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بـإجراءات دراسـات متخصصـة بدراسـة التصميم 

لي للمبـاني اإلدارية التـي تخـدم المـواطنين بشكل الداخ

 يومي كالمستشفيات والجوازات والمحاكم وغيرها

 .(2016)النور، 

  (، وآخرون 2018شمائل إبراهيم )دراسة اجراها

بعنوان التصميم المستدام وفوائده الصحية في 

 في  الفضا ات المكتبية

ھوم التصميم البايوفيلي كمفھوم جاء تناول البحث مف

لتعزيز االستدامة من خالل تعزيز االرتباط ما بين البيئة 

المشيدة الداخلية وبيئة الطبيعة. وتمثلت مشكلة البحث في 

قصور المعرفة المتعلقة بالخصائص والعناصر التصميمة 

للبيئات الداخلية المجددة للصحة والداعمة لتحسين كفاءة 

مكاتب اإلدارية، ومن أجل تحقيق هدف العمل ضمن ال

البحث تم استعراض ومناقشة مجموعة من الطروحات 

السابقة المتعلقة بالنظريات والبحوث حول الفوائد الصحية 

الخفية من تصميم المبنى المستدام وتعزيز التفاعل مع 

البيئة الطبيعية داخل المباني االدارية. وتشمل الفوائد 

االفراد من خالل تحسين الصحة المحددة االستثمار في 

الجسدية، والرفاه النفسي والرضا، وخفض التوتر، 

وتحسين األداء المعرفي، وبالتالي تحسين كفاءة العمل 

ضمن المكاتب االدارية. تؤكد المزيد من االدلة على ان 

خصائص التصميم المستدام تعد االعلى تأثيرا في زيادة 

والنباتات، دمج  )االتصال الطبيعة مثلصحة االفراد 

ضوء النھار وأشعة الشمس في المبنى، والتنوع في 

المثيرات الحسية ضمن الفضاءات( مع الفوائد الصحية 

البحث إلى انه عندما  خلصللتصميم المستدام في الداخل. 

المستدامة التي تدعم العناصر الطبيعية  تتوفر بيئات العمل

للعاملين فإنھا تسھم بعالج الصحة الجسدية والنفسية 

وتعزز االنتاج، االبداع، واالبتكار مما يؤدي بالتالي إلى 

 .(2018)ابراهيم و كاظم، والشركات نجاح المؤسسات 

 منهجية البحث 7.1

 يعتمد هذا البحث على عدة مناهج: 
من خالل الدراسة الوصفية للدراسات  المنهج الوصفي:

إطار نظري لمفاهيم التصميم المستدام السابقة وبناء 

 .LEEDومعايير التقييم لشھادة 

من خالل تحليل المعلومات والمعايير  المنهج التحليلي:

التي تم البحث فيھا )معايير االستدامة في المباني القائمة 

 .(LEEDظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئةون

ج التطبيقية من خالل تقديم بعض النماذ منهج المقارنة:

ومقارنتھا مع الواقع  LEED العالمية التي تحقق معايير

المحلي، وذلك لغرض التعرف على تقنيات العمارة 

المستدامة في المباني اإلدارية العالمية، والمقارنة بين 

حالة المبنى اإلداري في هذا البحث قبل تطبيق معايير 

LEED .وبعد تطبيقھا 

 . الخلفية النظرية2
ة العمل للمباني اإلدارية من أهم المنشآت في تعد بيئ

المجتمع كونھا تستھلك قدراً كبيراً من الطاقة، حيث تبحث 

ومستوى  الدراسة عن اثر العالقة بين جودة البيئة الداخلية

أداء العاملين بالمباني اإلدارية الحاصلة على شھادة التفوق 

فالبد من تطبيق  LEEDفي الطاقة والتصميم البيئي 

عيار جودة البيئة الداخلية الذي يعتبر المعيار الخامس من م

معايير الليد السته ويحتوي معيار جودة البيئة الداخلية على 

النقاط التالية: جودة مساحة العمل الشخصية، أثاث 

وتجھيزات المكتب، جودة اإلضاءة، جودة الصوتيات، 

خلي النظافة والصيانة، الراحة الحرارية، جودة الھواء الدا

وجودة  فراغ العمل بشكل عام وذلك لتحسين بيئة العمل 

 ورفع مستوى أداء العاملين.

فوائد إعادي تأهيل المباني القائمة بهدف  1.2

 استدامتها 
توفير عائد مناسب يغطي تكاليف صيانة هذه المباني، 

ويساعد على رفع مستويات الصيانة المتاحة لھا. وإيجاد 

لى هذه المباني عن طريق نوع من اإلشراف الدائم ع

مستخدميھا والمنتفعين بھا. توصيل الرسالة الثقافية 

واإلنسانية والفنية التي يحتويھا المبنى إلى األجيال الجديدة 

بصورة واضحة من خالل معايشة المبنى ذو القيم للعصر 

 .(2018)بشاي،  الحاضر وأداء دور إيجابي في المجتمع

العالقة بين تحسين جودي البيئة الداخلية في  2.2

 العمل وأدا  الموظفين
إن لتحسييييين بيئة العمل أثر على العاملين والمؤسييييسييييات 

حيث ان البيئة المثالية للعمل تسييييييھم في رفع أداء وكفاءة 

الموظفين ورفع مسييييييتوى انتاجيتھم بفعالية، مما ينعكس 

ب توظيف على تطور المؤسيييييسييييية وتميزها. وبالتالي يج

نب  عاة الجوا األسييييييس التصييييييميميية لتليك المبياني ومرا

الجمالية والوظيفية والصحية لمستخدمي تلك المباني مما 

ينعكس ايجابا على الموظف ويسييييييياعده على اداء عمله 

بصييييييورة مثلى ومرضييييييية للعميل. حيث تشييييييير نتائج 

% من المشيييييياركين يشييييييعرون  80الدراسييييييات إلى أن 

لون في مكاتب فيھا تھوية طبيعية بإنتاجية أكثر عندما يعم

نظيفيية ونقييية، وبنيياء على خبرة معظم العيياملين بييأنظميية 

فقد وافق  LEEDالمجلس األميركي لألبنية الخضييييييراء 

% أن تحسييييييين جودة الھواء الداخلي لمكان  81أكثر من 
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 العمل يحسيين من صييحتھم العامة وكفاءة العمل والنشيياط

 (.2018)الجعيد.

 مصطلحات الدراسة 3.2
 ة( يوضح التعريف بمصطلحات الدراس1ل )جدو

المصطلح 

 العربي

المصطلح 

 اإلنجليزي
 التعريف

تحسين بيئة 

 Improve the العمل

work 

environment 

دمج المتعة مع العمل لالبتعاد عن 
بيئيية المكيياتييب المجھييدة، من خالل 

تطبيق معيييايير االسيييييييتيييدامييية في 

المبيياني المكتبييية وذلييك لتسيييييييھيييل 

ن وليشيييييييعروا العمل للمسيييييييتخدمي

بالراحة واالسييييييتقرار ويصييييييبحوا 

 أكثر إنتاجية.

الريــادي في 

الطاقــة 

والتصميــم 

 البيئــي

LEED 

Leadership in 

Energy and 

Environmental 

Design  

(LEED) 

هو نظييام معترف بييه دوليييا بييأنييه 

مقياس تصييييميم وإنشيييياء وتشييييغيل 

مباٍن مراعية للبيئة وعالية األداء. 
م التصيييييينيف ويقيس حيث يقيّم نظا

أثر أي منشيأة وأداءها، والتي تأخذ 

بعين االعتبيييار عيييدة نقييياط منھيييا 
اختيييييار الموقع وتوفير الطيييياقيييية 

والكفيياءة المييائييية وانبعيياثييات غيياز 

ثاني أوكسييييييد الكاربون وتحسيييييين 
البيئة الداخلية للتصييييميم، وغيرها. 

حيث يتم تصنيف المباني التي تنال 

 مراتب حسيييب 3هذه الشيييھادة إلى 
تطبيقھييا للمعيياير المطلوبيية، وهي: 

هبييييية  نييييية، الييييذ ي بالت ل مرتبيييية ا ل ا

 والفضية.

بيئة العمل 

 الداخلية

Indoor work 

environment 

تعييد بيئيية العمييل الييداخلييية البوتقيية 

التي تنصيييييھر فيھا جميع الوظائف 

واألنشيييييييطييية واألعميييال والمھيييام 

االزمة لتحقيق أهداف المنظمة في 
سيييائدة ضيييوء الثقافة التصيييميمية ال

لتؤدي في النھيياييية الى مخرجييات 

تيعيبير عين أداء اليمينيظيميييية وأداء 
 .(2016العاملين فيھا. )زحزاح، 

التصميم 

الداخلي 

 المستدام

sustainable 

interior design 

يمكن دمج التصيييييييميم الييييداخلي 

المسييتدام من خالل تقنيات مختلفة: 
كفييياءة الميييياه، وكفييياءة الطييياقييية، 

ة، واسيييييييتخدام المواد غير السيييييييام

تدامة أو المعاد تدويرها،  والمسييييييي
عة  يات المصييييييين خدام العمل واسيييييييت

وإنتيياج منتجييات ذات كفيياءة أكبر 

في استخدام الطاقة، وبناء منتجات 
تدوم طويالً وأفضل أداًء، وتصميم 

منتجات قابلة إلعادة االسيييييييتخدام 

وقيييابلييية إلعيييادة التيييدوير، بييياتبييياع 
معيييايير وإرشيييييييييادات التصيييييييميم 

لى سيييييييبيل المسيييييييتدام، والمزيد. ع

المثيييال، يجيييب أن تحتوي الغرفيية 
ذات النوافذ الكبيرة للسماح بأقصى 

قيييدر من ضيييييييوء الشيييييييمس على 

ديكورات داخلية ذات ألوان محايدة 
للمساعدة في ارتداد الضوء وزيادة 

مسيييييييتويييييات الراحيييية مع تقليييييل 

 متطلبات الطاقة الضوئية.

التصميم 

 البيئي

environmental 

design 

امة الرئيسيييية احدى محاور االسيييتد

مواد  ل حفيييياظ على ا ل وتعرف بييييا

الطبيعيييية واألنظمييية األيكولوجيييية 
للبيئة من اجل مصيييييييلحة األجيال 

القادمة ويشييمل مصييطلح البيئة كل 

ميييا يحيط بييياإلنسيييييييييان ويؤثر فيو 
ويتيييأثر بيييه. )عطيييية والبلشيييييييي، 

2018). 

المصطلح 

 العربي

المصطلح 

 اإلنجليزي
 التعريف

التصميم 

 المستدام

sustainable 

design 

ا التصييميم الواعي  يُطلق عليه أيضييً

يئًيا، والتصيييييييميم البيئي، وما إلى ب
ذلك وهو فلسييييفة تصييييميم األشييييياء 

المادية، والبيئة المبنية، والخدمات 

لتتوافق مع مبادئ االستدامة البيئية 
 .(2021)الورفلي، 

التصميم 

 المناخي

climatic design 

يعرف التصييييييميم المناخي بالعملية 

كن من خاللھا التصييييييميمية التي يم

تييوفييييير ظييروف ميينيييياخييييييية آميينيييية 
للمسييييتعمل بأقل قدر من التكاليف، 

تكمن أهميتييييه في توفير ظروف 

مناخية آمنة لمسييييييتعملي الفراغات 
الداخلية وتحقيق الراحة الحرارية 

 .(Widera, 2015) للمستعمل

إعادي تأهيل 

المباني 

 القائمة

Retrofitting of 

existing 

buildings 

تعرف على أنھييييا عملييييية إيجيييياد 
وظيفييية جيييدييييدة للمبنى تحقق ليييه 

االسيييييييتمرار، وتطلب هذه العملية 

إدخييييال تغيرات على المبنى أو 
إضيييييييافات طفيفة لتأهيلة لوظيفته 

الجييديييدة، ولكن يجييب مراعيياة ان 

تكون هذه اإلضيييييييافات طفيفة وفي 
 الحدود الضرورية.

 نالمرجع: الباحثا

 

 تصنيف المعايير التصميمية. دراسة و3

  مبادئ االستدامة في المباني القائمة 1.3
تلخص مبادئ العمارة المسييييتدامة في الحد من اسييييتھالك 

الموارد غير القائمة لتجديد وتجميل البيئة الطبيعية، إزالة 

ولتحقيق التصييييميم  .أو الحد من اسييييتخدام المواد السييييامة

لعمارة ومصييييييممي المسييييييتدام البد من التكامل التام بين ا

البيئيية ومخططي العمران، وكييل من التخصييييييصييييييييات 

اإلنشييائية(.  –الميكانيكية  –الھندسييية المكملة )الكھربائية 

باإلضافة إلى القيم الجمالية، والتناسب والتركيب، والظل 

والنور، والدراسيييات المكملة من تكلفة مسيييتقبلية للنواحي 

ية(. ومن هذا االجتماع –االقتصييييييادية  –المختلفة )البيئية

المنطلق سيييتم إعادة تأهيل المبنى بواسييطة االسييتدامة من 

 الناحية االجتماعية تطبيقياً والناحية البيئية نظرياً.

وذلك عن طريق خمس معايير لالسييييييتدامة البيئية حيث 

يمكن من خاللھا زيادة كفاءة الطاقة بالمباني مثل معيار 

لفتحات، غالف المبنى من ناحية الحوائط واألسييييييقف وا

ومعيار كفاءة استخدام الطاقة من ناحية اإلضاءة والتھوية 

والتييدفئيية، ومعيييار إدارة المخلفييات ومعيييار جودة البيئيية 

لداخلية وهي محور هذه الورقة البحثية، ومعيار كفاءة  ا

.استخدام المياه
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( عناصر من خاللها يمكن زيادي كفا ي الطاقة بالمباني المستدامة2جدول )  

 . اداري المخلفات3

 التخلص .1

 المعالجة واالسترداد .2

 إعادة التدوير وإعادة االستخدام .3

 الحد من النفايات .4

 تجنب انتاج النفايات .5

 .كفا ي استخدام المياه4

 المعيار مكونات المعيار

الحفاظ على 

 المياه

 . اصالح الصنابير التالفة.1

.اسيييييييتخدام المياه الرمادية والخارجية من 2

 صرف احواض الري.

 .جمع مياه االمطار واالستفادة منھا.3

رفع كفا ي 

 استخدام المياه

 .استخدام األجھزة ذات الكفاءة العالية.1

.اسيييييتخدام خزانات لدورات المياه تحتوي 2

 ة الطرد الثنائي.على أنظم

شعار 3 .تركيب الصنابير التي تعمل باالست

 عن بعد.

.تركيب حوض وانابيب لجمع وصيييييييرف 4

ميياه التكثيف النياتجية عن تشيييييييغييل أجھزة 

 التكييف.

.اسيييييييتخدام نظام الري بالتنقيط، أي نظام 5

 الري تحت التربة في اعمال الزراعة.

 .جودي البيئة الداخلية5

 رمكونات المعيا المعيار

 .مرشحات الھواء عالية الكفاءة1 تنقية الهوا 

 .جھاز مراقبة ثاني أكسيد الكربون2

 .يجب ان تكون أنظمة التھوية قادرة على1 الراحة الحرارية

HVAC والتكييف  

م درجة حرارة 5.توفير الراحة الحرارية 2

 ورطوبة وسرعة هواء.

 .توفير اضاءة مناسبة للفراغات.1 الراحة الضوئية

يجاد حلول لمشاكل اإلضاءة داخل .إ2

 الفراغات.

عزل الصوت في االرضيات واالبواب  الراحة الصوتية

 والشبابيك والحوائط واالسطح واالسقف.
 ( والتصرف من قبل الباحثان2019المرجع: )البدري، شحاته، وشبل، 

 LEEDالمعايير الدولية للبنا  المستدام  2.3
ة مشيدة يقل تأثيرها إلى إنتاج بيئ LEEDتھدف معايير

السلبي على النظام البيئي إلى أقل حدود ممكنة، ومباني 

ذات أداء اقتصادي أفضل عن طريق منح نقاط للمبنى في 

جوانب مختلفة مثل، كفاءة استخدام الطاقة والمياه، 

وسالمة البيئة الداخلية وغيرها من النقاط. حيث يتم منح 

بيقات العمارة للمشاريع المتميزة في تط LEEDشھادة 

المستدامة. حيث تم تطوير نظام تقييم المباني الخضراء 

( من قبل مجلس المباني الخضراء في  LEED)لييد

م . وينقسم نظام التصنيف  1998الواليات المتحدة في عام 

إلى خمس فئات بيئية مختلفة: المواقع المستدامة وكفاءة 

وجودة رد المياه والطاقة والغالف الجوي والمواد والموا

ر المحاو (2) الشكلالبيئة الداخلية واالبتكار، ويوضح 

 األساسية لنظام الليد.

 ،LEED نظام ليد ( محاور2شكل )

 (PITT SUSTAINABILITY.2022): المرجع 

 المبنى.غالف 1

 مكونات المعيار               المعيار

 الحوائط

 اضافة عزل للحوائط 

 زراعة الحوائط 

  اضيييييييافة معالجات ترفع من كفاءة العزل

 الحراري 

  تغير ألوان الحوائط 

 وضع تكسيات 

 االسطح

 .إضافة عزل االسطح 

 زراعة األسطح 

  طالل االسطح بطالء عاكس 

 وضع خاليا كھروضوئية 

 الفتحات

 كيب مظالت ترhades  أو ارفف عاكسييية

 لتغيير زجاج النوافذ.

  تيييركييييييييب ميييظيييالت ميييزودة بيييياليييخييياليييييا

 الكھروضوئية.

   تغيير او وضيييييييع إطييارت حول النوافييذ

 واألبواب.

 .وضح حواجز حول األبواب 

 .كفا ي استخدام الطاقة2

 مكونات المعيار المعيار الفائدي

.تحسين 1

كفاءة 

استخدام 

 الطاقة.

.الحفاظ 2

 الطاقة. على

 صناعيةطبيعية و االضا ي

 صناعيةطبيعية و  التهوية

  التدفئة والتبريد

 األجهزي الكهربائية
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 (: يوضح نسب ما يمثله كل معيار من نظام اللييد،3شكل )

  (2018)بركات و الغمري، : المرجع

بعد تحقيق معايير االستدامة السابقة بالمبنى، يتم التقييم من 

خالل معايير التقييم الرئيسية والتي تم وضعھا طبقا 

الستراتيجيات االستدامة، ويتم تقييم كل مجال رئيسـي من 

خالل بنود فرعية والتي تمثل مبادئ العمارة المستدامة، 

للنظام التقييم ليد  البنود الرئيسية والفرعية ويمثل التالي

LEED: 

 :(SS) متتتتحتتتتور استتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة التتتتمتتتتوقتتتتع 1.2.3

SUSTAINABLE SITES  

اختيار الموقع: تجنب تطوير مواقع غير مناسييييييبة،  .1

ناتجة عن وجود  ية ال ية السييييييلب حد من االثار البيئ ال

 المبنى في الموقع.

زيادة المسييياحات المفتوحة: زيادة نسيييبة المسييياحات  .2

ى منھا بالمسييييطحات المفتوحة واالسييييتفادة القصييييو

 المائية والخضراء.

الحييد من أثر حرارة الشييييييمس: الحييد من الحرارة  .3

المختزنة نتيجة التعرض لضيييوء الشيييمس والحد من 

 االثار على السكان واألجواء الداخلية.

الحد من التلوث الضيييوئي: الحد من تشيييتت الضيييوء  .4

من المبنى والموقع وتحسييين الرةية الليلية بالحد من 

 شديدة، الحد من شدة الضوء الطبيعي.األضواء ال

 (WEمتتحتتور كتتفتتتا ي استتتتتتتتتتتختتتدام التتمتتيتتتاه ) 2.2.3

EFFICIENCY WATER: 

خفض استھالك المياه: خفض االستعمال بنسبة  .1

%، الحد من او عدم استعمال مياه الشرب في ري 50

 .الحدائق

توزيع المياه: كفاءة توزيع المياه عدم استخدام مياه  .2

 .الشرب للري

 .الحد من مياه الصرف مياه الصرف: .3

: (EA)متتتحتتتور التتتطتتتاقتتتة والتتت تتتالف التتتجتتتوي  3.2.3

ENERGY AND ATMOSPHERE  

تحسين استعمال الطاقة: تحسين استعمال الطاقة  .1

والحد من االثار البيئية المترتبة على استعمال الطاقة 

 في المباني.

 الطاقة المتجددة بالمواقع. .2

: (EQ)ية محور استراتيجية تحسين البيئة الداخل 4.2.3

INDOOR ENVIRONMENTAL 

QUALITY  

التغذية بالھواء الخارجي: توفير وسائل تھوية إضافية  .1

خارجية لتحسين جودة الھواء الموجود بالداخل، 

استخدام ضوء النھار والمناظر الطبيعية في األماكن 

 المشغولة دائماً في المبنى.

زيادة التھوية: السيطرة على الحرارة لراحة ورفاهية  .2

 وزيادة إنتاجية سكان المبنى.

الختتتاصتتتتتتتتتة بمحور المواد  LEEDمعتتتايير  5.2.3

 & MATERIALS: (MR) والتتتتتتتتمتتتتتتتتوارد

RESOURCES  

استعمال مواد محلية: زيادة الطلب على مواد  .1

ً والحد  وخامات البناء المستخلصة والمصنعة محليا

 من استخدام المواد الخام.

الحد من إدارة مخلفات المباني: الحد من المخلفات و .2

 االثار البيئية المترتبة على تصنيع الخامات ونقلھا.

إعادة استخدام المواد: إعادة توجيه المواد القابلة  .3

 إلعادة التصنيع.

 :(ID)محور االبتكتتتار ومراحتتتل التصتتتتتتتميم  6.2.3

INNOVATION & DESIGN PROCESS  

محور االبتكار هو اتاحة الفرصة لمجموعات 

على درجات اعلى او  التصميم والمشاريع للحصول

درجة استثنائية لتشجيعھم على التفوق على متطلبات 

 ليد الخاصة بالشروط الالزمة إلنشاء مباني مستدامة.

 نقاط التقييم لكل معيار من معايير الليد 3.3
فال بد من تطبيق استراتيجيات التصميم المستدام وااللمام 

لريــادة به للوصول بالمبنى القائم الى أعلى تصنيف في ا

، حيث يرتكز LEEDفي الطاقــة والتصميــم البيئــي 

تصنيف ليد على عدة معايير سبق شرحھا تفصيلياً ولكل 

 معيار نقاط معينه وهي كالتالي:

 نقطة SS :14معيار استدامة الموقع  .1

 نقاط WE  :5معيار كفاءة استخدام المياه .2

 نقطة EA  :17معيار الطاقة والغالف الجوي .3

 نقطة MR  :13اد والمواردمعيار المو .4

 نقطة EQ  :15معيار جودة البيئة الداخلية .5

 نقاط ID  :5معيار االبتكار والتصميم .6

 نقطة 69اجمالي عدد النقاط:  .7

وكل فئة من فئات التصيينيف تتكون من نقاط يتم اكتسييابھا 

حيث يتم جمع النقاط LEED وفقا لنظام التصيييينيف اللييد

. وكلما ارتفعت درجة، من كل فئة لخلق النتيجة النھائية

كلما زاد مسييتوى الشييھادة المكتسييبة، حتى الوصييول إلى 
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 10نقطييية ممكنييية )  100أعلى النقييياط المتييياحييية وهي 

 .(2018)رفعت،  مكافأة( من فئات المكافأة

 LEED( يوضح مستويات تقييم المباني بنظام 3جدول )

 نقطة 69اجمالي عدد النقاط 

تصنيف ال

 المعتمد

التصنيف 

 الفضي

التصنيف 

 الذهبي

التصنيف 

 البالتيني

 نقطة 69-52 نقطة 51-39 نقطة 38-33 نقطة 26-32
 LEED v4.1 INTERIOR DESIGN AND): المرجع

CONSTRUCTION, 2021) مع التصرف من قبل الباحثان 

اشتراطات  إعادي تأهيل المباني القائمة وفق 4.3

LEED 
يمكن اعادة تأهيل المباني االدارية القائمة بتطبيق مبادئ 

ومعايير التصميم المستدام مثل توفير استھالك المياه 

والطاقة وتحسين جودة البيئة الداخلية وإدارة المخلفات 

. واستخدام مواد غير ملوثة واالستفادة من إمكانيات الموقع

جودة البيئة الداخلية، سيتم التطرق الى معيار تحسين و

وواحدة من الفئات LEED وهي فئة في معايير ليد 

الخمس البيئية، لتوفير الراحة والرفاهية، واإلنتاجية 

لشاغليھا حيث تتناول تصميم وبناء خطوط توجيھية 

خاصة منھا نوعية الھواء الداخلي، الجودة الحرارية، 

يمية وجودة اإلضاءة، ايضاً من خالل االعتبارات التصم

للمباني وتحديد المعلومات المناخية الخاصة بالمنطقة التي 

يقع فيھا المبنى، وتقييم الظروف الداخلية التي تحقق 

االرتياح الحراري لشاغلي المبنى ومعرفة طبيعة إشغال 

ومعرفة  المبنى ووظيفته لتحديد حمله الحراري،

خصائص المواد اإلنشائية والعازلة للحرارة التي سوف 

استخدامھا، وتحديد الوسائل واإلجراءات التصميمية يتم 

التي سيتم اتباعھا إنشاء مبنى متكامل الشكل والمضمون 

 .(2016)سعيد،  واألداء كأنظمة اإلنارة والتھوية الطبيعية

 إلعادة تأهيل المبنى هوكما انه من المتطلبات التصميمية 

ية واألخذ بعين االعتبار عند معرفة المنطقة المناخ

التصميم داخل المبنى درجة الحرارة التصميمية الداخلية 

شتاًء وصيفًا، والتھوية والرطوبة النسبية المتوقعة. وعلى 

ذلك البد من معرفة مناخ المنطقة التي سيتم التصميم 

 وإعادة تأهيل المبنى القائم فيھا.

 التعريف بمدينة جازان ومناخها 5.3
جيزان هي العاصمة اإلدارية لمنطقة جازان الواقعة مدينة 

في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية وتقع 

تحديداً غرب المنطقة على ساحل البحر األحمر، يتأثر 

مناخ مدينة جيزان بموقعھا على البحر األحمر فتصل 

درجة الحرارة في شھر يناير إلى أعلى مستوى حيث تبلغ 

 22جة مئوية بينما تنخفض إلى حوالي در 31حوالي 

درجة مئوية وهو أدنى مستوى، وفي شھر يوليو يبلغ 

درجة مئوية، كما أن  33متوسط درجة الحرارة حوالي 

% وفي اغسطس 74معدل الرطوبة النسبية في شھر يناير 

)ويكيبيديا،  %.68% والمتوسط على مدار العام 66

بعد دراسة المناخ في المنطقة التي ستطبق و. (2005

 عليھا الدراسة ظھرت عدة خصائص مناخية من الجدول

المناخ الساحلي طويل  وهي أن فصل الصيف في التالي

ويمتد الى ستة أشھر ودرجة الحرارة مرتفعة صيفا 

ً مغطاة بالغيوم  ومنخفضة شتاًء والسماء تكون غالبا

بة الرطوبة مرتفعة واإلشعاع الشمسي قوي ومباشر ونس

وبالنسبة للھطول تتساقط األمطار في المناخ الساحلي 

والبحر بشكل مباشر شتاُء وكذلك التأثر بنسيم البر 

واستناداً على المعلومات الصادرة ظھر لدينا عدة 

توصيات تصميمية للمباني القائمة في المناطق الساحلية، 

ي وهو حيث تأخذ في االعتبار ما يسمى التصميم المناخ

هو أحد العناصر األساسية في عملية التصميم حيث يساعد 

  في تحقيق الراحة لمستعملي الفراغات الداخلية.

فالبد األخذ في االعتبار عدة عناصر تصميمية تندرج 

تحت مسمى التصميم المناخي مثل تصميم الفتحات 

معالجات الحوائط و موضع الفتحات في الخارجية و

المواد المستخدمة واستخدام المسقط األفقي ونوع 

الكاسرات الشمسية وزراعة المسطحات الخضراء 

.وتوفير المسطحات المائية

 

 (: يوضح البيانات المناخية لمدينة جازان4جدول رقم )

CLIMATE-DATE.ORG :المرجع 
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 تطبيقات استراتيجيات التصميم المناخي  6.3
 نسانلإلوالمريحة  اآلمنةإن توفير الظروف الحرارية 

من أهداف  أساسيهدف  العمرانيداخل المبنى أو التجمع 

ا يمكن تحقيقھ والتي والعمراني، المعماريعملية التصميم 

كثير من  أ. حيث لجللمبانيالسليم  المناخيبالتصميم 

للمستعمل  الالزمةالمصممين لتحقيق الراحة الحرارية 

انه قد يصعب  إالالى الطرق الصناعية لتكيف الھواء. 

 يكون العامل التي المباني فيالطرق الصناعية  استعمال

 األمثلالفيصل للوصول إلى فكرة التصميم  هو االقتصادي

ة فيصعب تطبيق الطريق استعمالھافاذا جاز للدول الغنية 

ناخي تتعدد اتجاهات التصميم المو .الدول النامية فينفسھا 

وتصب كلھا في هدف واحد هو تحقيق الراحة المطلوبة 

دأ لمستعملي الفراغات الداخلية، من خالل التركيز على مب

( العناصر 4يوضح الشكل )وتحقيق الراحة الحرارية. 

 التي يجب مراعاتھا في التصميم المناخي.
 

 

 ( يوضح العناصر التي يجب مراعاتها في التصميم المناخي4شكل )

 (Bioclimatic Building.2014) المرجع:

تراتيجيات التصميم المناخي يمكن تصنيف تطبيقات إس

، يمكن ذكرها فيما (2007)العيسوي،  إلى عدة مستويات

 يلي:

التصميم المناخي على مستوى تنسيق الموقع العام  .1

PLANNING SITE 

التصميم المناخي على مستوى كتلة المبنى والمسقط  .2

  PLAN/MASSING BUILDINGاألفقي 

لمناخي على مستوى الفتحات الخارجية التصميم ا .3

 OPENINGS BUILDINGبالمبنى 

التصميم المناخي على مستوى الغالف الخارجي  .4

 ENVELOPE BUILDINGبالمبنى 

تحتاج البيئة المبنية إلى ضمان طاق درجة حرارة حيث 

مناسب، ورطوبة كافية وتبادل للھواء، ومتغيرات صوتية 

بشكل صحيح. يجب جيدة باإلضافة إلى إضاءة مصممة 

أيضا تلبية توقعات الراحة البصرية بشكل عام. ويمكن 

زيادة مستوى األكسجين في التصميمات الداخلية للمبنى 

بسھولة نسبية عن طريق التھوية المصممة بشكل صحيح 

وكذلك عن طريق إدخال كمية أكبر من النباتات الخضراء 

 .(Widera, 2015) .في المبنى

 :أهداف التصميم المناخي هي

 الفراغ. لمستعمليتحقيق الراحة الحرارية  .1

 .الفراغ لمستعمليظروف مناخية آمنة  توفير .2

 .بأقل قدر من التكاليفاألهداف تحقيق هذه  .3

 .التوافق مع وظائف المبنى غير المناخية .4

 .تحقيق قيم بصرية عالية بالمبنى .5
التصميم المعماري  جوانب أحدالتصميم المناخي ويعتبر 

والعمراني يعمل علي تحسين البيئة المبنية ويمثل جزء من 

ويوثر بشكل كبير في  .عملية شاملة من تصميم المشروع ككل

وف توفير الظر أهدافهالعملية التصميمية دون ان يعيقھا. وأهم 

 يلمستعملوالمريحة وتحقيق الراحة الحرارية  اآلمنةالمناخية 

بأقل قدر من  األهدافني وتحقيق هذه الفراغ داخل المبا

 .التكاليف

المعالجات المناخية المعمارية للمباني في المناطق 

 الحاري الجافة

ويكون عن طريق توجيه المبنى كامل  توجيه المبنى .1

ت او توجيه فتحا الداخلية بالمبنى األنشييطةتوجيه او 

 المبنى.

 .للمباني التي قيد االنشاء تشكيل كتلة المبنى .2

نى.االه .3 مب ل عنييياصييييييير غالف ا  تميييام بييياختييييار 

 المعالجات المناخية لألسقف مثل العوازل الحرارية.

 .اختيار مواد البناء المناسبة .4

، مواضييييييع فتحييات النوافييذ في المخططييات األولييية .5

 الخ.واختيار نوع النوافذ ونوع مادة الزجاج للنافذة...

وسيييييييائل تخفيف األحمال الحرارية عن المبنى مثل  .6

 ار حول المبنى.زراعة األشج

او  يحوائط مزدوجة لعمل فراغ عازل هوائ ءإنشيييييا .7

 .أجزاء من الحوائط تظليل

 والنباتاتاألشييجار  الخارجية بالبروزات وباسييتخدام .8

 .الطبيعية

 تحليل أمثلة لحاالت دراسية مشابهة  .4
وبعد معرفة مفھوم التصميم المناخي والذي يتضمن 

لة بعض العناصر التي سيتم تطبيقھا على الحا

هذا الجزء الدراسية في الورقة البحثية سيتم في 

دراسة لمدى تحقيق نماذج الحاالت الدراسية لمعايير 

ثالثة  من خالل، LEEDالتصميم البيئي العالمية 

معايير ذات العالقة بموضوع البحث وهي معيار 

جودة البيئة الداخلية ومعيار المواد والموارد ومعيار 

 .الطاقة والغالف الجوي
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LEEDتصنيف (: يوضح تحليل نماذج لمبنى في المملكة العربية السعودية حاصلة على شهادي 5جدول رقم )

 : الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد هللا بتصرف من الباحثانالمرجع

 

  اوالً: مثال محلي _المملكة العربية السعودية_ معلومات المبنى العامة

 اسم المبنى: جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية 

 2009تاريخ التنفيذ:  ةالسعودي-دي الموقع: شمال مدينة ج 2مليون م 36 المساحة:

 النقاط الحاصل عليها الشرح الصوري المعيار
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قف داختتتل 5شتتتتتتتكتتتتل ) (: نوع االستتتتتتت

الفراغات. المرجع: موقع جامعة الملك 

 عبد هللا للعلوم والتقنية.

ني ببعضيييييھا، سييييياعدت في تقريب المبا تظليل المستتتتتاحات الخارجية بين المباني:

والتقليل من التعرض ألشيييعة الشيييمس في واجھات المباني وشيييجعت على التھوية. 

ا إلى وسيييياعد التظليل والتھوية على تلطيف المناخ المحلي الخارجي والذي يعد جنبً 

جنب مع مسييييييافات المشييييييي بين المباني حيث يعتبر معيارين ضييييييروريين لتعزيز 

 األنشطة والتفاعالت الخارجية.

تقوم بتصييفية الضييوء وتسييمح بتدفق الھواء، حيث يشييكل  في االستتقف: المشتتربية

لداخلي اضوء النھار الطبيعي والمناظر الخارجية والتھوية المحّسنة وجودة الھواء 

تدريس دور أساسي في تھيئة بيئة صحية وأكثر إنتاجية في الجامعة من أجل هيئة ال

د في المنطقة، فسييوف تسيياعوالموظفين والطالب والباحثين. ونظراً لشييدة الشييمس 

المشيييربيات في شيييتت ضيييوء النھار كله لخفض كثافة كسيييب حرارة الشيييمس داخل 

ة المبياني. وتراقيب جميع منيافيذ التھويية الخيارجيية والمسيييييييياحيات اليداخليية بيأجھز

ھوية اسييتشييعار ثاني أكسيييد الكربون لضييمان مسييتويات مالئمة من الھواء النقي والت

لمسيييييييتويات العالية من ثاني أكسييييييييد الكربون في لمسيييييييتخدمي المباني، حيث أن ا

ثار المسييياحات الداخلية يمكن أن تسيييبب انخفاض مسيييتويات اإلنتاجية وينتج عنھا آ

 صحية ضارة.
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 solar( أبتتراج التتريتتتتاح 6شتتتتتتتتكتتتتل )

chimneys  .ومتوقتعتهتتتتا فتي التمتبتنتى

المرجع: موقع جتتامعتتة الملتتك عبتتد هللا 

 لعلوم والتقنية.ل

سلبي يضم الحرم الجامعي برجين من األبراج الشمسية يُْحِدثان فرق في الضغط ال

تي تھب وذلك باستخدام أشعة الشمس والرياح السائدة من الشمال الغربي والرياح ال

ل على موقع الجامعة من البحر األحمر إلحداث تيار هوائي لطيف مستمر على طو

متجددة ن التصيييييييميم مع الموقع والتكامل في مجال الطاقة الاألفنية المظللة، ويقتر

ة إنتاج بأنظمة ميكانيكية وكھربائية وشيييبكات أنابيب مياه عالية الكفاءة لخفض نسيييب

ة ويشتتتتتتتمل تصتتتتتتتميم األنظمة الكهربائية والميكانيكيالكربون من الحرم الجامعي. 

ما يلي من استتتتتتتتراتيجيات لتوف جامعي  ياه في الحرم ال كات الم طاقتة وشتتتتتتتب ير ال

 :للمساعدي في الحد من الطلب الكلي للمشروع على الطاقة

 نظام استرداد الطاقة من خالل عجلة الحرارة. .1

 المصفوفات الحرارية الشمسية لتسخين المياه. .2

 (.نظم توزيع الھواء تحت األرضيات حيثما يلزم )مناطق المكاتب واإلدارة .3

ية نة واألبخرة مزودة بآلالمراوح والمضييخات المباشييرة. وأجھزة شييفط األدخ .4

 إغالق تلقائي للواجھة أو توقف آلية الشفط عند عدم االستخدام.

 المراوح والمضخات المباشرة. .5

المحركيات عيالييية الكفيياءة المطييابقيية لمواصيييييييفييات برنيامج الرابطيية الوطنييية  .6

 لصانعي المعدات.
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د (: التكستتتتتتيات الخارجية ألح7شتتتتتتكل )

 المباني في حرم جامعة الملك عبد هللا. 
المرجع: موقع جتتامعتتة الملتتك عبتتد هللا 

 للعلوم والتقنية.

شملت هذه تم اختيار مواد البنا  من المواد التي تحد من اآلثار الضاري بالبيئة، و

 المواد ما يلي:

 خرسانة وحديد صلب يتضمنان مستويات عالية من المواد المعاد تدويرها. .1

ت الداخلية للجامعة تتضيييييمن مسيييييتويات منخفضييييية من المركبات التشيييييطيبا .2

اح العضييييييوية الطيارة ومسييييييتويات عالية من المواد المعاد تدويرها مثل )ألو

الجبس، وقطع السيييييجاد، وبالط السيييييقف، ومواد الطالء، والمواد الالصيييييقة، 

 .وأعمال الخشب(

دة من نظم األثاث الداخلية ال تحتوي على مركبات عضيييييييوية طيارة، ومعتم .3

 .هامعھد غرينغارد للبيئة وتتضمن مستويات عالية من المواد المعاد تدوير

ر جميع األخشييياب المسيييتخدمة في حرم الجامعة مشيييتراة من الغابات التي تدا .4

بد عوسيتنفذ جامعة الملك  .إدارة مسيتدامة ومعتمدة من مجلس صييانة الغابات

يعية. دار الموارد الطبهللا برنامجاً شيييييييامالً إلعادة التدوير لضيييييييمان عدم إه

وتشييييييمل هذه الخطة الزجاج، والمعادن، والبالسييييييتيك، والورق، والكرتون، 

ر والبطاريات، ومصيييابيح الفلورسييينت المدمجة، واألجھزة اإللكترونية، وغي

                  ذلك من المواد.
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 LEED(: يوضح تحليل نماذج لمبنى في الوطن العربي حاصلة على شهادي تصنيف 6ل رقم )جدو
 

  ثانياً: مثال في الوطن العربي _األردن_ معلومات المبنى العامة

 اسم المبنى: مبنى السفاري الهولندية في عمان

 2010تاريخ التنفيذ:  ردن.اال -الموقع: عمان  ²م 1000 المساحة:

 النقاط الحاصل عليها الشرح لصوريا المعيار
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(: دخول اإلضتتتتتتتتتتا ي 8شتتتتتتتكتتتتل )

ية ، الطبيعيتة الى الفراغتات التداخل

)بنييياة العميييارة والبنييياء، : المرجع
2012) 

 اإلضا ي الطبيعيةدخول 
تجويف فأصبحت القاعة تم إدخال ضوء النھار إلى وسط المبنى، من خالل  .1

الوسطى تصل بين الطابق القديم والطابق الجديد، مع وفرة في الضوء الذي 

يخترق المنور. وبيياإلمكييان فتح المنور في األيييام الحيياّرة إلطالق الحرارة 

الزائدة، مما يسييييييياهم في تھوية المبنى بشيييييييكل طبيعي. وهذا الفناء الداخلي 

 ة. مقتبس من البيوت العربيّة التقليديّ 

أّما المكاتب فتتميّز بنوافذ واسعة تتيح مجاالً للرةية الواضحة ودخول ضوء  .2

 النھار، مما يزيد في تـقـليـص الـحـاجة إلـى اإلنارة االصطناعية. 

وقد روعيت متطلّبات االسيييييييتدامة في المراحل كافة، وصيييييييوالً إلى اختيار  .3

األثاث المعتمد الھولنديّة المبنى ب« جيسييبن»المفروشييات، إذ ّزّودت شييركة 

( وهو نظام EMASوفق نظام اإلدارة ومراجعة الحسييييييابات اإليكولوجية )

 مقاييس بيئيّة وضعه االتحاد األوروبي. 

وتم تحقيق دخول اإلضييياءة الطبيعية من خالل اسيييتخدام الزجاج في واجھة  .4

المبنى وجانبيه. حيث تم اسيييييتخدام التظليل الشيييييمسيييييي لحماية المكاتب من 

ة الشمسية المباشرة، لذا فإن هذه الميزات تقلل من متطلبات اكتساب الحرار

 اإلضاءة االصطناعية والتبريد.
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(: ستتتتتتتطح المبنى والتقنيات 9) شتتتتتتتكل

 المستخدمة فيه.

 

 

 

 

 

 

 
(: المظالت الشتتتتتمستتتتتية 9شتتتتتكل )

: المرجع المصتتتنوعة من القما .

 (2012ارة والبناء، )بناة العم

مغّطى بمظالّت شييييمسيييييّة من القماة، مأخوذة من تصييييميم  :طح المبنىستتتت .1

الخيام التقليدية في األردن، وكذلك إلى التراث الھولندي إذ تشييييييبه أشييييييرعة 

السيييييفن المواجھة للريح. وهي في كلتا الحالتين تدمج بين الثقافتين وتفيد في 

 االقتصاد بالطاقة. 

جماليّة، فـيييإّن خفّتھا ورقّتھا تلّطف من وطأة الحجر. ويُشار أما من الناحية ال .2

إلى أّن هذا التظليل في واجھة المبنى وجانبيه وفي السيييييطح يخفّض إلى حدّ 

كبير الكسيييب الحراري المباشييير من الشيييمس في صييييف عّمان الحاّر. كما 

صييييممت المظالّت بحيث تسييييمح للشييييمس بتدفئة داخل المبنى خالل فصييييل 

رد، حين تكون الشيييييييمس على ارتفاع منخفض، وذلك يّخفض الشيييييييتاء البا

بفضييييييل هذا التظليل أصييييييبحت و مقداراً كبيراً من اسييييييتھالك الطاقة للتدفئة

  واجھة الطابق الجديد شبه شفّافة.

ُرّكبت على السطح ألواح فوتو فولطية لتوليد الكھرباء من الطاقة الشمسية،  .3

ات الكھربيياء في المبنى في المئيية من جميع احتييياجيي 12وهي تؤّمن نحو 

 وتكفي لتشغيل أجھزة الكومبيوتر، كما توفّر ظالً للسطح. 
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(: المواد المستتتتتتخدمة 10شتتتتتكل )

: ، المرجعفي التكستتتيات الخارجية

 (2012)بناة العمارة والبناء، 

 نيّة التقليديّة من حيث:ستلهم نظام البنا  أساليب المباني األردي
الواجھة مغّطاة بالحجر الجيري الملكي األبيض للمحافظة على التناغم بين  .1

 المبنى القديم والبناء الذي أضيف إليه.

ن تميّزان ارصيييييف الحجارة على دقّة الصيييييناعة والبراعة اللت طريقةتعتمد  .2

 رودي أويتنھاك. المعماري هندسة 

بعد انتھاء  الواجھة عادة اسيييييييتخدام أحجارتسيييييييمح التركيبات الميكانيكّية بإ .3

 الحاجة إلى المبنى. 

تم اسيييتخدام الطاقة الشيييمسيييية واالعتماد على اإلضييياءة الطبيعية من خالل  .4

 النوافذ الواسعة التي أتاحت مجاالّ للرةية الواضحة ودخول ضوء النھار.

 

 

والتصرف من قبل الباحثان (2012)بناة العمارة والبناء، : المرجع  
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 LEED(: يوضح تحليل نماذج لمبنى عالمي حاصل على شهادي تصنيف 7جدول رقم )

 والتصرف من قبل الباحثان (Google Offices in Milan Archdaily) :المرجع

 

الدراسة التحليلية لنماذج المباني نتيجة  1.4

 الحاصلة على شهادي التصنيف الليد
تم استعراض ثالثة أمثلة لمباني حاصلة على شھادة 

، توضح LEEDالريــادة في الطاقــة والتصميــم البيئــي

في تصميمھا مدى أهمية تطبيق معايير الليد في تحسين 

الخامس  بيئة العمل بالمباني اإلدارية وخاصةً المعيار

والذي سيتم التركيز عليه في المحور التطبيقي، وهو 

معيار تحسين جودة البيئة الداخلية وتأثيرها على الناحية 

التصميمية والبيئية والنفسية واالجتماعية. والمأمول من 

خالل مراجعة تلك التجارب السابقة هو الوقوف على 

ل اإلمكانات المتاحة حيث يمكن التوصل الى بعض الحلو

والمعايير التي يجب تطبيقھا في المباني اإلدارية القائمة 

  ثالثاً: مثال عالمي _ايطاليا_ معلومات المبنى العامة

 Google Officeاسم المبنى: 

 2010تاريخ التنفيذ:  يطاليا.ا -الموقع: ميالن  ²م1800 المساحة:

 النقاط الحاصل عليها الشرح الصوري المعيار

1.
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(: الفراغات الداخلية داخل بيئة 11شتتتتتتتكل )

 Google Offices ، المرجع:عمل قوقل

in Milan Archdaily 

التي ساعدت على أدا  برفاهية البيئة الداخلية ميزت بيئة عمل قوقل ت

 صميمية:معايير تالعاملين بها وذلك من خالل عدي 
اماكن تناول الوجبات تكون بمثابة اماكن لتجمع الموظفين ومناقشتھم في  .1

 .امور العمل

 توزيع األثاث بالتناظر إلتاحة الحركة وتسھيل المرور. .2

مساحة العمل المشتركة تؤدي لتسريع العمل في المكاتب وتعزز االبتكار  .3

 وبالتالي اتخاذ القرارات بسرعة.

 لتھوية الطبيعية من خالل التراسات الخارجية.االعتماد على االضاءة وا .4

حاول التصميم أن يعكس فلسفة عمل قوقل بعيدا عن كون التصاميم  .5

موحدة، وهذه الشركة ابتكرت هذا التصميم الذكي لتطوير أنشطتھا، مما 

يميل الى المرونة والمزيد من المساحات المجتمعية بالنسبة لمحطات 

التصميم دون االنغماس في الفخامة، لذا  العمل الفردية، ونوعية جيدة في

فمن الضروري توفير بيئة عمل مريحة للغاية ألن موظفي شركة قوقل 

 يقضوا الكثير من الوقت في مكان العمل. 

توفر جيدة وضوء طبيعي والموقع الذي يتوسط المدينة و وجود مناظر .6

يك، ومنطقة التدل مطعم وألعاب ومناطق ترفيھية وصالة ألعاب رياضيةال

واالستحمام، وما إلى ذلك بدورها تحسن اإلبداع واإلنتاجية، وتساعد 

 على جذب أفضل الموظفين.

 

2.
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(: األلوان والخامات المستتتتخدمة 12شتتتكل )

 المرجع: في الفراغتتات التتداخليتتة بتتالمبنى.

Google Offices in Milan 

Archdaily 

ئة الداخلية التي ساعدت على رفع األدا  ظهرت بيئة عمل قوقل رفاهية البيأ

للعاملين والسبب ورا  ذلك اختيارهم للمواد المستخدمة الذي يراعي 

 احتياجات الموظفين مثل المواد التالية:
األلوان التي اسيييييييتخييدميت في طالء الشيييييييركية من مواد معينيية مريحيية  .1

 لألعصاب وال تثير العين.

من خالل المواد الصييديقة  -ة التصييميمات الداخلي -إعادة تشييكيل المبنى  .2

 للبيئة ومعتمدة من الفريق األخضر في ماونتن فيو.

 استخدام الموكيت في األرضيات. .3
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(: المستتتتتاحات الخارجية المطلة 13شتتتتتكل )

 Google Offices in ، المرجع:للخارج

Milan Archdaily 

مل من خالل ألواح األرضية الفعالة عمل التصميم على تحسين بيئة مكان العي

  :والتخطيط األساسي والتهوية الطبيعية والوصول إلى الهوا  الطلق من خالل

 سلسلة من التراسات الخارجية  .1

نظام زجاج النوافذ عالي األداء الذي يزيد من الرةية والشفافية أثناء تقليل  .2

 اكتساب الحرارة.  

سية لحجب شمس الظھيرة والكتل األسا Terra cottaد كسوة ووجو .3

الشديدة، بينما يشتمل نظام التزجيج على درجات متفاوتة من التعتيم 

 لالستجابة التجاه الموقع وسياقه. 

 وكفاءة المعدات واألجھزة المستخدمة. HVACكفاءة أداء نظام  .4
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من للوصول إلى بيئة عمل مستدامة ومحفزة لألبداع. 

توفير وسائل تھوية إضافية خارجية لتحسين جودة  خالل

ت بين األماكن الھواء الموجود بالداخل وتوفير وصال

الداخلية والخارجية من خالل استخدام ضوء النھار 

الطبيعية في األماكن المشغولة دائماً في المبنى والمناظر 

وتوفير نظم للسيطرة على الحرارة وقد روعي في هذا 

)بركات و الغمري،  المعيار ببعض المعالجات للفتحات.

2018). 

تم التوصل  -القضايا التصميمية المستهدفة  2.4

ها إلى عدي عناصر تصميمية يمكن من خالل

ة تحسين جودي البيئة الداخلية في المباني اإلداري

 القائمة وهي كالتالي:
توفير وسائل تھوية إضافية خارجية لتحسين جودة  .1

 الھواء الموجود بالداخل.

توفير وصالت بين البيئة الداخلية والخارجية من  .2

خالل استخدام ضوء النھار واالطاللة والمناظر 

 دائماً من المبنى.الطبيعية في األماكن المشغولة 

توفير نظم للسيطرة على الحرارة من خالل بعض  .3

المعالجات للفتحات مثل استخدام المالقف 

والشخشيخه والمواد العـازلة كــــالـزجــــاج 

 والـطـوب الـخـفـيـف لتحـقيـق الخصوصية.

ان تكون الحوائط الداخلية لقاعات القراءة عازلة  .4

بيعي والجلود للضوضاء، واألثاث من الخشب الط

 والفوالذ المقـاوم للصـدأ.

تظليل الساحات وممرات المشاة واألفنية لتقليل  .5

 الحرارة.

التركيز على المساحات االجتماعية وذلك بتوفير  .6

 اماكن جلوس مريحة تساعد على خلق جو منزلي.

غات التي ليس لھا تھوية يستخدم نظام في حال الفرا .7

الحوائط الخضراء مع نظام الري الذاتي لما فيه من 

 احساس بالطبيعة ومصدر للتھوية.

تطبيق غرف العمل الفردية في طابق منفصل للسماح  .8

 .بأقصى قدر من التركيز للموظفين

اختيار اللون األبيض في اغلب الفراغات كونه غير  .9

 مثير للعين.

 احات المغلقة في المكاتب.تقليل المس .10

استخدام قطع أثاث وأرضيات من خامات صديقة  .11

 للبيئة أو ُمعاد تصنيعھا.

، «مساحة المستوى الثالث»إنشاء ما يطلق عليه  .12

 وتكون هذه المساحة في المكان الذي يقف فيه العديد

من الموظفين ألوقات طويلة خالل اليوم وهو مكان 

 .الطابعات وآالت التصوير بالمبنى

اللجوء الى التصميم ذو المسقط المفتوح وهو الذي  .13

يتم تقسيمه بواسطة الزجاج لخلق تواصل تام بين 

 الموظفين.

 تحقيق الراحة الحرارية. .14

 التحكم في الضجيج والضوضاء. .15

استخدام المواد الخضراء مثل مواد امتصاص  .16

الصوت والحوائط العازلة للضوضاء، ذلك من أجل 

 الحفاظ على البيئة.

 ير المساحات الخارجية للفعاليات واالستراحات.توف .17

 . المحور التحليلي والتطبيقي 5
ية يشمل هذا الجزء دراسة تحليلية تطبيقية للحالة الدراس

م تالخاصة بالورقة البحثية لمبنى اداري في منطقة جازان 

إعادة تأهيله بغرض االستدامة وفق اشتراطات معايير 

 ، من خالل ثالثة معاييرLEEDالتصميم البيئي العالمية 

جودي البيئة ذات العالقة بموضوع البحث وهي معيار 

الف الداخلية ومعيار المواد والموارد ومعيار الطاقة وال 

  :الجوي، وذلك من خالل

  إعادة تأهيل المسقط االفقي 

  والواجھات 

  والفراغات الداخلية 

 .والمرافق الخارجية 

 الموقع 1.5
زان بالقرب من الكورنيش يقع المبنى في منطقة جا

الشمالي على طريق رئيسي وهو طريق الملك فھد 

( 14الشكل ) يوضح ،وشارع خالد بن الوليد الفرعي

 موقع المبنى.

 
 Google Earthالمرجع  .( موقع المبنى اإلداري14شكل )

 مبررات اختيار المبنى 2.5
يشرف هذا المبنى على البلديات ونشاطاتھا كدراسة 

واالنارة  ع البلدية مثل السفلتة واألرصفةوتنفيذ المشاري
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والتحسين والتجميل وإنشاء الحدائق والمنتزهات 

واستثمار المواقع السياحية والشواطئ ومشاريع شبكات 

مياه الشرب، وتنفيذ واإلشراف على شبكات الصرف 

الصحي وأعمال الصيانة الالزمة لھا، وأعمال النظافة 

والمخططات العمرانية  ونقل النفايات وإعداد الدراسات

والھيكلية، وكل ما له عالقة بالصحة العامة؛ وعلى ذلك 

كونه مبنى يسعى للتنمية المستدامة في المنطقة فھو 

األجدر بھذه الدراسة حيث سيتم تطبيق معايير االستدامة 

 عليه. 

  تم اختيار هذا المبنى لقلة الدراسات التي تتناول

 نة جازان.تصميم المباني المستدامة في مدي

  توافق اغلب الوظائف التي يشغلھا موظفي المبنى

مع مجال تخصص الباحثان؛ مما أصبح لدينا 

المعرفة باحتياجات العاملين في مثل هذه 

 الفراغات.

( يوضح المقارنة بين التصميم الحالي والتصميم المقترح للمسقط األفقي للمبنى8جدول )

 المسقط االفقي 3.5

لتالي التصميم الحالي للمبنى القائم والتصميم المقترح بعد تطبيق معايير تحسين بيئة العمل الداخلية وذلك من خالل يوضح في الجدول ا

 استبدال بعض الحوائط الخرسانية بالحوائط الزجاجية ومساحات العمل المشتركة واالستفادة من ضوء الشمس.

ي
ال
ح
 ال
يم
صم

لت
 ل
ف

ص
و
وال

ر 
و
ص

ال
 

 لوصفا التصميم الحالي للمبنى
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

)امانة  (: يوضح المسقط االفقي للطابق األول بالمبنى االداري. المرجع:15شكل )

 (2018منطقة جازان.

 بنى اداري يقع في مدينة جازان ويتألف من خمس طوابق م

( الطابق األول للمبنى 15وسطح علوي. يوضح الشكل )

ط الحوائاإلداري القائم يتضح من خالل تصميمه كثرة 

الخرسانية التي تسبب في تثبيط أداء الموظفين حسب العديد من 

الدراسات. والممرات الطويلة والضيقة. وعدم استغالل اإلضاءة 

الطبيعية بشكل جيد، وانعدام خاصية الشفافية في ربط البيئة 

 الداخلية مع الخارجية في بعض المكاتب التي تتوسط المبنى.

 للموقع ويوجد مدخالن ثانويان  المدخل الرئيسي بالجھة الغربية

بالجھة الشرقية والشمالية الغربية مخصصان لمواقف 

 السيارات.

  تم تشييد المسقط االفقي للمبنى على شكل مربع مما زاد من

مساحة الفراغات الداخلية التي ال تستفيد من أشعة الشمس 

والمكاتب المغلقة التي تتوسط المبنى بدون تھوية؛ مما يسبب 

 لموظفين بسبب انعدام التھوية واالطاللة.الملل ل
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 الوصف التصميم المقترح للمبنى
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (: يوضح المسقط االفقي للطابق األول بالمبنى اإلداري بعد التعديل.16شكل )

 الباحثان المرجع:

يتضح  تم إعادة تصميم الطابق األول من المبنى اإلداري، حيث .1

في المسقط بعد التعديل تصميم محطات العمل المشتركة 

)المكاتب المزدوجة( والمكاتب الزجاجية وتطبيق المسقط 

 المفتوح من خالل تقسيم الفراغات الداخلية.

توفير الجلسات الفردية والمكاتب المغلقة لتوفير الخصوصية في  .2

 بعض الفراغات. 

الداخلية للمكاتب التي تم تطبيق الزراعة المائية في الحوائط  .3

 تتوسط المبنى. 

استغالل اإلضاءة الطبيعية من خالل وضع المكاتب على واجھة  .4

 المبنى. 

 توفير أماكن لالستراحة وممارسة النشاطات اليومية.  .5

تجنب وضع غرف المولدات والورة المھنية وغرف الكھرباء  .6

بالقرب من المكاتب، والحد من انتقال الصوت منھا باستخدام 

 مواد عازلة في الحوائط واألسقف.

تخصيص بعض المساحات من المبنى تمنح الخصوصية  .7

 للموظفين مثل المناطق الھادئة للجلوس او عصف الفكر.

 توفير دورات مياه تخدم كل منطقة في المسقط. .8
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 ندر الباحثاالمص

 

 ( يوضح المقارنة بين التصميم الحالي والتصميم المقترح ل الف المبنى9جدول )

 

المصدر الباحثان

 

 

 

 

 

 ( المكاتب الزجاجية المزدوجة التي تم تطبيقھا في17يوضييح شييكل )

 ونھا تعزز من التواصل بين الموظفين.المسقط األول للمبنى ك

م ( المكاتب المطلة على الحديقة الداخلية. حيث ت18يوضيييح الشيييكل )

ير تصييميمھا بطريقة تسييتفيد من اإلضيياءة الطبيعية باإلضييافة الى توف

كاتب االطاللة الداخلية للمكاتب التي تتوسييييط المبنى. وكذلك قرب الم

   من مناطق الخدمة واالستراحات.

 إعادي تشكيل غالف المبنى )الواجهة( 4.5

والكاسرات  Glazed Doubleيحتوي هذا الجدول على التصميم الحالي للمبنى والتصميم المقترح بعد إضافة المعالجات البيئية مثل 

 ھة الشرقية وزرع الواجھات لتحقيق االستدامة في الواجھاتاالفقية في الواج

 الوصف التصميم الحالي لواجهة المبنى 
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(: يوضح واجهة المبنى اإلداري في الوضع الراهن. 19شكل )

 المرجع: موقع امانة منطقة جازان

 تضح من التصميم األساسي للمبنى التالي:ي

 افذ القابلة للفتح.استخدام النو عدم .1

 عدم مراعاة االتجاهات في تصميم الواجھة.  .2

 عدم توظيف جوانب االستدامة من ناحية اختيار المواد.  .3

 إهمال التشكيل المعماري على الواجھات. .4

تكسيه واجھة المبنى باستخدام بعض مواد البناء غير المالئمة للمناخ السائد في  .5

م وغيرها دون المعالجة المطلوبة جعلھا كالزجاج واأللمونيو المناطق الساحلية

تمثل عبئا حراريا على المبنى وخاصة عندما تشغل مساحات الكبيرة من 

 الواجھة بنسب غير معقولة.

الھواء الخارجي  عدم االستفادة من التھوية الطبيعية من خالل التحكم في كمية .6

 مبنى.الداخل للمبنى والمساعدة في زيادة تبريد الفراغات الداخلية لل

كما كان يجب اختيار المواد المناسبة في بناء الجدران الخارجية والسقف  .7

للمباني ومراعاة خاصية اختزان الحرارة للوصول الى الراحة الحرارية في 

 البيئة الداخلية.
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 الوصف التصميم المقترح لواجهة المبنى
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ى بعد التعديل. (: المقترح االول لواجهات المبن20شكل )

 المرجع: الباحثان

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(: المقترح الثاني لواجهات المبنى بعد التعديل. 21شكل )

 المرجع: الباحثان

م اقتراح تصميم للواجھة بعمل هيكل حول المبنى بنوافذ عريضة ذات شفافية ت .1

تسمح بدخول ضوء كافي من اإلضاءة النھارية. حيث تم تصميم الواجھات 

في الواجھة الشمالية، لتحسين جودة اإلضاءة  Glazed Doubleبزجاج 

 الداخلية باإلضافة الرتباط المبنى بالبحر وتوفير االطاللة الخارجية للموظفين.

تم تصميم غالف المبنى على هيئة صندوق داخل صندوق، القسم الداخلي عبارة  .2

نظام تظليل عن الواجھة األساسية مصممة لتقليل الموصلية الحرارية يحيط بھذا 

خارجي من األلمنيوم خفيف الوزن يقلل من اكتساب الطاقة الشمسية مع زيادة 

 (.20ضوء النھار في المبنى. كما يتضح في الشكل )

إضافة التراسات الخارجية التي تساعد على تواصل الموظفين مع المرافق  .3

 الخارجية للمبنى.

 إضافة التشجير للواجھة لتلطيف الجو الداخل للمبنى. .4

 كاسرات الشمس األفقية: .5

تم تطبيقھا في الواجھات الشمالية والجنوبية بصفة خاصة ألنھا تتعرض ألشعة 

 الشمس المباشرة.

 كاسرات الشمس الرأسية: .6

طبقت في الواجھات الشرقية والغربية كاسرات الشمس الرأسية التي تتحرك مع زوايا 

في معالجتھا الحرارية الشمس في مناطق المناخ الحار، وهي من أصعب الواجھات 

 حيث انھا تتعرض ألشعة الشمس المباشرة في أعلى درجات حرارتھا.

 كاسرات الشمس المزدوجة:  .7

 تم تطبيقھا بشكل طفيف في الواجھات الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية.

 استخدام األلوان الفاتحة في االسطح لعكس اشعة الشمس.  .8

(: يوضح المكاتب المطلة على 18)ل شك

 الحديقة الداخلية. المرجع: الباحثان

 (: يوضح المكاتب الزجاجية      17شكل )

 المرجع: الباحثان                        
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 يوضح المقارنة بين التصميم الحالي والتصميم المقترح للفراغات الداخلية للمبنى( 10جدول )

 الفراغات الداخلية 5.5

يوضح هذا الجدول التصميم الحالي للفراغات الداخلي والتصاميم المقترحة بعد إضافة معايير االستدامة التي تساعد في تحسين بيئة 

 العمل 

 الوصف ةالتصميم الحالي للفراغات الداخلي

ف
ص

و
وال

ر 
و
ص

ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثان وضح الفراغات الداخلية للمبنى بعد التعديل. المرجع:ي(: 22شكل )

 وضح الصورتين البھو الداخلي للمبنى القائم ت

والمكاتب باتباع نظام المسقط المغلق. يحتوي 

المبنى على خمس طوابق في كل طابق عدد من 

لتصميم التقليدي للمباني المكاتب التي تتبع ا

 المكتبية. 

  شيدت الفراغات الداخلية من مواد البناء الشائعة

 مثل البورسالن والسيراميك والدهانات المعتادة.

  وضع غرف الكھرباء في وسط المبنى بالقرب

 من المكاتب.

 .انعدام االطاللة في المكاتب التي وسط المبنى 

 تكرار التصميم في جميع الطوابق الخمسة. 
 

 الوصف التصاميم المقترحة للفراغات الداخلية

ف
ص

و
وال

ر 
و
ص

ال
 

 

 

 

 

 

يقترح في التصميم مراعاة ادخال اإلنارة  .1

الطبيعية والمناظر الطبيعية حيث تم توفير 

اإلنارة الطبيعية لـشاغلي المبنـى فـي المـساحات 

الداخلية من خالل إدخال الضوء في المناطق 

منتظم في المبنى. ومراقبة نوعية المشغولة بشكل 

الھواء الخارجي من خالل نظام التھوية للمساعدة 

على تعزيز راحـة رفاهيـة شاغل المبنى. 

استخدام خامات دهانات داخلية عازلة للحرارة. 

وتم استخدام الخشب الطبيعي في كل من )األثاث، 

األبواب، النوافذ، االرضيات(. وتم استخدام مواد 

بعاثات مثل بعض المـواد التي تحتوي قليلة االن

على كمية قليلة من الملوثات وتشمل هذه المواد 

المثبتات والمواد الالصقة الدهانات والطالءات 

ومانعات التسرب والمواد المستخدمة في 

 .األرضيات مثل بعض انواع السجاد

 

تم تقسيم الفراغات الداخلية بواسطة الزجاج   .2

والتغلب على الملل، لخلق تواصل بين الموظفين 

وكذلك تم توفير بعض التصاميم المغلقة والفردية 

للمكاتب التي تتطلب الخصوصية وتوضح 

( نموذج للمباني الفردية. وتوضح 27صورة )

 LED ( استخدام اإلضاءة الصناعية28صورة )

الموفرة للطاقة في الفراغات المكتبية. واخيراً 

مستدامة تؤثر التصميمات الداخلية بالمباني ال

على صحة اإلنسان، فعدم االلتزام بالمعايير 

الخاصة باختيار الخامات والدهانات الصديقة 

للبيئة يؤدى إلى حدوث آثار سلبية على البيئة 

 .والموظفين
 المصدر: الباحثان

 

 

(: يوضح المكاتب 28شكل )

في الفراغات  ledالمزدوجة واضا ي 

 الداخلية. المرجع: الباحثان 

(: يوضح المكاتب الفردية في 27شكل )

 الفراغات الداخلية، المرجع:

(Abdulrahman.2018)  

(: يوضح المكاتب الم لقة في 23)شكل 

 المبنى. المرجع: الباحثان

جتماعات (: يوضح غرفة اال24شكل )

 للمكاتب الم لقة. المرجع: الباحثان

(: يوضح مكتب الرئيس 25شكل )

 باحثانفي المبنى. المرجع: ال

(: يوضح جلسات االستراحة 26شكل )

 للموظفين. المرجع: الباحثان
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 ( يوضح المقارنة بين التصميم الحالي والتصميم المقترح للمرافق الخارجية للمبنى11جدول )

 المصدر: الباحثان

 رافق الخارجيةالم 6.5

يوضح الجدول التالي التصميم الحالي للمرافق الخارجية والتصميم المقترح بعد إضافة المسطحات الخضراء والمسطحات المائية 

 والزراعة لسطح المبنى والجلسات الخارجية للموظفين

 الشرح التصميم الحالي للمرافق الخارجية

ري
و
ص

ال
 

   بالمرافق الخارجية من ناحية يتضح من المبنى عدم االهتمام

االطاللة لما فيھا من تحسين للجودة الداخلية للمبنى وبالتالي 

ً عدم مراعاة التظليل للممرات  تحسين أداء الموظفين. وايضا

وندرة المسطحات الخضراء وانعدام المسطحات المائية. وقلة 

 المساحات الترفيھية الخارجية ومساحات التجمعات والفعاليات. 

  تحيط بالمبنى اإلداري أي مباني مجاورة تلقى ظاللھا عليه, ال

كما يتعرض المبنى لإلشعاع المنعكس من المساحات الخالية 

 والشوارع اإلسفلتية المحيطة به.

  توجد بالجھة الجنوبية للمبنى مسطحات خضراء بمساحة

صغيرة جدا ال تتناسب مع حجم المبنى حيث انھا ال تلبي الغرض 

اص أكبر قدر من األشعة وعدم انعكاسھا على امتص منھا في

الھواء في المنطقة  تنقية وترطيب ىال باإلضافةسطح االرض 

 (.29الشكل )كما يتضح في  بالمبنى،المحيطة 

ف
ص

و
ال

 

 الشرح التصميم المقترح للمرافق الخارجية
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أسـطح المباني، يعتبر مـن البـدائل لتـوفير الطاقـة والمعالجات 

المستدامة ألنھا منتجـة للطاقـة والمياه النقية والھواء النقـي 

ودورهـا البارز فـي الصحة البشرية، حيث يمكن أن يوفر 

السقف األخضر العديد من الفوائد البيئية والتقنية لشاغلي المبنى 

ف من ظاهرة الجزر الحرارية، باإلضافة إلى باإلضافة للتخفي

الفوائد الجمالية والمساعدة على خلق المناخ المحلي، والحد مـن 

الغبار والضباب الدخاني وتحسين المقاومة الحراريـة للـسقف 

وخفض مستويات الضوضاء وحماية السقف من الظواهر 

 المناخية القاسية.

الت مواقـف استخدام الخاليا الـضوئية الشمسية، كمظ .2

الــسيارات، وتوجيھھـا باتجـاه الجنوب كونه يساهم في االستفادة 

  .بأكبر قدر من الطاقة الشمسية

وضع مسطح مائي لتحسين جودة الھواء المحيط بالمبنى،  .3

واستخدام النوافير في مناطق استراحات الموظفين لتبريد الجو 

 وتلطيفه. 

ھة الشرقية زراعة األشجار المتساقطة األوراق في الج .4

والجنوبية إللقاء الظل على المباني في فصل الصيف والسماح 

 لنفاذ أشعة الشمس في فصل الشتاء.

استخدم المسطحات الخضراء في األفنية التي تطل عليھا  .5

 المكاتب.

استخدام المسطحات الخضراء حول المبنى لما لھا من دور في  .6

 ة.قدر من األشعة الشمسي أكبرالمساعدة على امتصاص 

لتنقية الرياح من التربة والعوالق والقاء وذلك استخدام االشجار  .7

ً  ىالظالل على واجھة المبن  .صيفا

 ىتساعد علحيث انھا  ىتوفير مسطحات المياه بجوار المبن .8

اشعة الشمس الساقطة عليھا وتخفف الحمل الحراري  انكسار

 الناتج.

(: يوضتتتتتتتح المرافق 29شتتتتتتتكتتل )

الختتارجيتتة للمبنى قبتتل التعتتديتتل، 

 المرجع: الباحثان

(: يوضتتتتح اإلطاللة 30شتتتتكل )

لتتعتتتتديتتتتل،  قبتتتتل ا لختتتتارجيتتتتة  ا

 المرجع: الباحثان

 : يوضح مواقف السيارات بعد التعديل، المرجع: الباحثان(31شكل )

(: يوضتتتتتتح المرافق الخارجية للمبنى بعد التعديل، المرجع: 32شتتتتتتكل )

 الباحثان
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خالل عمل تقويم الحلول التصميمية من . 6

 االستبانة 

 مجتمع البحث 1.6
تم توزيع االستبيان على عينة من الموظفين من 

تخصصات مختلفة من منسوبي الحالة الدراسية في جميع 

األقسام بالمبنى اإلداري وذلك للحصول على أراء مختلفة 

 استبيانا. 32استبيانا وتم تحليل  50ومتنوعة، وتم توزيع 

 لومات )االستبانة(تصميم أداي جمع المع 2.6
تم تصميم االستبانة مما تم التوصل إليه في الجزء النظري 

حيث تم تقسيم االستبانة الى أربعة محاور، يمثل المحور 

األول البيانات الشخصية للمستجيبين، يستھدف المحور 

الثاني أسئلة عن التصميم الحالي للمبنى، ويستھدف 

رح، اما المحور المحور الثالث أسئلة عن التصميم المقت

الرابع يقيس احتمالية أثر المقترحات التصميمية المستدامة 

 على أداء الموظفين.

 خصائص عينة الدراسة 3.6
تجاوزت نسبة الذكور المشاركين نسبة اإلناث المشاركات 

في االستبيان ويعود السبب وراء ذلك برنامج تمكين المرأة 

ر في سوق العمل مؤخراً حيث بلغت نسبة الذكو

% ونسبة اإلناث المشاركات 65.6المشاركين نسبة 

بلغت النسبة األكبر في الفئة العمرية من العينة %. و34.4

سنة  36-26المستھدفة من الذين تتراوح أعمارهم من 

 46-36% منھم تتراوح أعمارهم من 22%، و50بنسبة 

ويمثل حملة سنة فأقل.   25% منھم من 29سنة و

% 87.5كبر من المستجيبين بنسبة البكالوريوس النسبة األ

% 6.3وتتقارب نسبتي حملة الماجستير والدكتوراة بنسبة 

% لحملة الدكتوراة. وبلغت نسبة 3.1لحملة الماجستير و

% في المقابل بلغت نسبة 53العاملين في القطاع الحكومي 

% ونسبة العاملين في كال 25العاملين في القطاع الخاص 

سبة العاملين في قطاع العمل % وبلغت ن18.8القطاعين 

%. وتنوعت اإلجابات عن سؤال سنوات الخبرة 3الحر

حيث مثلت نسبة المستجيبين ذوي الخبرة من سنة الى 

 10الى 6%. وشكلت سنوات الخبرة من28خمس سنوات 

%. وبلغت نسبة 43.8سنوات النسبة األكبر حيث بلغت 

سنة  15الى  11المستجيبين من أصحاب الخبرة من 

%. بالمقابل بلغ عدد المستجيبين من أصحاب 15.6

%. أما من ناحية السؤال عن 15.6فأكثر  15الخبرة من 

الوقت الذي يقضيه الموظف في مكان العمل فكانت النسبة 

ساعات باليوم  8-6األكبر للموظفين الذين يعملون من 

 10-8%، اما الموظفين الذين يعملون من 53بنسبة 

% واخيراً نسبة الموظفين 37.5ساعات بلغت نسبتھم 

% 59.5%. 6.3ساعات بلغت  5الذين يعملون اقل من 

% 34.5من العينة يقضون أوقات فراغھم في مكاتبھم، و

% يقضون 3يقضون أوقات فراغھم في الممرات، و

 أوقات فراغھم في الكافتيريا.

قياس رضا الموظفين عن تصميم المبنى  4.6

 القائم 
مدى رضا الموظفين عن بيئة  عند السؤال بشكل عام عن

% من العينة 93العمل القائمة جاءت اإلجابات بما يقارب 

يرون أن التصميم الحالي للمبنى القائم مرضي ولكن يفتقر 

الى بعض المعايير التي سيتم العمل عليھا في المحور 

% يرون ان التصميم القائم غير 6التطبيقي. إال أن نسبة 

 مرضي.

فقط للتعبير عن مدى توفر عناصر تم استخدام سؤالين 

التصميم المعماري والتصميم الداخلي في بيئة العمل 

بالمبنى الحالي تنوعت األسئلة بين عناصر معايير جودة 

البيئة الداخلية، مثل جودة التھوية واإلضاءة والمواد 

 المستخدمة...إلخ.
 

 

 

: المرجعالمعماري، ( يوضح قياس رضا الموظفين من ناحية التصميم 33شكل )

 الباحثان

( قياس رضا الموظفين عن معايير 33يوضح شكل )

التصميم المعماري في المبنى القائم. فاتضح أن عدد 

فرداً، أما أكثر ما توصل  17اإلجابات بموافق ال تتجاوز 

فرداً. واظھرت النتائج  11إليه عدد اإلجابات بموافق بشدة 

ما يدل على  وهو ق% لإلجابات بغير مواف22ما يقارب 

أفراد العينة لديھم توجه سلبي نحو التصميم المعماري  أن

 للمبنى في تصميمة الحالي.

 

 
 

: ، المرجع( يوضح قياس رضا الموظفين من ناحية التصميم الداخلي34شكل )

 الباحثان

( قياس رضا الموظفين عن مدى 34يتضح من الشكل )

في بيئة العمل بالمبنى توفر عناصر التصميم الداخلي 

التصميم 

معماري لمكان ال

 العمل جيد

يوجد في مكان عملي 

موقف خاص مظلل 

 للسيارات

يتوافر في مكان 

عملي حدائق 

خارجية واطاللة 

 على الحدائق

توافر النوافذ الكافية 

 لدخول الهواء النقي
نوع الخامات المستخدمة 

في الواجهة التي تتصف 

 باالستدامة

التصميم 

الداخلي 

لمكان العمل 

 جيد

يوجد في مكان 

عملي أماكن 

لألنشطة 

 الترفيهية

يتوفر في 

مكان عملي 

مساحة 

كافيه 

لسهولة 

 الحركة

تمتاز مساحة 

العمل الخاصة 

بي بالهوا  

 النقي

أشعر بالراحة 

والخصوصية 

في مكان 

 عملي

يوجد في مكان 

عملي أماكن 

مخصصة 

 لالستراحة

اإلضا ي 

الطبيعية في 

ملي مكان ع

 جيدي

مستوى 

الحراري 

والرطوبة 

مالئم في 

 مكان عملي

ترتيب األثاث 

في مكان 

 عملي مريح

األلوان في 

مكان عملي 

مريحة 

وتجعل 

 ً  المكان محببا
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الحالي.  أظھرت النتائج النسبة الكبرى موافق بنسبة 

%. وتقاربت النتائج بين المحايد والغير موافق. وهناك 90

عدد ضئيل من اإلجابات بغير موافق بشدة ألن اغلب 

 المعايير المطروحة في السؤال هي معايير أساسية تلبي

مة مطبقة في احتياجھم وليست معايير استدامن  الربع

 المبنى الحالي. 

قياس رضا الموظفين عن تصميم المبنى  5.6

 المقترح
في هذا القسم تم طرح صور للتصميم المقترح ثم توجيه 

أسئلة تقيس رأي العاملين في المباني اإلدارية التي تحقق 

معايير االستدامة من ناحية إعادة تشكيل غالف المبنى، 

ية ومساحاتھا والمواد تخطيط وتصميم الفراغات الداخل

المستخدمة وجودة اإلضاءة والمرافق الخارجية مثل 

)االطاللة، الحدائق، اماكن الجلوس، تظليل الممرات، 

 السطح االخضر...الخ(.

رأي الموظفين في تصتتتتتتميم الواجهتتتة  1.5.6

 المقترح
% من المستجيبين يتفقون على 53أن ( 35يوضح الشكل )

ح من جميع المعايير مناسبة تصميم الواجھة المقتر

% منھم كانت 37.5المذكورة ادناه. بينما هناك نسبة 

%. بينما 15.6اجاباتھم موافق. واظھرت نسبة المحايدين 

%. وهذا ما يوضح 9نسبة الغير موافقين لم تتجاوز نسبة 

ان النسبة األكبر للموافقين بشدة تجاوزت جميع نسب 

 المعايير األخرى.
 

 

 
 

 

 

: المرجعوضح قياس رضا الموظفين عن الواجهة المقترحة، ي: (35شكل )

 الباحثان

رأي الموظفين في التخطيط والتصتتتتتتميم  2.5.6

 للمساحات الداخلية
( قياس رأي الموظفين بعد تعديل 36يوضح الشكل )

الفراغات الداخلية والحد من الحوائط الخرسانية وتطبيق 

ن نتائج معايير االستدامة للفراغات الداخلية. واتضح م

االستبيان أن اإلجابات بين راًض وراًض جداً تراوحت 

% لجميع معايير االستدامة الخاصة 60% و50بين 

بالفراغات الداخلية والموضحة على الرسم البياني. بينما 

نسبة المحايدين كانت ضئيلة وليس لھا تأثير على النسب 

 العالية. 

 

 

 

 

 

 : الباحثانفين عن الفراغات الداخلية، المرجع(: يوضح قياس رضا الموظ36شكل )

رأي الموظفين في التصتتتتتتميم المقترح  3.5.6

 للمرافق الخارجية

 

 

 

 

 

(: يوضح قياس رضا الموظفين عن التصاميم المقترحة للمرافق الخارجية، 37شكل )

 : الباحثانالمرجع

( قياس رأي الموظفين عن معيار 37اتضح من الشكل )

ارجية من ناحية خمس عناصر وهي المرافق الخ

المسطحات الخضراء ومواقف السيارات والممرات 

والتظليل وأماكن الجلوس الخارجية وسطح المبنى 

% حيث تتراوح بين 93األخضر. وذهبت النسبة األكبر 

راٍض جداً وراٍض وكذلك يرى عدد قليل جداً من 

المستجيبين ان السطح األخضر غير مرضي. ومن ناحية 

ال عن وجود مقترحات تصميمية تساعد في تحسين السؤ

بيئة العمل من وجھة نظر المستجيبين جاءت اإلجابات 

عن نقص في معيار الراحة الحرارية وذلك من خالل 

مستوى التكيف واعتدال البرودة والتھوية الجيدة للفراغ. 

ويستنتج من هذا الجزء ان هناك وعي بمفاهيم االستدامة 

ولكنه بحاجة إلى تعزيز وزيادة  والعمارة الخضراء،

تثقيف لكي يكون هناك إدراك ووعي أكبر بأهمية 

 االستدامة.

قياس احتمالية تحستتتتتين أدا  الموظفين بعد  6.6

 التصميم المقترح
تم قياس المتغيرات القياسية المستقلة والتابعة بدرجة 

الرضا أو االستياء لكل متغير على حدة. من خالل استخدام 

و خمس خيارات تبدأ بـ مرتفع جداً ذ Likertمقياس 

وتنتھي بمنخفض جداً. حيث تم السؤال عن معايير جودة 

البيئة الداخلية مثل جودة مساحة العمل الشخصية 

وتجھيزات المكتب وجودة اإلضاءة وجودة الصوتيات 

والراحة الحرارية وجودة الھواء الداخلي وجودة فراغ 

أداء العاملين  وذلك للتعبير عن مستوىالعمل بشكل عام 

 نظرهم الشخصية. عن تلك المعايير من وجھة

لمستخدمة )الزجاج، الخامات ا تصميم الواجهة بشكل عام

الدهانات العازلة للحراري، 

 الخشب الطبيعي(

المعالجات البيئية المستخدمة 

)كاسرات الشمس، تشجير الواجهة، 

 تشجير سطح المبنى(

توزيع الفراغات 

 الداخلية

محطات العمل 

الجماعي )المكاتب 

 المشتركة(

أماكن االستراحات  المكاتب الزجاجية

وممارسة 

 النشاطات

جودي اإلضا ي 

ليةالداخ  

المواد والخامات 

واأللوان 

 المستخدمة

اماكن الجلوس 

 الخارجية

 سطح المبنى األخضر

(Green Roof) 

المسطحات الخضرا   مواقف السيارات الممرات والتظليل

 والحدائق
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: ( يوضح قياس احتمالية تحسين أدا  الموظفين بعد التصميم المقترح، المرجع38شكل )

 الباحثان

( قياس معايير جودة البيئة الداخلية 38يوضح شكل )

ومعايير االستدامة وسبل تحسين بيئة العمل واحتمالية 

زها او تعطيلھا ألداء الموظفين. وقد وجد أن هناك تعزي

توافق بين كل األنواع من معايير جودة البيئة الداخلية 

حيث اتضح ان نتائج المعايير متقاربة جداً وكلھا ذات 

أهمية ولھا أثر واضح على أداء الموظفين. واخيراً هناك 

نسبة كبيرة أبدوا رغبتھم في تقديم تصاميم مختلفة عن 

ع التقليدي، وبالتالي هناك الرغبة في استخدام حلول الطاب

 مختلفة، والتنويع والتجديد في األساليب التصميمية.

 النتائج والتوصيات  .7
يســـتوجب إدراك أهمية إعادة تأهيل المباني اإلدارية 

وأنظمة تقييمھا، بھدف التوصل إلى مسـتقبل أفضــل للبيئة 

توى األفراد وظيفياً وبالتالي ينعكس ذلك على تحسـين مســ

واجتماعيا. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج 

 :والتوصـيات والتي تتمثل في النقاط التالية

 النتائج 1.7
توصل البحث إلى أهمية إظھار أسس العمارة المستدامة 

تحسين أداء الموظفين،  ودورها فيفي المباني اإلدارية 

نية تم فيھا توزيع حيث انه عند الدراسة النظرية والميدا

أداة الدراسة األساسية والمتمثلة في االستبيان، وذلك 

تجميع البيانات الالزمة، ثم العمل على تفريغ هذه  بغرض

تم التوصل وتحليلھا كمرحلة أخيرة، والبيانات ومعالجتھا 

 إلى:

أظھرت نتائج الدراسة وجود دور إيجابي لتطبيق  .1

ين بيئة العمل معيار جودة البيئة الداخلية على تحس

 للموظفين.

أظھرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي لضعف  .2

من خالل قلة  المبنىداخل البصري االتصال 

 االتصال بالخارج وانعدام اإلطاللة.

تطبيق عن الرضا التام الموظفين من إجابات اتضح  .3

مثل المسطحات الخضراء معيار المرافق الخارجية 

 احة الخارجية.والمسطحات المائية وجلسات االستر

أظھرت نتائج قياس كل معايير التصميم المطبقة ان  .4

العمل بالمباني ذات الموظفين أبدوا رغبتھم في 

في  ورغبتھممختلفة عن الطابع التقليدي، التصاميم ال

 التنويع والتجديد في األساليب التصميمية.

ة يتعد البيئة الحرارية المريحة العامل األكثر أهم .5

 البيئةعن جودة  المستخدمين للوصول الى رضاء

  .ةيالداخل

 من يعزز البيئة الداخلية عناصر بينالتكامل وجد أن  .6

أداء المستخدمين ويساعد في التخفيف من ضغط 

 العمل.

ظروف  أظھرت النتائج من االستبيان ان مراعاة .7

ة راحالتحسن من بالموظفين البيئة الداخلية المحيطة 

 لديھم.  ضالرنسبة ا فعرتوالحرارية والبصرية 

 واالقتراحات التوصيات 2.7
من أجل الوصول إلى مبنى إداري مستدام ولتحقيق أهداف 

والدراسة التطبيقية للمبنى البحث وحسب النتائج السابقة 

التي أوضحت مدى أهمية تطبيق معايير االستدامة 

للمباني اإلدارية، يلزم األخذ  LEEDاشتراطات الليد و

  :بالتوصيات التالية

جب استخدام العناصر الطبيعية من االشجار ي .1

في المنشآت اإلدارية والمسطحات الخضراء والمائية 

ترطيب وتلطيف الھواء الداخل إلى كونھا تساعد في 

 المبنى.

تحسين بيئة العمل مثل وسائل  التكامل بين ضرورة .2

 توفير االطاللة واالهتمام بالمرافق الخارجية

 وغيرها.

لمباني المعرضة لألحمال معالجة أسقف االسطح ل .3

 الحرارية معظم ساعات النھار.

زراعة أشجار مظللة حول المبنى وإضافة مسطحات  .4

مائية لتخفيف من األحمال الحرارية وعكس اإلشعاع 

 الشمسي الساقط على واجھة المبنى.

االبتعاد عن التصاميم التقليدية للمباني المكتبية التي  .5

وجه نحو التنويع تضعف اإلنتاجية وتسبب الملل والت

 والتجديد في األساليب التصميمية. 

استبدال جزء االلواح الزجاجية المصمتة بفتحات  .6

نوافذ ومراعاة تصميم حجمھا وتوجيھھا وفقاً للرياح 

 وذلك لالستفادة القصوى من التھوية الطبيعية.

التأكيد على تحقيق الراحة الحرارية  .7

مســــــــتوى للمســـــــــــــتخدمين عن طريق تقييم 

ومعدل التھوية والتحكم في مســــــــتوى  اإلضاءة

 الضوضاء.

وضع معايير المباني المستدامة في االعتبار عند  .8

البدء في عملية تصميـم المبنى؛ للتقليل من إعادة 

 تأهيل المباني بغرض استدامتھا.

االهتمام بتوفير بيئة صـــــحية من خالل التھوية  .9

 مغلقـة.الجيدة لألماكن ال

أثر اإلطاللة 

الخارجية على 

 أدا  الموظفين

أثر الفراغات 

الترفيهية على 

 أدا  الموظفين

أثر محطات العمل 

)المكاتب المزدوجة( 

 على أدا  الموظفين

أثر االستراحات 

والمقاعد في 

الممرات على 

 أدا  الموظفين

أثر جودي 

اإلضا ي على 

ز او تعطيل تعزي

 أدا  الموظف 

أثر الفراغات 

الزجاجية على أدا  

 الموظفين

أثر الراحة 

الحرارية على 

تعزيز أو تعطيل 

 أدا  الموظف 

أثر جودي الهوا  

الداخلي على 

تعزيز أو تعطيل 

 أدا  الموظف 
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  المراجع. 8

 المراجع العربية 1.8

 

. (2013أحمد علي، محمد عبد الهادي، و أسامة مسعود. )

تطبيق مبادئ العمارة الخضراء لتوفير الطاقة 

مجلة قسم الهندسة بالمباني التجارية المعاصرة. 

 .21، صفحة بجامعة االزهر

(. دور قوانين البناء فى دعم انتشار 2021احمد الحمد. )

تطبيقات العمارة الخضراء بجمهورية مصر. 

، صفحة مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية

17. 

(. تم االسترداد من دنيا الوطن: 2016سعيد. ) احمد

https://pulpit.alwatanvoice.com/cont

ent/print/394661.html 

(. أثر التصميم المناخي علي تحقيق 2019ارام عباس. )

الراحة الحرارية للمستخدمين دراسة حالة )بعض 

جامعة السودان المباني اإلدارية بمدينة الخرطوم(. 

 .107، صفحة وجياللعلوم والتكنول

(. استراتيجيات العمارة 2018ايمان عطية، و آيه البلشي. )

الخضراء للوصول الى مباني صفرية الطاقة. 

 .10، صفحة مجلة جامعة المنوفية الهندسية

(. تطبيق 2019ايه البدري، سلوى شحاته، و محمد شبل. )

معايير االستدامة على مدارس التعليم االساسي 

مجلة  .LEEDطبيقية لنظام تقييم القائمة دراسة ت

 .12، صفحة البحوث الهندسية جامعة المنوفية

(. دراسة مقارنة بين معايير 2018بركات، و وليد الغمري. )

و مبادئ االستدامة في العمارة  (LEEDالليد )

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلسالمية. 

 .18، صفحة اإلنسانية

 تم االسترداد من موقع بناة. (.2012. )بناة العمارة والبناء

(. معايير التصميم الخضراء وكفاءة 2018تامر رفعت. )

مجلة العلوم استهالك الطاقة في المباني االدارية. 

 .20، صفحة الهندسية جامعة أسيوط

. )بال تاريخ(. تم جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

االسترداد من موقع جامعة الملك عبدهللا للعلوم 

لتقنية: وا

https://www.kaust.edu.sa/ar/about/g

reen-campus/sustainable-site-

planning 

(. االستدامة في 2018حليمة زيداني، و بالل الطاهر. )

معيار حفظ المواد والمصادر في اشرتاطات 

LEED  .مجلة العمارة وتطبيقاته في العمارة

 .33، صفحة والتخطيط

مل الداخلية وأثرها على (. بيئة الع2016خالد زحزاح. )

، جامعة البليدةالواالء التنظيمي أللفراد العاملين. 

 .17صفحة 

(. 2021سعيد عبدالرحمن، دعاء محمد، و منة هللا احمد. )

دور العمارة الخضراء في تحسين االداء الوظيفي 

مجلة العمارة والفنون والعلوم للمسكن الصحي. 

 .17، صفحة اإلنسانية

(. استراتيجيات تحقيق االستدامة في 2011سمر اسماعيل. )

الجامعة االسالمية التصميم العمراني للمدارس. 

 .222، صفحة غزه قسم الهندسة المعمارية

(. التصميم المستدام 2018شمائل ابراهيم، و لينا كاظم. )

مجلة الهندسة والتنمية وفوائدة على البيئة. 

 .17، صفحة المستدامة

(. التصميم المستدام 2018اظم. )شمائل ابراهيم، و لينا ك

مجلة وفوائده الصحية في الفضاءات المكتبية. 

 .17، صفحة الهندسة والتنمية المستدامة

(. التصميم الداخلي الذكي 2021صالح الدين الورفلي. )

للمباني وعالقتة بإستخدام االراضي وتعزيز 

المجلة العربية للنشر العلمي إستدامة المباني. 

(AJSP)13 ، صفحة. 

(. 2018عبد العزيز حامد، أحمد فجال، و ليلى خضير. )

تقييم أداء المبانى: دراسة لتحليل درجة رضاء 

مستخدمي المباني اإلدارية الحاصلة على شهادة 

"الزيادة فى الطاقة والتصميم البيئى" فى مصر. 

 .15، صفحة مجلة قسم الهندسة بجامعة االزهر

حراري للمباني السكنية (. األداء ال2019فارس الفريدي. )

لالمتثال لقانون الحفاظ على الطاقة في المملكة 

، مجلة الهندسة والتكنولوجياالعربية السعودية. 

 .7صفحة 

(. تحسين كفاءة االداء البيئى فى المدارس 2018فؤاد علي. )

الحكومية وتطبيق عناصر االستدامة فى المبانى 

والهندسة المجلة الدولية في :العمارة التعليمية. 

 .13، صفحة والتكنولوجيا
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(. إعادة تأهيل المبانى القائمة لزيادة 2018كريستين بشاي. )

كفاءة الطاقة وتعزيزاالستدامة دراسة حالة للمبانى 

المجلة الدولية فى:العمارة التعليمية )الجامعات(. 

 .12، صفحة والهندسـة والتكنولوجيا

عمارة الخضراء (. تطبيق معايير ال2015لورانس الطحان. )

، جامعة دمشق كلية الهندسةعلى األبنية القائمة. 

 .180صفحة 

محمد احمد، أشرف عبد الرحيم، و رشــا عبد الوهاب. 

(. تقييم االستدامة البيئية للمباني التقليدية 2020)

والمعاصرة في مصر فى ضوء التحليل المقارن 

مجلة تكنولوجيا ألنظمة تقييم العمارة الخضراء. 

 .20، صفحة ندسة المتقدمةاله

(. تأثير تصميم الغالف الخارجي 2003محمد العيسوي. )

للمبنى على االكتساب الحراري والراحة الحرارية 

، صفحة كلية الهندسة-جامعة القاهرةللمستعملين. 

199. 

قســم (. إقتصاديات التصميم البيئي. 2007محمد العيسوي. )

، صفحة هرةالهندســة المعمـاريـــة جامعة القا

232. 

(. إقتصاديات التصميم البيئي نموذج 2007محمد العيسوي. )

لتصميم بيئي إقتصادي وتأثيره على المباني. 

 .232، صفحة كلية الهندسة-جامعة القاهرة

(. 2015محمد كيالي، صخر علبي، و خديجة طنجور. )

التصميم البيئي المالئم لألبنية االدارية في مدينة 

جامعة تشرين للبحوث والدراسات مجمة الالذقية. 

 .20، صفحة العلمية

(. دور التصميم الداخلي في تحسين بيئة 2016منى النور. )

العمل في المرافق الحكومية بوالية الخرطوم. 

، صفحة مجلة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

193. 

(. مواد البناء الخضراء نحو مباني بيئية 2021مي مدكور. )

مجلة العمارة والفنون والعلوم . في الصحراء

 .34، صفحة االنسانية 

(. أجيال العمارة 2021نورهان البدوي، و مهند العجمي. )

الذكية ومستقبل المدارس الذكية في مصر بين 

 .26، صفحة مجلة جامعة اسيوطالواقع والمأمول. 

(. تطبيق معايير االستدامة في 2010وفاء الطراونة. )

ية للحرم الجامعي ) حالة تصميم البيئة المبن

، الجامعة االردنيةدراسية جامعة الطفيلة التقنية (. 

 .288صفحة 

(. أثر التصميم المستدام على العمارة 2019وليد رسمي. )

، مجلة جامعة حلوانالداخلية للمحالت التجارية. 

 .20صفحة 

(. تم االسترداد من موقع ويكيبيديا على 2005) ويكيبيديا.

 ويب.
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