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ABSTRACT 
This paper deals with the study of interior design elements for office buildings that affect the 
physiological performance, productivity and satisfaction of employees during the working 
hours. First the literature review analysis is occurred to investigate the role of interior design 
elements in the office buildings in open spaces through an evaluation study on five office 
buildings in Egypt, highlighting the importance of reviewing the performance of the office 
workplace during the operation phase, then The findings of the survey were analyzed and 
reported showing the importance of enhancing the interior design elements in office 
buildings open spaces to enhance the employee's productivity and satisfaction. 
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   اإلداریةمباني الفسیولوجیة للعاملین بالاالحتیاجاتدور عناصر التصمیم الداخلي في تحقیق 

  
  ٢ وحنان محمد أشرف كمال العشماوي١، أحمد عبد الحلیم السید١حسن عبد المنعم متولي

  قسم الدیكور، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة حلوان
   السادس من أكتوبر في مدینة العالي للفنون التطبیقیة، والعمارة الداخلیة، المعھدتصمیم الداخلي قسم ال٢

  
   :ملخص البحث

 ك، وذل في المباني اإلداریةمنتاجیتھإ أداء الموظفین وتحسین مساھمتھ في و الداخلي المصمم وفاعلیةیناقش البحث أھمیة 
 وإنتاجیتھم للموظفین ولوجيالفسی األداء على تؤثر التي اإلداریة للمباني الداخلي التصمیم عناصر من خالل دراسة

 في الداخلي التصمیم عناصر دور من التحقق لغرض دراسات سابقة تحلیل  عملتمحیث .  العملساعات خالل ورضاھم
 إداریة مباني ةخمسفي  شغالما بعد اإل تقییم ل مسحیة دراسةتم ذكر و، اإلداریة المباني في المفتوح  المسقط األفقياتحیز

المساقط األفقیة  في الداخلي التصمیم عناصر دور أھمیة عن ثبتتأالتي  ،االستطالع نتائج لیلتح  ومصر من مختارة
  .مورضاھ العاملین إنتاجیةب رتباطھاوإ اإلداریة مبانيال في المفتوحة

  
  ةالعمارة الداخلیة، االحتیاجات الفسیولوجی الحیزات ذات المسقط المفتوح، المباني اإلداریة،: حیةاتالكلمات المف

  
  :اھداف الدراسة

  :تتلخص اھداف الدراسة في التالي
 التصمیم الداخلي في تحسین أداء العاملین في الحیزات ذات المسقط المفتوح  عناصرمناقشة الدور الفعال الذي یقوم بھ -

 .في المباني اإلداریة من خالل تلبیة االحتیاجات الفسیولوجیة
 .فسیولوجیة لدى العاملین في المباني اإلداریةالت حتیاجااإل التي تلبيدراسة االسس التصمیمیة  -
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  :اھمیة البحث
  الحیزات اإلداریةبما یخصتدعیم مراحل اتخاذ القرارات التصمیمیة بالمعلومات الالزمة المعتمدة على األسالیب العلمیة  -

 .المؤسسة نجاح وعاملین  ال فسیولوجیة تأثیرات ایجابیة علىللوصول إلى
  :یولوجیة االحتیاجات الفس-١

فقد عرفھا . رغم صعوبة تحدید مفھوم عام للراحة الفسیولوجیة بسبب األختالفات البشریة في التفاعل مع الظروف البیئیة
 نتیجة توفیر البیئة المناخیة المالئمة التي ،التي تثیر لدى اإلنسان مشاعر األرتیاح النفسي البعض على أنھا تلك األجواء
 ما بین الحاجة إلى الشعور  تنوع حاجات اإلنسان الجسمانیة .ة بأعضاء الجسم البشريتكفل كفاءة الوظائف الخاص

بالراحة في الحیز المحیط ومن حیث مالئمة األثاث ألستخدامھ، وقد مرت عملیة دراسة الجسم البشري بمراحل تطور 
 ولعل من أھم ،ى في شتى المجاالتمتعددة أرتبطت بظھور العدید من األجھزة واألدوات التي أستعانت لھا العلوم األخر

العلم الذي یختص . ً وخاصة االحتیاجات الجسمانیة وھو علم االرجنومیكس،العلوم التي ظھرت لدراسة العوامل اإلنسانیة
 المحیطة ویستخدم المعلومات والنظریات وطرق التصمیم لتحسین حیاة یئیةعناصر البالبدراسة التفاعل ما بین اإلنسان و

ً أجل تأمین أستخدام أكثر أمانا، راحة ندائھ العام، كما یبحث في تصمیم األدوات واآلالت وبیئات العمل مأاإلنسان و
:                                           وتتم دراسة االحتیاجات الجسمانیة في الحیزات اإلداریة على النحو التالي. وفعالیة

                                                                      
  : الراحة الجسمانیة١-١

ًتقوم الوظائف التي صممت من أجلھا وحدات األثاث أساسا على الجھد اإلنساني، لذا ینبغي أن یتم أختیار وحدات األثاث 
دة في حیزات الخاص بحیزات العمل بحیث تقلل من الجھد المبذول من جانب األفراد كما تدعم جوانب الراحة المنشو

 ذلك على الوجھ األكمل یلزم التعرف على خصائص الجسم البشري من خالل دراسة البیانات  تطبیقالعمل وكي یتم
ً، التي تفرض وجود اختالفات بین البشر لیس في قیاس الجسم فحسب، وأنما أیضا في نسب أجزائھ األنثروبومتریة

            .المختلفة إلى بعضھا
: والبیانات البیومیكانیكیةركي النشاط الح٢-١  

 ، الوقت في العمل وجعل مكان العمل واألدوات المستخدمة أكثر فاعلیةإلى توفیرتھدف تطبیقات علم المیكانیكا الحیویة 
ً أكثر راحة وأسھل أستخداما وأكثر أمانا بالنسبة للعاملین ان تكونعن طریق ن تحلیل میكانیكیة الحركة لدى العاملین في إ. ً

 وھذه العوامل ،حیزات یتطلب جمع معلومات عن العنصر البشري وتحدید أھم العوامل المؤثرة علیھ في مكان العملال
  :ھى
  : وضع الجسم أثناء العمل-أ

. األنشطة المختلفة داخل حیز العملویتم ذلك من خالل الدراسة التشریحیة للوضعیات المختلفة لجسم اإلنسان أثناء تأدیة 
ًعتبار الوضعیات الساكنة نسبیا، والتي یقوم جسم اإلنسان بأتخاذھا على مدى فترات زمنیة طویلة ومتصلة مع األخذ في األ

ًأثناء العمل على مدار الیوم وھى الوضعیات األكثر شیوعا في حیزات المباني اإلداریة والتي یقوم المصمم العمارة 
   .الداخلیة بدراستھا عن قرب

 : وضعیة الوقوف: ًأوال  •
أن یكون ارتفاع سطح العمل  وذلك یتطلب نجاز بعض األعمال الوقوف لفترات طویلة من الزمن خالل یوم العمل إللبیتط

ً بغض النظرعن نوع العمل سواء كان دقیقا أو خفیفا أو شاقا، مما یؤدي إلي إضطرابات عضلیة ھیكلیة في الطرفین ًموحدا ً ً
الذي یالئم مختلف مقاسات جتومیة لتصمیم مكان العمل في وضعیة الوقوف لذلك یوجد قواعد ار. العلویین والعمود الفقري

حیث تتطلب األعمال المختلفة ارتفاعات مختلفة لسطح العمل . لدعمھم في إنجاز المھام الوظیفیة المختلفةأجسام العاملین 
  :كما یلي

 .ث أن دعم المرفق ضروري سم فوق ارتفاع المرفق حی٥كالكتابة ویكون ارتفاع سطح العمل : العمل الدقیق -
 سم ١٠:٥األعمال المیكانیكیة ویكون ارتفاع سطح العمل ھو من : العمل الخفیف -

 .أسفل أرتفاع المرفق
     یتطلب قوة متجھة إلى األسفل لذلك األرتفاع المناسب: العمل الثقیل -
   . سم اسفل ارتفاع المرفق٤٠:٢٠العمل ھو من سطح  -

ً سطح العمل تبعا لمقاسات جسم اإلنسان، حیث یتم كما یجب سھولة تعدیل ارتفاع
العملیات استعمال ارتفاع المرفق كدلیل تنظیم مكان العمل لتسھیل عملیة انجاز 

األعتیادیة ومع األخذ في األعتبار اتجاه وجھ اإلنسان في جمیع األوقات نحو االجزاء 
سم من كال القدمین إلى التي یتم العمل علیھا، مع أستعمال مسند للقدمین لنقل وزن الج

  ).١(احداھما كما ھو موضح في شكل

یوضح وضعیة الوقوف في ): ١(شكل 
 الحیزات اإلداریة
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ًنموذج لمقعد العمل طبقا ): ٢(شكل 
 لمعاییر األرجونومیكس

حیحة وضعیة الجلوس الص): ٣(شكل 
یسھم المقعد المناسب في  حیث 

                            أستقامة العمود
                                               

 :وضعیة الجلوس: ًثانیا  -
الھدف األساسي من الجلوس ھو محافظة على وضع وثبات العاملین أثناء تأدیة 

ویمكن تحدید المقعد . عملھ، وعلى راحة العضالت التي ال یتطلبھا ھذا العمل
مقاسات جسم اإلنسان ونوع العمل المناسب بطریقتین من خالل معرفة كل من 

والمقصود من المقعد المناسب ھو المقعد ذو القیاسات المالئمة ألبعاد   .المطلوب
، مما یسمح بحركة تناسب مع اآلداء )٢(جسم األنسان كما ھو موضح في شكل 

 حیث الوظیفي المطلوب مع تقلیل التحمیل على العضالت عن طریق مسند الظھر

ًیلعب دورا فعاال ً في دعم العمود الفقري والذي یعتبر عنصرا أساسیا في الشعور ً ً
َ لھما دورا في راحة مسند الذراعین ونوعیة الخاماتبالراحة الجسمانیة  وھكذا 

العاملین في آداء المھام الوظیفیة، كما أن مالئمة أبعاد المقعد من أرتفاع القاعدة 
 لذلك . توفیر مزید من الراحةیدعم استقرار القدمین على األرضیة مما یسھم في

یوجد متطلبات ارجونومتریة للتصمیم في وضعیة الجلوس، بسبب أختالف أنواع 
 المقاعد ألن یوجد منھا لغرض الراحة واألسترخاء، منھا ما ھو متعدد األغراض

ًالمقاعد من أكثر األنواع تطورا  وتلك (work chair)ً أیضا كرسي العمل ومنھا
ات في طبیعة األعمال وفترات الجلوس علیھ وھناك شرطان التغیروذلك نتیجة 

  :یجب أن یتوفران في مقاعد العمل ھما
 .قابلیة المقعد للضبط -
 .أن یكون المقعد حر الحركة بالدوران على محور رأسي -
وعمق ساند الظھر، متطلبات ارجونومیة خاصة بأبعاده تنحصر في ارتفاعھ وعرضھ وعمقھ وارتفاع وعرض ً  أیضاولھ

االرجونومیكس  ومما سبق نجد أھمیة مقاییس علم  ).٣(ید والتنجید وقابلیة الضبط شكل زاویة المقعد وزاویة الساند، التوس
 :                                                                                           وحدة المكتبفي تصمیم 

  بعلم االرجونومیكس في الوحدات اإلداریةیوضح المقاییس الخاصة ): ١(جدول 
  المقیاس  التوصیف  المسلسل

   سم٥٠:٣٥من   ارتفاع قاعدة المقعد  ١
   سم٢٥:٢٠من   ارتفاع الذراع من قاعدة المقعد  ٢
   سم١٢٠:٨٠من   الزاویة المناسبة لمیل ظھر الكرسي  ٣
   سم٧٥:٥٠من   المسافة بین المستخدم وشاشة الحاسب اآللي  ٤
   سم٣٠:٢٠من   بعد العین بالنسبة لشاشة الحاسب اآلليزاویة   ٥
   سم١٤٠:١٠٠من   أقصى أرتفاع للعین باالنسبة للشاشة  ٦
   سم٧٥:٦٥من   ارتفاع طاولة الحاسب اآللي ولوحة المفاتیح  ٧

  

  : الراحة الحراریة٣-١
في ظل المحافظة على درجة حرارة الراحة الحراریة ما ھى إال تعبیر عن حالة األتزان بین الجسم والبیئة المحیطة بھ 

الكامل بالراحة وتستجیب الوظائف ) العضوي(ویعرف البعض الراحة الحراریة بأنھااألحساس الفسیولوجي . الجسم العادیة
فصحة اإلنسان، . العضویة لإلنسان للتغیرات في درجة الحرارة سواء في األماكن المفتوحة أو داخل الحیزات المغلقة

إحساسھ بالراحة والضیق كلھا تتأثر إلى حد كبیر بتقلبات الطقس وأحوال المناخ ویالحظ أنتشار بعض حركتھ، نشاطھ و
ًاألمراض مرتبطة أرتباطا  وثیقا بطقس أو مناخ معین ً.  

                                                                                                                 
          :عوامل الشعور بالراحة الحراریة ١-٣-١

  . آخرًا مریحة لشخص ما، في حین أنھا ال تكون مریحة لشخصشخص لشخص أي تبدوختلف من ت  قدالحراریةالظروف 
:                                       ًفشعور الشخص بالحرارة أو البرودة یختلف من شخص إلى آخر طبقا للعوامل األتیة

     
 حیث تتباین الراحة الفسیولوجیة بین الذكور واألناث وذلك ألرتفاع مستوى التمثیل الغذائي لدى :العمر، الجنس -
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 .الرجال منھ لدى النساء
 حیث تؤدي األصابة ببعض األمراض المزمنة أو الضعف العام إلى أحساس مبالغ فیھ بالحرارة أو :الحالة الصحیة -

 .البرودة
جسم والبیئة المحیطة، ویتوقف  حیث أن تغطیة الجسم بالمالبس تؤثر في عملیة التبادل الحراري بین ال:المالبس -

 .اإلختالف على سمك المالبس ونوعھا ونسیجھا ولونھاھذا
ویحدث التأقلم الحراري استجابة من جسم اإلنسان للظروف البیئیة المحیطة عبر سلسلة من العملیات الإلرادیة التي تتم في 

                                                                               .الجسم بحیث تؤدي إلى تغیر في حدود الراحة الحراریة لإلنسان
  : حدود الراحة الحراریة٢-٣-١

ت المنطقة حارة أو یظھر تأثیر العوامل على اإلنسان والبیئة المبنیة حسب المنطقة المناخیة التي یتواجد فیھا سواء كان
 یقع ،باردة، والتي تستدعي أستخدام الطاقة من أجل التبرید أو التدفئة لتوفیر الراحة الحراریة داخل المبنى، وبشكل عام

درجة مئویة وفي ) ٢٩.٥ -١٨(ًالمدى الحراري المفضل عالمیا لمستویات الراحة الحراریة ضمن درجات حراریة بین 
                                             :اتیجیات التصمیم المناخي والذي یسعى إلى تحقیق ھدفین أساسین وھماھذا الصدد یمكن توضیح أستر

یراعي في تصمیم المبنى األستفادة القصوى من األكتساب الحراري عن طریق األشعاع الشمسي : في فصل الشتاء ً:أوال
                                                                                                                .قلیل فقد الحرارة من داخل المبنىمع ت
 یحتاج المبنى للتبرید فیراعي تجنب األشعاع الشمسي وتقلیل األكتساب الحراري والعمل على فقد :في فصل الصیف ً:ثانیا

                                                             .اخلیة بالوسائل المعماریة المختلفةالحرارة من داخل المبنى وتبرید الحیزات الد
  حدود الراحة الحراریة في الحیزات الداخلیة في فصلي الشتاء والصیف: )٢ (جدول

)درجة مئویة(حدود الراحة الحراریة  الفصل  سرعة الریاح الرطوبة النسبیة 
٢٢ - ١٨ الشتاء  ٦٠ – ٤٠% /ثانیة  تر م١،٠ – ٠,٠٧  
٢٩.٥ - ٢٣ الصیف  ٦٠ – ٣٠% /ثانیة    متر٥،٠ – ٠,١

   
  : جودة الھواء٤-١

في عملیات التدفئة أو التبرید  ًالمباني الحدیثة غالبا ما تكون محكمة الغلق حتى ال تسمح بأي تسرب للھواء من أجل التحكم
 ویقل معدل تغییر الھواء بھا لدرجة تصل إلى مرة واحدة كل خمسة وزیادة كفاءتھا، وبذلك تصبح ھذه المباني سیئة التھویة

وال یزال ذلك یحدث في بعض  .إلى ستة ساعات، مما یساعد على زیادة تركیز الملوثات داخل ھذه النوعیة من المباني
إلى مخالفة ألشتراطات الدول النامیة دون األلتفات ألثاره السلبیة على صحة العاملین وبالتالي على أنتاجیتھم، باإلضافة 

االمان والسالمة داخل المباني اإلداریة، إال أنھ مع الوعي المتراكم لسلبیات التدخین، أستطاعت المؤسسات أن تفرض 
                                                         .قوانین صارمة تمنع العاملین من التدخین في حیزات العمل

  : الراحة البصریة٥-١
. الھدف الرئیسي لإلضاءة في الحیزات اإلداریة ھى تسھیل أعمال القائمین ألداء الوظیفة المنوطة بھم في مختلف االدارات

حیث أنھم یقضون وقت العمل في الكتابة أو القرأءة أو أعمال الكمبیوتر لذلك فیجب أن تتوافر لھم الراحة البصریة من 
نشطة المختلفة لتحقیق ما یسمى بالتناسق الضوئي الحیزات العمل المختلفة في خالل خطة ضوئیة تتالئم مع متطلبات األ

  .المبنى اإلداري
  
  
  اإلضاءة الطبیعیة١-٥-١

ھى اإلضاءة األكثر مالئمة فسیولوجیا لإلنسان لذا من الضروري األستفادة القصوى من ضوء الشمس الذي یأتي من 
یر ملوث لإلضاءة، كما ان اإلضاءة الطبیعیة من أھم متطلبات بیئة الواجھات الحركیة كمصدر رئیسي دائم ومتجدد وغ

قبب العمل المنتجة والصحیة، ومن أھم منافذھا الطبیعیة في المباني اإلداریة النوافذ الجانبیة أو المناور العلویة أو ال
تصمیم  لمباني اإلداریة لذلك یعتمدیتم مناقشة الواجھات الحركیة التي على النوافذ الجانبیة لالسماویة ولكن في ھذا البحث 

اإلضاءة الطبیعیة في المباني اإلداریة على الجمع بین القیاسات المعملیة والحسابات الریاضیة ومن ثم الوصول إلى جداول 
ومنحنیات یستخدمھا المصمم في تحدید مساحة  النوافذ والفتاحات الجانبیة الإلزمة للوصول إلى مستوى معین من اإلضاءة 

طبیعیة في الحیزات الداخلیة ودور المصمم الداخلي في توظیف األنشطة اإلداریة ومن خالل المساقط األفقیة توزیعھا ال
باألعتماد على كمیة األضاءة المطلوبة لكل نشاط إداري وعلى كمیة اإلضاءة الناتجة داخل الحیزات من الواجھات 

ات النھار حول اتجاھات المبنى سواء كانت على الجھة الشرقیة ًالحركیة التي تتحرك بناء على حركة الشمس خالل ساع
ًأو الغربیة أو الشمالیة أما عن الجھة الجنوبیة للمبنى فالواجھات دائما مغلقة فذلك بینعكس على تصمیم الحیزات المرتبطة 

  .بتلك الواجھات
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توزیع المسقط األفقي): ٤(شكل  

: اإلضاءة الصناعیة٢-٥-١  
وى األنارة لجزء معین من الحیز وبالتالي تظھر ضرورة األنارة في بعض األحیان تكون ھناك حاجة إلى زیادة مست

المساعدة أو التأكید على بعض النواحي الجمالیة، لذلك یرى المتخصصون في تصمیم اإلضاءة تقسیم أنواع طرق 
التالي تصمیمھا على النحو  

 .تصمیم اإلضاءة العامة للحیز وإستخدام في ذلك اإلضاءة العامة -
صناعیة  مساعدة وفي ھذه الحالة یتم تزوید بعض األماكن الخاصة في الحیز الداخلي بوحدات إضاءةتصمیم اإلضاءة ال -

 .مساعدة مضافة إلى اإلضاءة الطبیعیة حتى تصل ھذه األماكن إلى المستوى المطلوب
 
                                                                                                              : العالقة بین اإلضاءة و اآلداء٣-٥-١

ًھناك عدة عوامل مؤثرة على األصابة باإلرھاق البصري، الذي عادة ما یصاب بھ الفرد كنتیجة لزیادة شدة اإلضاءة أو 
ین المھمة نقصھا، بسبب حركة الواجھات على المبنى، وینتج ھذا األرھاق البصري المؤثر على األداء عن نقص التباین ب

تتلخص العوامل المؤثرة على . سان العین وعدستھا كمرض العضويوالخلفیة، أو عن عدم التحكم المباشر في حجم إن
                                                                                                                                                      :اإلصابة باإلرھاق في

 .النقص الشدید أو الزیادة الشدیدة في شدة اإلضاءة المباشرة -
 .األنعكاسات غیر المطلوبة والضارة -
 .األبھار غیر المریح للعین وتذبذت اإلضاءة -

نسان  كما یمكن أن تؤثر اإلضاءة بصورة غیر مباشرة على تدمیر النسیج البشري وعدد من العملیات الفسیولوجیة لإل
وقد أثبتت أبحاث مركز الدراسات ). حدة اإلبصار، تكیف العین، اإلنبھار البصري، سرعة األدراك(والتي تتمثل في 

األمریكیة ان اإلضاءة الطبیعیة مفضلة عن اإلضاءة الصناعیة وعلى وجھ الخصوص في إضاءة المباني اإلداریة حیثأ 
یرفع درجة حرارة الوسط المحیط، إما اإلضاءة الطبیعیة فھى مصدر كما  الضوء الصناعي یشع منھ الكثیر من الكربون،

ًدائم ومتجدد ورخیص، غیر ملوث كما أنھا تلعب دورا ھاما في اإلحساس اإلیجابي الشخصي مما یزید من كفاءة أداء  ً
  .العمل اإلداري

  
  : الراحة الصوتیة٦-١

الحصول على المعلومات الالزمة من البیئة المحیطة، ویتم یعتبر الصوت في المباني اإلداریة أحد العوامل المؤثرة على 
ًانتقال الصوت عبر الحیزات المختلفة داخل المبنى اإلداري مخترقا بعض أنواع الحواجز والقواطیع العائقة للرؤیة والغیر 

والراحة الحراریة  یعد تحقیق الراحة الصوتیة على ذات مستوى األھمیة من تحقیق الراحة .معوقة لمرور الصوت
لذلك عند أتخاذ قرار تصمیمي بإستخدام أجھزة التكییف . الضوئیة ألجل ان یحقق للحیزات اإلداریة أمثل بیئة للعاملین

                                              . ًأو أستخدام التھویة الطبیعیة فقط یعد قرارا على البیئة الصوتیة داخل الحیزاتوالتھویة الصناعیة 
 بیئة صوتیة وسمعیة تتفق مع متطلباتھم النفسیة والفسیولوجیة والوظیفیة للقیام والعاملین بالحیزات اإلداریة یحتاجون

ًبأعمالھم إذا تتطلب اعمالھم مجھودا عقلیا متواصال كما انھم یحتاجون إلى تركیز تفكیرھم وانتباھم فیما لدیھم من واجبات ً ً .
اث العلمیة والطبیة أن البیئة الصوتیة من األمور الھامة التي یجب دراستھا لمستویات الصوت من تأثیر على واثبتت االبح

    .صحة اإلنسان حیث ثبت أن الضوضاء من أھم العوامل التي تتعلق باألمراض التي تصیبھ أثناء تأدیة العمل
  
  :یة االحتیاجات الفسیولوج دور عناصر التصمیم الداخلي في تحقیق-٢

سوف یتم توضیح دور المصمم الداخلي في كیفیة تلبیة األحتیاجات الفسیولوجیة للعاملین في الحیزات الداخلیة للمباني 
اإلداریة من خالل القاء الضوء على عناصر تصمیم العمارة الداخلیة المنوط بھا تأدیة ھذا الدور كل واحدة على حدة 

                                                                                             . داخل حیز المبااني اإلداریةومراعاة تأثیر ذلك على تحسین أداء الفرد
: المسقط األفقي١-٢  
  : الراحة الجسمانیة١-١-٢

وذلك من خالل التصمیم والتوزیع الجید للمسقط األفقي بإبعاد تتناسب مع 
اعاة إبعاد الحیزات وممرات الحركة وتوزیع القیاسات البشریة مع مر

ًالعناصر وأیضا من خالل التتابع المنطقي والسلیم للحیزات وفقا لتتابع  ً
الوظائف وھو ما یعني توزیع الحیزات، بطریقة مدروسة كما ھو موضح في 

، مع األخذ في األعتبار المساحات والمسافات المریحة للحركة على )٤(شكل 
     .مدار الیوم

                 
  : مالئمة الحیز للنشاط الحركي٢-١-٢
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زیادة اإلضاءة الطبیعیة نتیجة لتوزیع الجید ): ٥(شكل
  للنوافذ

إن مساحة حیزالعمل ال تقل أھمیة عن مدى مالئمة إلنجاز األنشطة اإلداریة التي تتم فیھ بكافة األنشطة الحركیة التي 
العوامل یؤدیھا العاملین أثناء تأدیتھم لعملھم لذا یرتبط التخطیط العام لوضعیات ومواصفات خالیا العمل بعدد من 

   .الجسمانیة والنفسیة والتي تتحكم في زیادة األنتاجیة للعاملین
                                                                                                           

  : تحقیق الراحة الحراریة٣-١-٢
 أكثر مالئمة لذا یجب التعرف على خصائص الحیزات توزیع المسقط األفقي یعمل على توفیر وخلق بیئات حراریة

  .وتعزیز إیجابیتھا أثناء أتخاذ القرارات التصمیمیة المناسبة من حیث المالئمة الحراریة للنشاط الذي یتم داخل الحیز
: جودة الھواء٣-١-٢  

 ة التھویة والتي تعرف بأنھا عملیفي المباني اإلداریة عن طریقیتم الحفاظ على جودة الھواء داخل الحیزات اإلداریة 
وذلك . تغییر أو أستبدال الھواء في الحیز ما لضبط حرارتھ وإزالة الرطوبة والروائح واالدخنة والغبار وملوثات الھواء

ًیتحقق من خالل توزیع الحیزات وتوزیع وسائل التكییف الحراري وأنظمة تقنیة الھواء داخلھا وقد یكون محببا في بعض 
                      .ت التصویرواالطبیعیة جیدة كغرف للطباعات تم تخصیص الحیزات التي تتمتع بتھویة الحیزات أن ی

                              
: عنصر األثاث٢-٢  
: تحقیق الراحة الجسمانیة١-٢-٢  

. مع القیاسات البشریةوذلك من خالل التصمیم واأللتزام بالمقاسات الصحیحة والسلیمة لألثاث المكتبي ومالئمتھا  
  : مالئمة الحیز للنشاط الحركي٢-٢-٢

أتاحة مزید من المرونة للعاملین في الحیزات اإلداریة عن طریق وحدات األثاث ال یقتصر على توفیر أسطح عمل مناسبة 
 مع مھامھم أو مقاعد مریحة، بل أنھ یتخطى ذلك لیشمل توفیر المرونة للعاملین في الوضعیات المختلفة بما یتناسب

 .الوظیفیة
  : تحقیق الراحة الحراریة٣-٢-٢

الخامات المستخدمة في األثاث مثل الخامات المستخدمة في المقاعد من العوامل المؤثرة في توفیر الراحة الحراریة 
 ًللمستخدم، فخامة الفینیل ال تسمح بإمتصاص العرق فتجعل المستخدم ال یشعر باألرتیاح خصوصا مع ساعات الجلوس

   .الممتدة لذا یفضل أستخدام المقاعد المكسوة باألقمشة المسامیة لتسمح بإمتصاص العرق
  ":الفتحات المعماریة" المحددات الرأسیة ٣-٢
  : تحقیق الراحة الجسمانیة١-٣-٢

أختیار وذلك عن طریق . یتم تحقیق الراحة الجسمانیة من خالل تحقیق الراحة البصریة وتحسین القدرة على الرؤیة
 .اب الداخلیة والنوافذ والقواطیعالزجاج المناسب كالزجاج الشفاف والعاكس في األبو

أختیار األبواب القادرة على عزل الضوضاء عن الحیز والحفاظ على خصوصیة البصریة للعاملین كما : األبواب -
                                                              .تقوم بمنع تسرب الھواء

تسھم في زیادة اإلضاءة الطبیعیة وذلك یسمح بأظھار األلوان وتسمح برؤیة االطاللة الخارجیة كما ھو : النوافذ -
  ). ٥(موضح في شكل 

: تحقیق الراحة الحراریة٢-٣-٢  
ًموقع الفتحات المعماریة واتجھاتھا لھا دورا ھاما في تحكم في أشعة  ً

ًالشمس سواء سلبا أو إیجابیا جیھھا حسب المناخ سواء كما أن تو. ً
ًباردا فیكون توجیھ الفتحات یساعد على زیادة دخول أشعة الشمس 

 وعلى وبالتالي یتم تحقیق بیئة مریحة للعاملین في الحیز اإلداري
   .الحارة     المناخاتالعكس في

: المحددات األفقیة٤-٢  
ان األحساس الفرد باألرضیة التي یتصل بھا یمكن أن  یشیر كلیمان،

 وتتأكد الراحة الجسدیة حال .یؤثر على قدرتھ في اتخاذ القرار
ًوقوفھ على أرضیة مكسوة بالموكیت وتجعلھ أكثر أستقرارا في 

 یتحكم إرتفاع األسقف في الحیزات الداخلیة للمباني اإلداریة في سلوك مستخدمي الحیز من حیث التأثیر على .الحیز
       . عند تصمیمة مراعاة األرتفاع المناسباألنشطة باألحتباس أو االختناق لذا یجب

  

:الكفاءة الضوئیة: ٥-٢  
ُوفقا للدراسة التي أجریت من الجمعیة األمریكیة للمصممین الداخلین عام  من جمیع العاملین في % ٦٨، فإن ١٩٩٧ً

ًالمكاتب اإلداریة قد صنفوا اإلضاءة الجیدة على أنھا عامال أساسیا في تحسین األنتاجیة في  ونشرت جامعة . العملً
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من العاملین في بیئة سیئة اإلضاءة قد عبروا عن خسارة وقت العمل % ٢٤ أن ١٩٩٠كوررلیل، بوالیة نیویورك عام 
 دقیقة ١٥بسبب مشاكل في الرؤیة وعدم الراحة الجسمانیة، حتى أن معظم الحاالت كانت قد أظھرت خسارة ما یزید عن 

فاإلضاءة السیئة یمكن أن تثیر في نفوس . من فقدان االنتاجیة لكل فرد في السنة% ٢ًیومیا من وقت العمل والذي یشكل 
ویعرف بارتلیت، ھذا النوع من االجھاد بانھ تدھور في . العاملین مشاعر باالنقباض، كما تؤدي إلى متاعب واجھاد للعین

ھا مجموعة كینسیینجتون للتكنولوجیا في كندا ًاألنشطة الحیویة كنتیجة مباشرة لإلضاءة السیئة وطبقا للدراسة التى قامت ب
وتؤكد الدراسات أن لون الضوء لھ . م، فإن السبب الرئیسي لإلجھاد البدني في أماكن العمل ھو أجھاد العین١٩٩٨عام 

 تأثیر على الحالة الجسمانیة لإلنسان، فالضوء األبیض البارد یحفز مادة الكورتیزول، في الجسم والتي تعمل على زیادة
لذا یجب . نشاط اإلنسان أما الضوء األبیض الدافئ یعمل على تحفیز مادة المیالتونین، والتي تعمل على استرخاء اإلنسان

تحدث في المباني اإلداریة التقلیدیة مشاكل ضوئیة بالحیزات . ان تكون شدة اإلضاءة كافیة لتخدم نوع النشاط أو العمل
األلوان البراقة نتیجة لسقوط األشعة الضوئیة على تلك العناصر بطریقة مباشرة اإلداریة ذات عناصر التصمیم الألمعة و

فتظھر في صورة وھج أو بریق لذلك في المباني اإلداریة ذات واجھات حركیة فإنھ من الضروري على المصمم الداخلي  
فة مدى تأثیرھا البصري دراسة تأثیر اإلضاءة الطبیعیة عند سقوطھا على أسطح الحیزات اإلداریة الداخلیة ومعر

والضوئي على سطح والوان تلك الحیزات بالنسبة للمستخدمین المبنى وعالقتھا بزیادة كفاءة األداء الوظیفي ولتجنب 
ُالوھج ینصح بإستخدام اإلنارة ذات السطوع المنخفضة والعواكس التي تحجب وصول الضوء المباشر إلى العین، أي 

 في الحیز مع أختیار أسلوب اإلضاءة األكثر مالئمة ألبعاد الحیز والغرض من استعمالھ التوزیع السلیم والعادل للضوء
ًیراعي التوزیع الجید للحیزات اإلداریة طبقا للنشاط الوظیفي وأختیار أماكنھا بعنایة للحصول على القدر المطلوب من 

عض الحیزات المكشوفة أو المغطاة ، كما یراعي تخصیص ب)٧(وشكل ) ٦(اإلضاءة الطبیعیة كما ھو موضح في شكل 
تبدأ مستویات األنتاجیة في التراجع في حالة عدم رضا  بالزجاج لتسمح بإن یستفید العاملین من الضوء الطبیعي، حیث

                                                                                      .العاملین عن اإلضاءة في بیئة العمل المحیطة
 

     

 

  
  
  
  
  
  
  

نموذج آخر لتوزیع اإلضاءة في ): ٧(   شكل             نموذج لتوزیع اإلضاءة في حیزات العمل                          ): ٦(شكل        
              حیزات العمل

في حالة اإلضاءة الصحیة (سم البشري وتؤكد الدكتورة شیرد، أن عملیة الرؤیة تتطلب ربع الطاقة الكلیة التي یستھلكھا الج
وأن أي نقص في ھذه اإلضاءة معناه أستنزاف الطاقة من . للقیام بالعملیات الحیویة على الوجھ األكمل) والنظر السلیم

كما أن التعرض لضوء النھار بقدر كاف یساعد الجسم على أفراز المزید من ھرمون . الجسم لتعویض ھذا النقص
ھرمون السعادة، والقلیل من ھرمون المیالتونین، وھو ھرمون االسترخاء وبذلك فقط یتمتع اإلنسان السیروتونین، وھو 

 السالمة الصحیة والنفسیة ًوبناء علیھ فالبد لمصمم العمارة الداخلیة، أن یضع في أعتباره شروط. ًبالحیویة والنشاط نھارا
عند تصمیم المسقط األفقي للحیزات والمسقط األفقي لألضاءة والتي تھدف إلى تحسین الحالة العامة لدى األفراد بخلق 
محیطات تعمل كدعم صحي ونفسي بالمبنى، لتسمح للعاملین بان یستفید من األشعة البنفسجیة لما لھا من تأثیر إیجابي على 

كما أوصت جمعیة ھندسة اإلضاءة األمریكیة، بعدم تجمیع أجھزة اإلضاءة .  الحیویة في جسم العاملینكفاءة العملیات
بالسقف فوق المكاتب مباشرة وبطریقة موازیة حیث بعد من أسوء األوضاع لما تسببھ من انعكاسات ینتج عنھا الزغللة 

یع المصابیح المالئمة لألنشطة الوظیفیة مع األخذ في كما یراعي توز. واللمعان وبالتالي عدم األحساس بالراحة البصریة
األعتبار عددھا بالنسبة لمساحة الحیز وأنواعھا بما یتالقم مع كفاءتھا، ویجب أن تكون وحدات اإلضاءة الموضوعیة على 

                                                                                 ).٩(وشكل ) ٨(مسافات مناسبة من مستخدم سطح العمل حتى ال تتسبب في إنزعاجھ حراریة كما ھو موضح في شكل 
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نماذج لتوزیع المالئم لإلضاءة في الحیزات اإلداریة ): ٨(شكل       
نموذج لتوزیع اإلضاءة الصناعیة داخل حیزات العمل): ٩(    شكل    
  

   : الكفاءة الحراریة٦-٢
 درجات الحرارة عن المعدالت الطبیعیة داخل الحیزات اإلداریة، أو إنخفاضھا یؤثر على العاملین بالسلب ألن أرتفاع

أنھ  حیث أثبتت الدراسات التي قام بھا بریل. األرتفاع في درجات الحرارة یؤدي إلى الشعور بالخمول والرغبة في النوم
 ًووفقا لدراسة.  درجة تزداد نسبة األخطاء في األعمال الكتابیة٢٦عن في حالة أرتفاع درجة الحرارة في الحیزات اإلداریة

 درجة ٢٢ – ١٨، إن أفضل درجات الحراریة في الحیزات اإلداریة مالئمة لصحة اإلنسان ھي ما بین ١٩٩٠عام  بیلي
ارة المناسبة ونسبة كما یمكن للمصمم العمارة الداخلیة الحفاظ على درجات الحر. مع العلم أنھا تختلف من شخص إلى آخر

 ید الھواء أو تدفئة وتھویة الحیزبإستخدام أجھزة تكیف الھواء فھى تقوم بتبراإلداریة الرطوبة داخل حیز العمل في المباني 
                                                                                  . وذلك بجانب التھویة الطبیعیة عن طریق النوافذحیز العملالحفاظ على نقاء الھواء داخل و
  
  : الكفاءة الصوتیة٧-٢

 قد یعرض ألن تعرض للضوضاءیؤثر التصمیم الصوتي للحیزات اإلداریة على االداء الوظیفي و اإلنتاجي للعاملین 
استخدام یح من خالل لذا المصمم العمارة الداخلیة یجب أتخاذ القرار التصمیمي الصح. العاملین للصمم المھني والطنین

مواد عاكسة وعازلة للصوت في عناصر التصمیم الداخلي، كالقواطیع واألسقف المعلقة وتجلیدات الحوائط ماصة للصوت 
   .ًذلك إلى جانب مراعاة مستویات الضوضاء المتفق علیھا عالمیا لتحقیق اإلنتاجیة المطلوبة

   
  : اللون٨ -٢
أثیر اللون على جسم اإلنسان وھالة الطاقة اإللكترومغنطیسیة المحیطة بھ والتي تحافظ لقد أثبتت الدراسات الفسیولوجیة ت 

ومن الحقائق التي أثبتتھا المالحظة والتجربة أن أختیار األلوان المثالیة للحیز . على صحتھ من خالل التوازن اللوني
لمناسبة تساھم في الحد من الغیاب وتحسین عنویات الداخلي لھا دور كبیر في زیادة اإلنتاجیة، فقد تم مالحظة أن االلوان ا

العاملین وخاصة في المباني اإلداریة ذات واجھات حركیة ألنغالقھا معظم الوقت على مدار ساعات النھار أختیار األلوان 
الشرقیة أو ًالمناسبة للحیزات طبقا موضعھا في أي مكان بالنسبة لجھة الواجھات سواء كانت الحیزات اإلداریة على الجھة 

ًكما وكل لون لھ تأثیر معین، كمثال اللون األحمر یحفز الجسم على أفراز األدرینالین في . الغربیة أو الجنوبیة أو الشمالیة
أما اللون األخضر یساعد . األوعیة الدمویة، بما یزید من نشاط اإلنسان وحیویتھ أو من الممكن أن یزید من قلقھ وتوتره

ى الحفاظ على ضغط الدم لذا یجب عند أختیار األلوان الخاصة بحیز العمل استخدام مجموعة من على الھدوء ویؤدي إل
  .األلوان تعطي األحساس بالراحة والنشاط

  
   :الشغال للمباني اإلداریةالدراسة المسحیة لتقییم ما بعد ا  -٣

 على الرغم من عدم بیان ذلك بطریقة صریحة یتم بشكل دائم ومستمر في الوعي اإلنساني الذاتيعملیة تقییم أداء المباني 
أي دون قصد أو ترتیب من اإلنسان، وعلى ھذا تبلورت فكرة تقییم أداء المباني بعد أشغالھا لتوفر للعاملین بمجال التصمیم 

شاریع والتنفیذ القدرة على التعرف على أوجھ النجاح والفشل ألداء المبنى الفعلي حتى یتم مراعاة أوجھ النجاح في الم
وكما . مستقبلیة، وتالقي ومعالجة أوجھ القصور والفشل في المبنى القائم وتالقیھا في المباني المستقبلیةالمباني اإلداریة ال

منھج تقییم االداء بعد األشغال یوفر قاعدة معلومات من منظور أن  ،١٩٨٥ القومیة للبحث عام جاء في كتیب الھیئة
الوصول إلى أقصى فائدة :  وھو ما یفید في تعمیق مفھوم عام ودائم وھو الحتیاجاتھم ،مستعملي المبنى عن مدى مطابقتھ

ًممكنة من النتائج وخفض السلبیات إلى أقل حد ممكن ولكن مع استبعاد تقییم أداء العاملین بالمبنى إال إذا كان مؤثرا على 
  .أمان المستعمل أو أداءه الوظیفي أو راحتھ النفسیة
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 القرى مسقط أفقي لشركة تنمیة  وادارة ): ١٠(شكل
   الجیزة-الذكیة 

  مسقط أفقي لشركة البورصة): ١١(شكل

مسقط أفقي لشركة جماعة المھندسین ): ١٢(شكل
  االستشاریین

  
   :حث عینة الب١-٣

 للحصول على نتیجة واضحة تظھر رضا العاملین  من العاملین١٨٥ على عینة قوامھا ٢٠١٦ في عام دراسةتم أجراء 
 وقد تم أختیار .المختلفة بالقریة الذكیة بالجیزة في المباني اإلداریة للمؤسسات المصریة عن الحیزات اإلداریة الداخلیة

  :المباني اإلداریة اآلتیة
 دارة القريشركة تنمیة وا -١

  الذكیة
 :للمبنىمسقط األفقي  •

  
  
  
  
  
  
  
  

 

      

     البورصة المصریةشركة -٢
 :                                                            مسقط األفقي للمبنى •

                               

  

  

  

                    

  شركة جماعة المھندسین االستشاریین  -٣
  
  : األفقي للمبنىمسقط •

 

 

  

  
  
  

                
    فودافون مصرشركة  -٣
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٣٢%

٤١%

٢٣%
٤%

ً توزیع عینة الدراسة وف): ١٥(شكل  قا
للفئات العمریة

٣٠-٢٠ ٤٠-٣٠

  مسقط أفقي لشركة فودافون مصر ): ١٣(شكل

تشغیل ط أفقي لشركة تكنولوجیا مسق): ١٤(شكل
  المنشأت المالیة

 :مسقط األفقي للمبنى  •

  

  
 

          
  E- Finance شركة تكنولوجیا تشغیل المنشأت المالیة -٤
 :مسقط األفقي للمبنى •

  
  
  
  

  
  
 

 

م األداء بعد االشغال وذلك ألستكمال خطوات تقیی)  االستقصائيPOEالـ (وتم ذلك بأستخدام مستوى المجھود المتحري 
حیث تم جمع البیانات عن طریق استخدام استمارة استبیان : محل الدراسةللحیزات اإلداریة ذات المسقط األفقي المفتوح 

  :ًصممت خصیصا لھذا الغرض حیث قام العاملین بملئھا وتضمنت االستبیانة ثالث أقسام وتناولت األقسام البیانات التالیة
  ).الجنس والسن(البیانات الشخصیة ألفراد العینة والمتمثلة في مثل  ی:القسم األول -أ
 أن نسبة الذكور في العینة البحثیة بلغت ،)١٤(من الشكل   ذلك یتضح،ًوتم توزیع عینة الدراسة وفقا للجنس -

  %).٥٠.٥٤(، في حین نسبة اإلناث بلغت %)٤٦.٥٩(
 الفئة العمریة من أن نسبة العاملین ذوى ،)١٥(ذلك من الشكل ًوتم توزیع عینة الدراسة وفقا للفئات العمریة، یتضح  -

 سنة بلغت ٤٠ إلى ٣٠، في حین نسبة العاملین ذوى الفئة العمریة من %)٦٥.٢٨( سنة بلغت ٣٠ إلى ٢٠
 ، في حین نسبة%)٥٤.٢٠( سنة بلغت ٥٠ إلى ٤٠، في حین نسبة العاملین ذوى الفئة العمریة من %)٠٣.٤٧(

    %).٧٨.٣(سنة بلغت ٦٠ إلى ٥٠ئة العمریة من العاملین ذوى الف

           

  ومدى رضا العاملین عن بیئة العمل المادیة)المحاور ( خاص بتقییم العناصر المادیة للحیزات اإلداریة: القسم الثاني-ب
  .)٣(كما ھو موضح في جدول 

  .)٣( كما ھو موضح في جدول م الداخلي على اآلداء خاص بقیاس أثر التصمی: القسم الثالث-ج
  

  المحاور التي تم تقیمھا عینة الدراسة ): ٣(جدول 
  المحاور

تقییم العاملین لعناصر التصمیم الداخلي ومدى رضاھم   المسقط األفقي
  األثاث  عنھ
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80.43
%

86.81
%

81.51
%

85.95
%

١ ٢ ٣ ٤

یوضح كال من الوزن ): ١٦(شكل 
اراتالنسبي آلراء العینة بالنسبة لعب

)المسقط األفقي( 

 …المسقط 

79.89% 76.54% 91.78% 87.35% 70.59% 76.54% 76.86% 89.84% 95.24% 80.76%

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
)األثاث(یوضح الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات ): ١٧(شكل  األثاث

شكل (١٨): یوضح الوزن النسبي آلراء 
العینة بالنسبة لعبارات (المحددات الراسیة 

واألفقیة)

84.32
%

81.19
%

67.03
%

73.30
%

1 2 3 المحددات الراسیة واألفقیة4

80.97
%

89.08
%

76.65
%

87.89
%

68.11
% 51.46

%

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

اء یوضح الوزن النسبي آلر): ١٩(شكل 
)لضوئیةالكفاءة ا(العینة بالنسبة لعبارات 

 …الكفاءة 

  المحددات الرأسیة واألفقیة
  الكفاءة الضوئیة
  الكفاءة الحراریة

  لصوتیةالكفاءة ا
  اللون

  أثر عناصر التصمیم الداخلي على االداء
  

  :المسقط األفقي: المحور األول -
الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي ) ١٦(یوضح الشكل 

  : وھي) المسقط األفقي(تخص المحور األول 
 .حیز المكتب مناسب وكافي لمجموعة العاملین -١
الء العمل واألتصال معھم تصمیم حیز العمل یتیح رؤیة زم -٢

 .بسھولة
حیز العمل مصمم بطریقة ومساحة مناسبة لمتابعة وانجاز  -٣

 .األعمال یسھولة
                                                                             .التصمیم الداخلي الجید لحیز العمل یساعد على آداء أفضل -٤

  :األثاث: المحور الثاني -
  : وھي) المسقط األثاث(الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي تخص المحور الثاني ) ١٧(ح الشكل یوض
 .مسطح العمل الحالي كافي لكي یحقق الوظیفة المرجوة منھ -١
 .استخدام األخشاب في وحجات األثاث المستخدم بحیز العمل أفضل من األثاث المعدني -٢
 .س ثابت لسھولة آداء المھام الوظیفیةیفضل استخدام مقعد متحرك ولی -٣
 .یفضل ان یكونوا قابلین للتغییر) المكتب(ارتفاع المقعد ومیل الظھر وارتفاع سطح العمل  -٤
 .وحدات األثاث في حیزات العمل تتمتع بالمرونة في الفك والتركیب إلعادة تشكیل الحیز -٥
 .لقاتھ الشخصیةخاصة بمتعیتمیز حیز العمل بوجود وحدات تخزین خاصة بكل موظف  -٦
 .وحدات تخزین األوراق والملفات مناسبة لطبیعة واحتیاجات العمل -٧
 .أھمیة توفیر أماكن مخصصة لالجتماعات داخل حیز العمل -٨
 .األثاث الغیر مریح یؤدي إلى مشاكل صحیة للعاملین -٩
ًبشكل عام األثاث المتوفر یعد مریحا ومتجاوبا مع االحتیاجات -١٠ ً .  

  :دات الرأسیة واألفقیةالمحد: المحور الثالث -
) المحددات الراسیة واألفقیة (الثالوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي تخص المحور الث) ١٨(یوضح الشكل 

  : وھي
یتناسب ارتفاع السقف وتصمیمھ مع الحیز الداخلي لحیز العمل مما  -١

  .یعطي إحساس بالراحة
جات ومتطلبات حیز تتناسب خامة األرضیات والوانھا مع احتیا -٢

 .العمل
ًیعد استخدام فواصل متوسطة االرتفاع مناسبا لعزل حیز العمل عن  -٣

 .اآلخرین
موقع وعدد النوافذ والفتحات وتوزیعھا مالئمة للمتطلبات  -٤

   .واالحتیاجات داخل حیز العمل
  :الكفاءة الضوئیة: المحور الرابع -
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شكل (٢٠): یوضح الوزن النسبي آلراء 
العینة بالنسبة لعبارات 

(الكفاءة الحراریة)

83.14
%

58.92
%

47.78
%

1 2 3
الكفاءة الحراریة

شكل (٢١): یوضح الوزن النسبي آلراء 
العینة بالنسبة لعبارات (الكفاءة الصوتیة)

48.65
%

83.78
%

88.32
%

88.54
%

1 2 3 الكفاءة الصوتیة4

77.30%76.43%
74.05%

81.84%

73.95%

78.16%

82.05%

76.43%

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

ینة یوضح النسبة المئویة آلراء الع): ٢٣(شكل 
لداخلي بالنسبة لعبارات اثر عناصر التصمیم ا

اثر عناصر التصمیم الداخلي على االداء

  : وھي) الكفاءة الضوئیة( رابعلة لعبارات التي تخص المحور االوزن النسبي آلراء العینة بالنسب) ١٩(یوضح الشكل 
 .یتمتع حیز العمل بإضاءة كافیة إلنجاز األعمال -١
 .استخدام كال من اإلضاءة الطبیعیة واإلضاءة الصناعیة مناسب ألداء المھام داخل حیز العمل -٢
 .عیةمساحة النوافذ وعددھا بحیز العمل مناسب لدخول أكبر قدر من اإلضاءة الطبی -٣
 .أفضل وجود المكتب بجوار النافذة -٤
 .وجود وحدة إضاءة خاصة بمكتبك -٥
  ً.تعتبر اإلضاءة الحالیة بحیز العمل مجھدة بصریا -٦

  :الكفاءة الحراریة: المحور الخامس -
الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي تخص المحور ) ٢٠(یوضح الشكل 

  :وھي) الكفاءة الحراریة(الخامس 
 . درجة الحرارة على قدرتك في العملتؤثر -١
 .یتوفر كال من نظام التھویة الطبیعي والصناعي بحیز العمل -٢
 . یمكن التحكم في درجة حرارة الحیز بطریقة مباشرة -٣

  
  :الكفاءة الصوتیة: المحور السادس -

الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي تخص المحور ) ٢١(یوضح الشكل 
  :وھي) اءة الصوتیةلكفا(سادسال

 . الحیز الداخلي لحیز العمل بالھدوءیتصف -١
 .یفقد التركیز أثناء العمل بسبب الضوضاء -٢
 صوت – رنین التلیفون - حدیث المحیطین والمارین(أعاني أثناء العمل من  -٣

 ). رؤیة ومراقبة المحیطین–المعدات المكتبیة 
   .ضاءصوتیة للتغلب على الضویحتاج حیز العمل لوجود معالجات  -٤

  :اللون: المحور السابع -
الوزن النسبي آلراء العینة بالنسبة لعبارات التي تخص المحور السابع ) ٢٢(یوضح الشكل 

  : وھي) اللون(
المجموعة اللونیة الحالیة المستخدمة داخل حیز العمل تعطي  -١

 .اإلحساس بالنشاط
أفضل أن تكون المجموعة اللونیة المستخدمة في التصمیم  -٢

 .لحیز المكتبي فاتحة اللونالداخلي ل
 .أرغب في تغییر ألوان الحیز الخاص بحیز العمل المكتبي -٣

  
 

  اثر عناصر التصمیم الداخلي على االداء: القسم الثالث -
الوزن النسبي آلراء العینة لعبارات القسم الثالث ) ٢٣(یوضح الشكل 

  : وھى
 .التصمیم الداخلي لحیز العمل جید بشكل عام -١
 .لحیز العمل مناسب لطبیعة عمليالتصمیم الجید  -٢
 .وجود رئیسك المباشر معكفي نفس حیز العمل -٣
 .یسھل نظام الحیز المفتوح التواصل بین المسئولین والعاملین -٤
المفتوح من خصوصیة األفراد وتركیزھم في یقلل نظام الحیز  -٥

 .عملھم

68.97
%

80.32
%

67.89
%

١ ٢ ٣

اء یوضح الوزن النسبي آلر): ٢٢(شكل 
)اللون(العینة بالنسبة لعبارات 

اللون
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 .ًي یؤثر إیجابیا على كفاءتھم وانتاجھمالمساقط المفتوحة تذیب الفوارق بین مستخدمي المباني اإلداریة األمر الذ -٦
 .تصمیم حیز العمل یساعد على تأدیة العمل بكفاءة -٧
 .بأعتبار كل ظروف العمل أنا كامل الرضا عن حیز العمل -٨

  
  :نتائج الدراسة -٤

یات ًمعا بھدف الوصول إلى اإلیجابتجمیعھا في جمیع األقسام والمحاور السابقة  ترتیبھا ومن خالل المعلومات التي سبق
  .والسلبیات الخاصة بالحیزات اإلداریة ذات المسقط األفقي المفتوح من خالل مدى تحقیق االحتیاجات الفسیولوجیة فیھا

  :المسقط األفقي ١-٤
ًرضا العاملین بالعینة البحثیة عن المسقط األفقي لحیز العمل وقبولھم بنظام المسقط األفقي المفتوح إیمانا منھم بسھولة  -

ًتوفیر الراحة الحركیة لدى العاملین وأیضا المساعدة على ل دون التنقل من حیز ألخر مما یؤدي إلى انجاز االعما
 .التواصل بینھم

رأي القطاع األكبر من العاملین مدى مساھمة الحیزات التي یشغلونھا للقیام بمھامھم الوظیفیة مما تكفل لھم االداء  -
 .یةاألمثل ألعمالھم ومما یزید بدوره من االنتاج

مع العاملین مرفوض إلى حد كبیر إال ان نتیجة بالرغم من الثقافة المصریة والتي جعلت وجود المسئول المباشر  -
مما یساھم في الدراسة جاءت عكس ذلك ورغب اغلب أفراد العینة البحثیة في وجود المسئول بنفس حیز العمل 

 .التواصل بشكل أفضل
البحثیة عن الحیز األفقي المفتوح وذلك لمواكبة التطور في تصمیم المباني بالرغم من موافقة أكبر عدد من العینة  -

یخص الضوضاء والخصوصیة اإلداریة إال ان اغلبھم اتفق على انھ ال یتماشى مع الثقافة المصریة وخاصة فیما 
 .المالئمة للعاملین

 
  : األثاث٢-٤
لتي تؤدي داخل الحیز إلى ان البعض رأى أن مسطح ظھرت النتائج مناسبة مسطح العمل الخاص بالعاملین وللوظیفة ا -

 .العمل ال یكفي مما یؤدي إلى بعثرت األوراق والمستندات
یالحظ ارتفاع نسبة الراغبیین في استخدام االخشاب في مسطحات العمل والتي تستخدم من قدیم االزل، والشك ان ما  -

ثاث المعدنیة بالصالبة والمتانة إال انھا التزل خامة باردة یساھم في ارتفاع ھذه النسبة انھ بالرغم من تمیز وحدات اال
 .وغیر محببة للعاملین

فلم یسجل أیا من العاملین عدم زیادة نسبة الموافقة ألستخدام المقاعد المتحركة والقابلة لتغیر ارتفاع ومیل الظھر، -
، ولم تأتي اجابة السؤال المباشر عن ة لھًالموافقة، حیث یمكن لكل عامل تعدیل الوضع طبقا للقیاسات البشریة المناسب

وحدات األثاث بحیز العمل ان كانت تتمتع بالمرونة في الفك والتركیب بنتیجة تذكر وقد یكون السبب ھو عدم درایتھم 
 .بإمكانیات عناصر التأثیث  لدیھم

اكل صحیة نتیجة عدم غیر المریح یؤدي إلى مشكما اجمع العاملین بحیزات العمل محل الدراسة إلى ان األثاث  -
 .مالئمتھ للقیاسات البشریة

أو حیز العمل سواء المخصصة للملفات اظھرت العینة البحثیة اھمیة توافر وحدات تخزین خاصة بكال منھم داخل  -
حیزات العمل خاصة باالجتماعات غیر الرسمیة والرسمیة داخل ًلمتعلقاتھم الشخصیة، وأیضا اھمیة وجود أماكن 

  . في دعم التواصل بین العاملین في الحیزوذلك ألھمیتھا
 

  : المحددات الراسیة واألفقیة٣-٤
بھم وان كانوا یمیلون إلى التحیث رضا العاملین بالعینة البحثیة عن كال من السقف واالرضیة بحیزات العمل الخاصة  -

 .في تصمیم كال منھم واستخدام الوان تبعث عن النشاط
فواصل مرتفعة أو متوسطة االرتفاع لعزل منطقة عملھم عن اآلخرین مما یحقق كال رؤیة العاملین ألھمیة استخدام  -

 .من الخصوصیة البصریة والسمعیة
ًیتضح عدم دخول قدر مناسب من اإلضاءة الطبیعیة وذلك نظرا لزیادة عمق الحیز وایضا ندرة وجود  - النوافذ القابلة ً

 .النظر في طبیعة المناخ بمصر والتي تحد من فتح النوافذللفتح أو كبر حجمھا والتي یصعب معھا فتحھا وكذلك ب
  : الكفاءة الضوئیة٤-٤
النتائج أظھرت عدم توافر اإلضاءة الكافیة إلنجاز االعمال داخل حیزات العمل وذلك في معظم المؤسسات والتي ینتج  -

كما اظھرت . ریة للعاملینإلى الراحة البصعن عدم التصمیم والتوزیع الجید لإلضاءة مما یؤدي إلى عدم الوصول 
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ًالنتائج رغبة العینة البحثیة في وجود مسطح عملھم بالقرب من النافذة وایضا المطالبة بوجود وحدات إضاءة خاصة 
 .بكل منھم على حدى

إلى تحقیق الكفاءة الضوئیة في حیزات رأى العاملین ان االستخدام الجید كال من اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة یؤدي  -
 .ل ذات المسقط األفقي المفتوح مما یحسن االداء ویرفع من االنتاجیةالعم

  : الكفاءة الحراریة٥-٤
دلت النتائج على تأثیر درجة حرارة الحیز على العاملین وعلى كفاءة االداء لدیھم حیث أشارت النسب إلى رغبة  -

 .العاملین في توافر كال من التھویة الطبیعیة والصناعیة داخل حیزات العمل
ًعدم تمكن العاملین من التحكم في درجة الحرارة بشكل مباشر یؤثر سلبا على الصحة الجسدیة لدى البعض وبالتالي  -

 .على معدل حضوره وكفاءتھ االنتاجیة
  : الكفاءة الصوتیة٦-٤
 وعي النتائج أكدت على ان المشكلة األساسیة بحیزات العمل ذات المسقط المفتوح ھى الضوضاء إلى جانب عدم وجود -

كافئ باألسلوب الصحیح للتعامل داخل الحیزات بشكل ال یزید من معدل الضوضاء والتي تؤثر بشكل كبیر على ادائھم 
 .الوظیفي وانتاجیتھم

ذات المسقط األفقي بالحیزات كما اعرب الكثیرین عن عدم رضاھم عن مستوى الضوضاء الناتج نتیجة عدد العاملین  -
ھرت النتائج عدم توفر الخصوصیة السمعیة لدیھم،واجمعوا على معانتھممن كال حدیث المفتوح وفقدان تركیزھم، واظ

ُالمحیطین ورنین التلیفون ورویة ومراقبة المحیطین مما یدل على عدم توفر الخصوصیة، كما اجمعوا على ان 
  .ع حدوث تشتیت ذات المسقط المفتوح تحتاج لوجود معالجات صوتیة للتغلب على الضوضاء ومنالحیزات اإلداریة

  : اللون٧-٤
جاء استخدام المجموعة اللونیة ذات االلوان الباردة بنسبة أكبر من المجموعات الدافئة والتي اختصت بھا بعض  -

المؤسسات لمطابقة تلك االلوان للشعار الخاص بھا، وقد عبر العاملون عن رغبتھم في تغییر المجموعة اللونیة 
  .ة للعاملین ویبعث النشاط بھمللحیزات بما یوفر الراحة النفسی

  :تحلیل الدراسة
ان تحقیق كفاءة االداء في المباني اإلداریة ، البد وان یستند على ادراك االحتیاجات االنسانیة للعاملین والوعي بأھمیة تلبیة 

قات متوازنة بین ھذه االحتیاجات في تحقیق المؤسسةألھدافھا، ومن ثم العمل على أشباعھا، وھو المدخل السلیم لبناء عال
 .الطرفین تقوم على الفھم والتعاون

 االتجاه زات اإلداریة لمالئمةأھمیة توزیع وتخطیط المسقط األفقي لمالئمة االتجاه التصمیمي المتبع في تصمیم الحی
عاملین التصمیمي المتبع في تصمیم الحیزات اإلداریة بشكل یحقق الناحیة الوظیفیة مع مراعاه الجانب الفیسولوجي لل

 .بالحیز
ان مساحة الحیز یجب ان تكون مالئمة وكافیة إلنجاز المھمة التي یتطلبھا من الناحیة الوظیفیة حتى تكون مالئمة من 

 .الناحیة الفسیولوجیة للعاملین
 .ضرورة مرونة عناصر التأثیث بما یسمح بإعادة التشكیل والتوزیع داخل الحیز بما یالئم الوظیفة

  .  ًیدة في الحیز اإلداري عادة ما تؤثر سلبا على العاملین كإجھاد العین وعدم وضوح الرؤیةاإلضاءة غیر الج
  

 :توصیات للمصمم المعماري الداخلي
تحقیق كفاءة اآلداء داخل الحیزات اإلداریة ذات المسقط األفقي المفتوح، من خالل ادراك االحتیاجات االنسانیة للعاملین 

ًاالحتیاجات یساعد على تحقیق الشركات ألھدافھا، وأیضا االلمام باالحتیاجات الثقافیة ، والوعي بأھمیة تلبیة ھذه 
  .االقتصادیة التي تعمل على تحدید التصمیم

  .ًضرورة تنوع الفكر التصمیمي تبعا للحاجة الوظیفیة، واألھتمام بأدق تفاصیل العملیة التصمیمیة
  ..).یث التأقلم الحراري، الراحة الجسمانیة،دراسة الطبیعة الفسیولوجیة للجسم البشري من ح

 .األھتمام بالعناصر البیئیة كعناصر مؤثرة على كفاءة اآلداء من خالل االھتمام باستخدام اإلضاءة الطبیعیة
  

 :توصیات على متخذي القرار
والئھ للمؤسسة، مع توفیر ، والتي تنعكس على المؤسسة من خالل تلبیة احتیاجاتھاألھتمام بقیمة وأھمیة الفرد العامل لدى 

على تحقیق آداء وتحفیزھم بالشكل الالئق لبث الثقة فیھم وتشجیعھم مزید من فرص التدریب للعاملین داخل الشركات 
 .أفضل

 
 :المراجع العربیة
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