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 ممخص البحث
 

ى مّر العصور، َوتطّورت األنظمة اإلنشائية تطّورت الَمباني اإلدارية في مدينة َغزة عم
شغاؿ ىذه المباني،  ظيرت فييا األنظمة الّتكنولوجية، فوالتُّكنولوجية المستخدمة في تشييد وا 

واستخدمت فييا مواد تشييد حديثة، إال أّف ىذا التّطور لـ يشفع ليا لتواكب األنماط المعمارية في 
ظيرت العمارة الّذكية التي  حيثّتكنولوجيا المتطورة، العالـ الخارجي والّذي أصبحت تحكمو ال

عممت عمى توفير راحة اإلنساف في الفراغات واالستجابة لمتطمباتو واحتياجو تمقائيًا دونما 
 الحاجة لتدخؿ شاغمي الفراغات بذلؾ.

ي تيدؼ ىذه الدِّراسة لوضع اطار نظري شامؿ لمتطمبات العمارة الذَّكية في المباني اإلدارية ف
مدينة َغزة مف خبلؿ عرض الخصائص والمتطمبات الّتصميمية لممباني الّذكية وآلية تّطبيقيا 
 عمى المباني و دراسة آليات توظيؼ متطمبات العمارة الّذكية في المباني اإلدارية في مدينة غزة.

ثؿ ذلؾ مف انتيجت الدِّراسة الَمنيج الوصفي التَّحميمي كمنياج عممي لتحقيؽ أىداؼ الّدراسة وتم
خبلؿ أربعة فصوؿ تناولت الحقائؽ والمعمومات حوَؿ العمارة الّذكية ومتطمباتيا التصميمية كما 
تناولت دراسة تحميمية لنماذج عالمية لممباني اإلدارية والتي ساعدت في تكويف صورة واضحة 

تطورىا التاريخي، حوؿ المباني الّذكية، ومف ثـ تناولت مدينة غزة وواقع المباني اإلدارية فييا و 
كما واعتمدت الّدراسة أيضًا عمى الُمقاببلت الشَّخصية لمميندس المصمـ لمبنى ىيئة التقاعد 
الفمسطينية والُمبلحظة لتصميمو ومظاىر العمارة الّذكية وعمؿ دراسة تحميمية لممبنى، باإلضافة 

ىيئة التقاعد الفمسطينية الى استقصاء آراء  الميندسيف المختصيف والموظفيف العامميف في مبنى 
 مف خبلؿ تصميـ استبانة لكٍؿ منيـ لموصوؿ الى النَّتائج والتَّوصيات.

في مدينة وقّد خمصت الّدراسة الى مجموعة مف النتائج والتي مف أىميا أّف المباني اإلدارية 
مع نشر ىذه الثّقافة بيف فئات المجت، كما أف ىناؾ ضعؼ في بحاجة لتطبيؽ العمارة الّذكية

والمتخصصيف في ىذا المجاؿ. وأوصت الّدراسة بضرورة نشر وتشجيع العمارة الّذكية في قطاع 
 غزة وتوفير الخبرات البلزمة لتطبيقيا في المباني اإلدارية في مدينة غزة.
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Abstract 
Administrative buildings in Gaza city witnessed a dramatic development 

during the history. The structural and technological systems used in the construction 

and operation of these buildings have also significantly developed. Nowadays, 

advanced technological systems and modern building materials are used in these 

buildings. However, this development was not enough to make the administrative 

buildings of Gaza consistent with the advanced architectural and hi-tech patterns 

observed abroad. The development of smart architecture aims to provide human 

comfort in the spaces and respond to the functional requirements and needs 

automatically without the need to the occupants’ intervention. 

This study aimed to develop a comprehensive theoretical framework for the 

requirements of smart architecture with reference to the administrative buildings in 

Gaza City. This has been achieved through presenting the design characteristics and 

requirements of the smart buildings and their implementation mechanisms with 

reference to the administrative buildings in Gaza City. 

The study adopted the analytical descriptive approach as an appropriate approach for 

the objectives of the study. This was implemented through four chapters that 

included a literature review of the smart architecture facts and requirements, in 

addition to an analytical study of some international examples of administrative 

buildings in order to better understand the concept of administrative smart buildings. 

The study also discussed the reality of Gaza city and the historical development of its 

administrative buildings. The study also relied on a personal interview with the 

architect of the Palestinian Retirement Authority building, and a participatory 

observation of the aspects of smart architecture in the building through an analytical 

study. This is in addition to surveying the opinions of a sample of specialized 

engineers and the Palestinian Retirement Authority employees. This has been carried 

out using a questionnaire for each category that aimed to find out the possible ways 

to promote the practices of smart architecture in the administrative buildings in Gaza 

City. 

The study concluded a set of findings. Most importantly, the study found that 

administrative buildings are in need for the implementation of smart architecture 

mechanisms. There is also a need to spread this culture among the community groups 

as well as specialists in this field. The study recommended the need to promote and 

encourage this type of architecture the administrative buildings of the Gaza Strip and 

to build the required capacity in this regard. 
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 كالتقدير   الشكر  
 

ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ ] :ىقاؿ تعال َن َربُّ  .[7: إبراىيـ  ]، [َوإِْذ َتَأذَّ
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 كؿ التقديرواإلحتراـ. يحث بصورتو الحالية، فمو منالب

شكر مف كاف ليـ الدور األكبر في تقديـ الدعـ ومف كاف عطاؤىـ ببل حدود، إلى أكما و 
 .األعزاءكالدّم 

 كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف ساىـ في تطوير أفكار الدراسة ومحاورىا

ا بذلوه مف وقتيـ الثميف لم أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، أوجو شكري إلى راً وأخي
حظات القيمة بلعمميـ، وأصالة فكرىـ، وتزويدي بالم ثراءولماً  سيضيفونو إلى ىذا البحث مف 

 .مفيد في وصوؿ ىذا البحث إلى غاية طيبة أثر لياالتي سيكوف ليا بإذف 
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 الفصؿ األكؿ 1
 اإلطار العاـ لمدراسة 

 تمييد
ويػػػع البيئػػػة ترافػػػؽ العمػػػارة اإلنسػػػاف بكافػػػة مراحػػػؿ حياتػػػو، ويسػػػعى اإلنسػػػاف دائمػػػًا الػػػى تطّ 

 بيعية والبشرية إليجاد بيئػة وفراغػات معماريػة مريحػة، قػادرة عمػى اإلسػتجابةالمحيطة والموارد الطّ 
اخمية لممبنػى، وقػد اسػتطاع اإلنسػاف الوصػوؿ الػى ىػذه روؼ الدَّ غيرات البيئية والظّ فاعؿ مع التّ والتّ 

قنيػػػػات فػػػي الجانػػػػب مػػػف خػػػػبلؿ إدخػػػاؿ ىػػػذه التّ قنػػػػي كنولػػػوجي التّ طػػػور التّ الفراغػػػات مػػػع زيػػػػادة التّ 
ب وفعػاؿ، ف فػراغ مسػتجيالمعماري وايجاد أنظمة تكنولوجية تتػداخؿ مػع الفراغػات المعماريػة لتكػوّ 

 األمر الذي يؤثر عمى شاغمي ىذه الفراغات وانتاجيتيـ.
الػػػة ومسػػػتجيبة فػػػي ي تحتػػػاج إلػػػى أنظمػػػة فعّ تعتبػػػر المبػػػاني اإلداريػػػة مػػػف أكثػػػر المبػػػاني التّػػػ

كيػػة وأنظمتيػػا فػػي ىػػذه المبػػاني يسػػاىـ فػػي تػػوفير بيئػػة مريحػػة المبنػػى، فتطبيػػؽ مفػػاىيـ العمػػارة الذّ 
إنتػػاجيتيـ، كمػػا تسػػاىـ ىػػذه االنظمػػة فػػي تقميػػؿ وترشػػيد اسػػتيبلؾ لممػػوظفيف األمػػر الػػذي يزيػػد مػػف 

وريف فػي سػعي دائػـ عطػاؿ فػي المبنػى، وال يػزاؿ المّطػاقة وتسػاعد فػي الكشػؼ عػف الخمػؿ واألالطّ 
يػػا المبنػػى ينبػػؤ المسػػبؽ لمخمػػؿ والمشػػاكؿ التػػي قػػد يواجوير ىػػذه العمػػارة وجعميػػا قػػادرة عمػػى التّ لتّطػػ

 وشاغميو في المستقبؿ. 

 لّدراسةيَّة اأىم 1.1

ة بالعمارة الذكية في مدينة غزة دراسات متخصصّ  شحجاءت أىمية ىذه الدراسة مف  -
رقت الدِّراسات السَّابقة لممباني اإلدارية مف ناحية وتطبيقيا عمى المباني اإلدارية فقد تطّ 

 صميـ وتأثيرىا عمى العبلقات اإلجتماعية.األمف وأنواع التّ 

ارة الذكية وخصائصيا ومتطمباتيا التصميمية ، وكذلؾ المباني تتناوؿ الدراسة مفيـو العم -
 اإلدارية في قطاع وواقعيا وأليات تطبيؽ العمارة الذكية عمييا.

ّور التُّكنولوجي يختص البحث بالمباني اإلدارية كونيا مباني حيوية ومرآة لواقع التطّ  -
 لممجتمع.

  مباني اإلدارية بمدينة َغزة.التَّعرؼ عمى معوقات تطبيؽ العمارة الذَّكية في ال  -



3 
 

روؼ واستجابة لمظّ ية أكثر تكنولوجّ لتصبح المباني اإلدارية  معالجةكيفية تتناوؿ الدراسة  -
 بيؽ العمارة الذَّكية.مف خبلؿ تطّ  والخارجية اخميةالدّ 

 ّدراسةأىداؼ ال 1.1

ويرىا ي في تطّ كنولوجيا وزيادة اإلىتماـ البشر ريعة والمتبلحقة في عالـ التّ غيرات السّ إف التّ 
دخاليا في كافة المجاالت الحياتيّ  وؿ العالمية في ة بما فييا المجاؿ المعماري، ومع إىتماـ الدّ وا 

كنولوجي واستخداميا في المباني والمنافسة في طور التّ مط المعماري الذي ظير مع ىذا التّ النّ 
ال يمنع مف إدخاؿ ىذه  ذلؾ أفّ  روؼ التي تعيشيا مدينة غزة إالّ ويرىا، وبالرغـ مف الظّ تطّ 
لوضع اطار نظري شامؿ راسة كنولوجيا في مبانييا وخاصة اإلدارية منيا، وقد جاءت ىذه الدّ التّ 

 لمتطمبات العمارة الذَّكية في المباني اإلدارية في مدينة َغزة مف خبلؿ:

 .بيقيا عمى المبانيكية وآلية تطّ لممباني الذّ صميمية التّ  الخصائص والمتطمباتعرض  -

 كية في المباني اإلدارية في مدينة غزة.توظيؼ متطمبات العمارة الذّ  آليات دراسة -

 المشكمة البحثية 1.1

كية في المباني لتوظيؼ العمارة الذّ  آليات راسة في ايجاديتمثؿ الغرض مف ىذه الدّ 
 قنية وايجاد مباني إدارية ذاتاإلدارية في مدينة غزة وذلؾ لتحقيؽ أفضؿ استغبلؿ لمقدرات التّ 

 كفاءة عالية في األداء الوظيفي وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤؿ التالي:

صميمية كالتُّكنكلكجية التي يمكف تكفيرىا في المباني اإلدارية في ما ىي المتطمبات التّ  -
قنية لمكصكؿ لمباني مدينة غزة لمكصكؿ الى عمارة ذكية كتحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمقدرات التّ 

 ؟األداءذات كفاءة عالية في 

 ّدراسةمنيجية ال 1.1
المػػػنيج الوصػػػفي راسػػػة لتحقيقيػػػا فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث بنػػػاءًا عمػػػى األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى الدّ 

اىرة مػف خػبلؿ الواقػع ووصػفيا وصػفًا دقيقػًا، وتحميميػا وتفسػيرىا والػذي يعنػى بدراسػة الّظػ حميميالتّ 
حميمػي تمد المنيج الوصفي التّ راسة، واعمدّ للموصوؿ إلى نتائج وتوصيات تزيد مف القيمة المعرفية 

 راسة عمى:في الدّ 

 صميمية في المبانيكية وخصائصيا ومتطمباتيا التّ تعريؼ العمارة الذّ  -
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 وعرض تأثير العمارة الذكية عمى المباني والعمميات الّتصميمية والفكر المعماري  -

 كية عمييا عرض نماذج لمباني ذكية وكيفية تطبيؽ مفاىيـ العمارة الذّ  -

 قع المباني اإلدارية في مدينة غزة وصؼ وا -

تحميؿ مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية في مدينة غزة وتحميؿ مظاىر العمارة الذكية التي تـ  -
 تطبيقيا في المبنى

االستبانات التي تستيدؼ الميندسيف لدراسة معوقات تطبيؽ العمارة الذكية في مدينة تحميؿ  -
 غزة

مميف في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية وتحميؿ األنظمة تحميؿ االستبانات التي تستيدؼ العا -
 والمواد الذكية التي يمكف اضافتيا لممبنى لتحقيؽ متطمبات الموظفيف واحتياجاتيـ

تحديد آليات لتطبيؽ المتطمبات التصميمية لمعمارة الذكية عمى المباني اإلدارية في مدينة  -
 .غزة

 :راسةالدّ  أدكات 1.1

حقػؽ منيػا راسة لموصػوؿ إلػى المعمومػات والتّ ديد مف األدوات في الدّ قاـ الباحث باستخداـ الع
 وىي كالتالي:

 .الزيارة الميدانية لمحاالت الدراسية المقترحة -

 .المبلحظة مف خبلؿ الواقع الذي نعيشو -

 خصية.المقاببلت الشّ  -

االستبيانات التي تستيدؼ الموظفيف العامميف في ىيئة التقاعد الفمسطينية وأخرى  -
 .دسيفلممين

 :راسةالدّ  مصادر 1.1

 اعتمد الباحث عمى العديد مف المصادر لجمع البيانات كما يمي:

كتبية: وتشمؿ الكتب، رسائؿ الماجستير، األوراؽ البحثية والمراجع التي تناولت مالمصادر ال -
 بعض أو أجزاء مف موضوع الدراسة

 دارية في مدينة غزةمباني اإلحميمية لمخصية والدراسة التّ راسة الميدانية: المقاببلت الشّ الدّ  -
 .وتحميؿ االستبيانات
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 :راسةقات الدّ معكّ  1.1

 راسة المتوفرة في المكتبات.قمة المراجع الورقية المتعمقة في موضوع الدّ  -

راسات التي لـ يتمكف الباحث مف الوصوؿ الييا نتيجة عدـ وجود عدد مف المراجع والدّ  -
 توفرىا الكترونيًا أو ورقيًا.

 بؿ الموظفيف لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية في مدينة غزة.تفاعؿ مف ق قمة -

 استجابة مف قبؿ الميندسيف لتعبئة نموذج اإلستبياف الخاص بيـ. قمة -

 الدِّراسات السَّابقة: 1.1
رز المعماريػػػة باىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف فتنػػػاولوا العمػػػائر القديمػػػة والحديثػػػة حظيػػػت الّطػػػ

مػػف ىػػذا اإلىتمػػاـ نظػػرًا لزيػػادة  اًبػػنالػػت العمػػارة الذكيػػة جانو ودرسػػوا خصائصػػيا وأسػػاليب تنفيػػذىا، 
قنػػي واندماجػػو بكافػػة مجػػاالت الحيػػاة اإلنسػػانية وأصػػبح عمػػى المصػػمميف كنولػػوجي والتّ ور التّ التّطػػ

 .ور واألنظمة التي تتطمبيا الفراغات والمبانياألخذ بعيف اإلعتبار ىذا التطّ 
ظيػػػت بجانػػػب مػػػف اىتمػػػاـ البػػػاحثيف المحميػػػيف مدينػػػة غػػػزة أيضػػػًا قػػػد ح ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أفّ  

قنػػػي وكيفيػػػة جعػػػؿ المبػػػاني كنولػػػوجي والتّ طػػػرؽ لمجانػػػب التّ التّ  دراسػػػة الواقػػػع المعمػػػاري ولكػػػف دوفو 
وء دراسػػة لتسػػميط الّضػػالكي ، وانطبلقػػًا مػػف ىػػذا الجانػػب جػػاءت اإلداريػػة تعكػػس طػػابع المبنػػى الػػذّ 

بلع عمػى ، وذلػؾ بعػد اإلّطػاإلدارية فػي مدينػة غػزة كية وآليات تحقيقيا في المبانيعمى العمارة الذّ 
 دراسات سابقة تتناوؿ أجزاء مف الدراسة ومف أىميا:

التَّصميـ المعماري كمدخؿ لتحقيؽ األمف واألماف في  بعنواف:(. ـ1111) الشنطيدراسة  (1
  )المباني اإلدارية في مدينة غزة حالة دراسية(. المباني اإلدارية

التي تسعى الحكومػات لتحقيقيػا  في المباني اإلدارية مبات األمف واالمافتناولت الدِّراسة متط
فػػي مجتمعاتيػػا وتنفػػؽ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ الكثيػػر مػػف اإلمكانػػات الماديػػة والمعنويػػة وذلػػؾ لتحػػوؿ دوف 

واقػػػع األف واألمػػػاف حػػػدوث المخػػػاطر والتَّيديػػػدات التػػػي قػػػد يتعػػػرض ليػػػا الُمجتمػػػع، كمػػػا وتعػػػرض 
واسػػػػتخدمت الدِّراسػػػػة منيجيػػػػة الوصػػػػؼ والتَّحميػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ  نػػػػة غػػػػزةفػػػػي مدي ممبػػػػاني اإلداريػػػػةل

 :االستبيانات والمقاببلت وكانت مف أبرز النَّتائج التي توصمت الييا الدِّراسة
 مستوى األمف واألماف في المباني اإلدارية بمدينة غزة متدني   -

 منية.المعمارييف والعامميف بدرجة كافية مف الوعي باإلجراءات األعدـ تمتع  -
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يمكف االستفادة مف ىذه الدراسة حيث يأتي ىذا البحث استكمااًل لمتطمبات المباني اإلدارية في 
 مدينة غزة وحاجتيا لتصميـ ذكي وأنظمة ذكية تضمف كفاءة المبنى اإلداري. 

دراسة )وانعكاسيا التكنولوجي عمى التصميـ العمارة الذكيةبعنواف: ـ(. 1111. )فاضؿدراسة  (1
 .(اني اإلداريةحالة المب

ػػوء عمػػى العمػػارة الذَّكيػػة وذلػػؾ بيػػدؼ اسػػتيعاب التِّقنيػػات الحديثػػة فػػي  القػػت ىػػذه الدِّراسػػة الضَّ
تكنولوجيػػا البنػػاء فػػي المبػػاني اإلداريػػة ودراسػػة المػػواد واألنظمػػة واألغمفػػة الخارجيػػة الذَّكيػػة بجانػػب 

   دراسة األسس التَّصميمية لممباني اإلدارية وخمصت الدِّراسة الى

اعداد قائمة بالعناصر التَّصميمية والتُّكنولوجية الواجب اتباعيا عند تصميـ مباني إدارية  -
ذكية وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ التَّقنيات الحديثة واألنظمة التُّكنولوجية الذَّكية والمستخدمة عالميا 

 مما يزيد مف وعي المعمارييف المحمييف بيذه التقنيات.

لما تناولتو ىذه الدراسة حوؿ المباني اإلدارية ومتطمباتيا التصميمية  يعتبر ىذا البحث استكماالً 
حيث تـ اإلستعانة بمينجية الدراسة المستخدمة في ىذه الدراسة اليجاد اطار نظري حوؿ آليات 

 تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية في مدينة غزة.

بيؽ تقنية المعمومات في العمارة ودورىا في كفاءة تط بعنواف: (.ـ1111. )المتيـ دراسة (1
 المباني الذكية.

شيدت السنوات األخيرة مف القرف العشريف تطورات في أنظمة الحاسب اآللي وأنظمة المعمومات 
األمر الذي أحدث تأثير كبير في تقنيات تصميـ المباني المختمفة التي يضعيا المعماري حيث 

دة القصوى مف التطورات التكنولوجية الجديدة، وتتناوؿ الدراسة يتـ األخذ بعيف اإلعتبار اإلستفا
التقنيات البلزمة لتحقيؽ التطورات والنظـ والمواد الحديثة في عمارة المباني الذكية وأساسيات 

 العمارة والمباني الذكية ومبلمحيا ومف أىـ نتائج ذه الدراسة:
مف خبلؿ عدد مف األنظمة واألساليب أّف العمارة الذكية ليا أسس وخطوات متبعة لتحقيقيا  -

 التي يجب توافرىا فييا

المباني الذكية التي تـ تنفيذىا قد استفادت مف التقدـ العممي والتكنولوجي السريع وشمؿ  -
كافة جوانب الحياة وتوظيؼ ىذه التكنولوجيا لخدمة المجتمع والعمارة فقد أبدع المعماري 

 وفر حياة ممتعة ومريحة لساكنييا.تفي ايجاد المباني الذكية التي تسيؿ و 

حيث يأتي ىذا البحث مؤكدًا عمى أىمية العمارة واألنظمة الذكية سيتـ االستفادة مف ىذه الدراسة 
وضرورة تطبيؽ األنظمة التكنولوجية التي ظيرت حديثًا عمى المباني واإلستفادة مف التطور 

 لحالية لتصبح أقرب لممباني الذكية.التكنولوجي في المباني لرفع كفاءة المباني اإلدارية ا
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مفيـو المنظومات التقنية لفكر عمارة األبنية بعنواف:  .(ـ1111. )عبد الرازؽ كالبدرم  (1
 الذكية.

رئيسي لممباني الذَّكية ووضع تعريػؼ عػاـ، ودراسػة طبيعػة المفيـو الىذه الدِّراسة أوضحت 
ات التُّكنولوجيػػا الذَّكيػػة. حيػػث أصػػبحت تػػربط مفيػػـو المبنػػى الػػذَّكي ومفيػػـو منظومػػالعبلقػػة التػػي 

فظيػػرت فػػػي المبػػػاني ، ز المبػػػاني الذَّكيػػة فػػػي كافػػة حقوليػػػاالقُػػدرة عمػػػى الػػتَّحكـ بػػػالمحيط أمػػر يمّيػػػ
  .اإلدارية والحكومية والخدماتية وغيرىا

وذلػػؾ  ، المبػػاني التػػي تمبػػي احتياجػػات المسػػتخدميف وتتكيػػؼ معيػػا أمػػرا البػػد منػػوأصػػبحت 
المباني الذَّكية تعتمد في تصميميا وعمميا عمػى منظومػات خدماتيػة ذات تقنيػات عمى اعتبار أف 

تكنولوجيػػة عاليػػة ومتطػػورة ومواكبػػة لثػػورة المعمومػػات لتػػوفر لسػػاكنييا بيئػػة مريحػػة وظيفيػػًا وبصػػريًا 
وقػد اعتمػدت الدِّراسػة عمػى المػنيج الوصػفي لؤلدبيػات و  ،ليتمكنوا مػف أداء ميػاميـ بػأعمى كفػاءة

 لى مجموعة مف النَّتائج والتَّوصيات أىميا توصمت ا
  يوجد أسس وقواعد فكرية لمعمارة الذَّكية وأفَّ الذَّكاء يبقى صفة مبلزمة لممباني ضمفال -

 مجموعة تطبيقات تقنية في المبنى.

أوصت الدِّراسة بضرورة التَّرابط بيف عممية التَّصميـ والتَّشييد وذلؾ لدراسة التَّداخؿ بيف  -
 قات التُّكنولوجية واألبنية الذَّكية.التَّطبي

سيتـ اإلستفادة مف ىذه الدراسة مف خبلؿ تطبيؽ منيج الوصفي لدراسة العمارة الذكية 
ايجاد تصور واضح حوؿ مفيـو المبنى  ومتطمباتيا مف خبلؿ تحميؿ لؤلدبيات لموصوؿ الى

 كيةوخصائصو ومتطمباتو وكيفية تطبيقيا عمى المباني لموصوؿ الى عمارة ذ
5) Reffat. (2010). Integrated intelligent building technologies a means 
for fostering sustainability. 

تمكػػػػف تكنولوجيػػػػا البنػػػػاء الػػػػذكي مػػػػف تحسػػػػيف البيئػػػػة واالداء اإلقتصػػػػادي لممبنػػػػى وتشػػػػمؿ 
ؤتمػػت، تكنولوجيػػا المبنػػى الػػذكي األنظمػػة المتطػػورة التػػي تسػػتيدؼ جوانػػب مختمفػػة مػػف المبنػػى الم

وتطوير ىذه األنظمة وتكامؿ أدائيا يزيػد مػف كفػاءة اسػتخداـ الطاقػة فػي المبنػى، وىػدفت الدراسػة 
إليجاد مقترح مف المعايير التي يمكػف مػف خبلليػا دمػج األنظمػة والتقنيػات الذكيػة وعػرض الفوائػد 

 المحتممة مف دمج الذكاء والتكنولوجيا في المبنى ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
المباني الذكية توفر اإلستجابة السريعة لمظروؼ الداخمية والخارجية لممبنى ويوفر بيئة  -

 مناسبة لشاغمي المبنى.
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اإلندماج الناجح والسمس لؤلنظمة التكنولوجية يؤدي الى توفير بيئة آمنة ومريحة ومرنة  -
 .لمشغمّي المبنى

محددة لتطبيؽ األنظمة والتقنيات  دراسة السابقة مف خبلؿ ايجاد آلياتيأتي البحث استكمااًل ل
 الذكية عمى المباني اإلدارية في مدينة غزة لموصوؿ الىمباني ذات كفاءة عالية.

6) Wong, Li, & Wong, (2005). Intelligent building research: review. 

 ذلؾ، ومع. ذكيال حوؿ المبنى الدراسات مف كبيرة كمية ولدت الماضييف، العقديف غضوف في
 استعراض يتيححيث  ،القائمة واإلنجازات البحثية لمجيود المنيجي االستعراض في نقص ىناؾ

 وبالتالي الجيود، مف مزيد إلى تحتاج التي المجاالت لتحديد كبيرة فوائد القائمة بحوثال
 ،ذكيالمبنى ال بمجاؿ المتعمقة األدبيات الورقة ىذه تستعرضو . المستقبؿ في البحثية االتجاىات
 بحوث يافي بما بحثية جوانب ثبلثة تناولت السابقة البحثية الجيود أف إلىلورقة وتشير ا

 .االستثمار تقييـ وتحميؿ األداء تقييـ ومنيجيات مبتكرةالو  متقدمةال ذكيةال تكنولوجياتال
يأتي ىذا البحث استكمااًل لمجيود البحثية المبذولة في دراسة العمارة الذكية واالستدالؿ 

لمتبعة لموصوؿ الى آليات تطبيؽ العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية مف خبلؿ بالمنيجيات ا
 عرض التكنولوجيات الذكية والمتقدمة المستخدمة في المباني.

7) Sherbini & Krawczyk (2004). Overview of intelligent architecture. 

التي تعمؿ في مبنى واحد  بدأ مفيـو اليندسة المعمارية باعتبارىا أنظمة البناء المتكاممة
بحيث يمكف التواصؿ وتبادؿ المعمومات وتتيح ىذه األنظمة اإلستجابة واتخاذ القرارت البلزمة 
لتشغيؿ المباني بطريقة مثمرة واقتصادية وتقدـ ىذه الدراسة لمحة عامة عف اليندسة المعمارية 

مية معالجة البيانات وىي المدخبلت وعمالذكية وعرض المعايير الرئيسية لممبنى الذكي 
الدراسة لمعمارة المستجيبة والعمارة المتحركة وخمصت الدراسة الى ما  توالمخرجات كما وتطرق

 يمي:
تعريؼ العمارة الذكية بأنو مبنى لو القدرة عمى اإلستجابة في الوقت المحدد وفقًا لممعمومات  -

 متعددة المعمومات خبلؿرجية مف المعالجة التي يتـ قياسيا والواردة مف البيئة الداخمية والخا
 التعمـ عمى القدرة ومع المستخدميف احتياجات لتحقيؽ أخرىومصادر  كاشفاتكالالمدخبلت 

العمارة المستجيبة تعتبر ذكية ويجب أال يقتصر ردىا عمى شكؿ واحد أو شكميف وينبغي أف  -
 تغطي جميع الردود الثابتة والمتحركة

 ذكية إال إذا كانت حركتيا استجابة لعممية ذكيةالعمارة الحركية تعبر عمارة غير  -
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التشغيؿ  يمكف لشاغمي المبنى التمتع بنظاـ متكامؿ يمكنيـ مف التحكـ في شبكة أنظمة  -
اآللي لممباني المختمفة االمر الذي يسيؿ اإلدارة والحفاظ عمى الطاقة وخفض التكاليؼ 

 التشغيمية لممبنى.

ف خبلؿ االستفادة مف تعريفات العمارة الذكية والمعايير التي يأتي ىذا البحث استكمااًل لمدراسة م
تـ عرضيا في ىذه الدراسة لموصوؿ الى أساليب يمكف اتباعيا لتطبيؽ العمارة الذكية عمى 

 المباني اإلدارية.

 :الّدراسةىيكمية  1.1

، الفصؿ األوؿ يتطرؽ لبلطار العاـ (1-1كما يبيف الشكؿ) تتضمف الرسالة ستة فصوؿ
وأىمتيا وأىدافيا، والفصؿ الثاني فيتناوؿ العمارة الذكية مفيوميا وتطورىا التاريخي  لمدراسة

ومتطمباتيا التصميمية، أما الفصؿ الثالث فيتناوؿ تأثيرات انعكاس العمارة الذكية عمى الجوانب 
المعمارية مف حيث الفكر المعماري لمعممية التصميمية والتشكيؿ المعماري والتصميـ الداخمي، 
الفصؿ الرابع يتناوؿ دراسة تحميمية لنماذج مباني عالمية ذكية، في الفصؿ الخامس يتـ تناوؿ 
الدراية الميدانية حالة دراسية مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية  وذلؾ لمخموص الى نتائج وتوصيات 

  .في الفصؿ السادس

 

 ىيكمية الدراسة.(: 1 .1شكؿ )
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 : ثانيالفصؿ ال 2
 متطمبات(المفيـك ك ال)العمارة الذكية 

 تمييد:
مانينػػػات مػػػف القػػػرف العشػػػريف بدايػػػة ظيػػػور لمعمػػػارة الّذكيػػػة، ويرجػػػع ذلػػػؾ الػػػى شػػػيدت فتػػػرة الثّ 

صػػػاالت، حيػػػث تعتبػػػر ىػػػذه الفتػػػرة بدايػػػة تأسػػػيس كنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتّ تتطػػػّور فػػػي مجػػػاؿ ال
دخػػػاؿ ، وتسػػػارع معػػػدّ (ـ2008ازؽ،عبػػػدالرّ و  لبػػػدريا) لمفػػػاىيـ العمػػػارة الّذكيػػػة ؿ تطػػػّور الحاسػػػوب وا 

ر ليػرتبط بمفيػـو المبػاني كاء اإلصطناعي والػذي تطػوّ ات في كافة مجاالت الحياة وظير الذّ قنيّ التّ 
 .(ـ2014محمد،) عمى امكانياتو الحديثة ليدؿَّ  كيّ ويظير مصطمح المبنى الذّ 

 كخصائصو كيّ تعريؼ المبنى الذّ  1.1

واصؿ بيف أنظمة المبني بما فييا مف تكييؼ وتيوية لدعـ التّ  كيّ ظيرت فكرة المبني الذّ 
المبنى  بلمة وغيرىا مف األنظمة األخرى، بيدؼ تحقيؽ احتياجات مستخدميوأنظمة األمف والسّ 

 . (Wilson,2004)لممبنى  وزيادة الكفاءة االنتاجية والعائد اإلستثماريّ 

 كيّ الذّ  ىتعريفات المبن 1.1.1
 و كيّ ي حاولػػت ايجػػاد تعريػػؼ عػػالمي لممبنػػى الػػذّ ة التّػػظيػػرت العديػػد مػػف المؤلفػػات األكاديمّيػػ

ى الجانػػػػب عريفػػػػات عمػػػػز التّ تعريفػػػػًا لممبنػػػػي الػػػػّذكي، كانػػػػت فػػػػي البدايػػػػة ترّكػػػػ 30يوجػػػػد أكثػػػػر مػػػػف 
عريفػات تعرضػػت لئلنتقػاد مػػف ولػـ تتطػػرؽ لتفاعػؿ المسػػتخدـ مػع المبنػػى ولكػف ىػػذه التّ  كنولػوجيّ التّ 

قبؿ العديد مف الباحثيف ثـ أصبح ىناؾ تزايػد لمػوعي حػوؿ العمػؿ عمػى األنظمػة والخػدمات إلدارة 
قػدرة المبنػى عمػى  ة اإلنسػاف واحتياجاتػو، وفيمػا بعػد فقػد تػـ اضػافةالمبنى والتي ليا عبلقػة برفاىّيػ

وفيمػا يمػي أشػير  (Wong,Li&Wang,2005)عمـ وتعديؿ األداء مػف ناحيػة اإلشػغاؿ والبيئػةالتّ 
 كية:عريفات لممباني الذّ التّ 

 ةعريفات األكركبيّ أكالن / التّ 
ي يجمع بػيف و المبنى الذَّ "أنَّ  ـ1111ة في تكرنتك عاـ كليَّ دكة الدَّ في النَّ  كيّ ؼ المبنى الذّ رِّ ع   -

" ة لزيػػػػػػػػادة دخػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػروع الػػػػػػػػى أقصػػػػػػػػى حػػػػػػػػدّ تكنولوجيػػػػػػػػا والميػػػػػػػػارة اإلدارّيػػػػػػػػداع والّ اإلبػػػػػػػػ
(Sherbini&krawczky,2004). 



12 
 

ر ي يػػوفّ "ىػػو المبنػػى الػػذّ  ـ1111( EIBG) ةكّيػػحػػدة لممبػػاني الذّ ة المتّ المجمكعػػة األكركبّيػػ -
دارة ة شػػاغميو بينمػػا فػػي نفػػس الوقػػت يسػػمح بػػاإلة تزيػػد مػػف فعالّيػػمسػػتجيبة وذكّيػػ، الػػةبيئػػة فعّ 

 المبنػػػػى الػػػػّذكيّ  فػػػػي الفّعالػػػػة لممػػػػوارد بأقػػػػؿ تكمفػػػػة ممػػػػا يسػػػػتدعي وجػػػػود فيػػػػـ لػػػػدى العػػػػامميف
(Wong,Li&Wang,2005). 

 التعريفات األمريكية/ثانيان 
  حطررأ هرررهم 1980ظهررم طلررالم نىطالرري نىررلوال اررال نىحدةررألم نىطة ررم  ن طمةوةرر   ررأل  

 نىةعمةفألم ن طموة  :

 ي يػػػوفر بيئػػػة منتجػػػة" المبنػػػى الػػػذّ  ـ1111 يػػػات المتحػػػدةة فػػػي الكالذكّيػػػمعيػػػد المبػػػاني الّ  -
 كمفػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ تحقيػػػػػؽ أقصػػػػػى اسػػػػػتفادة مػػػػػف العناصػػػػػر األربعػػػػػة فّعالػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث التّ  

ا" مػػػػػػاألساسػػػػػػية بمػػػػػػا فييػػػػػػا الييكػػػػػػؿ اإلنشػػػػػػائي، الخػػػػػػدمات، اإلدارة والعبلقػػػػػػات المتبادلػػػػػػة بيني
(Wong,Li&Wang,2005). 

 تعريفات اآلسيكية/ الّ  لثان ثا
ة بػػػؿ كػػػاف لمجانػػػب ة واألمريكّيػػػعمػػػى الجيػػػات األوروبّيػػػ كيّ تصػػػر تعريػػػؼ المبنػػػى الػػػذّ لػػػـ يق

 :(Ting-Pat So,1999)ومنيا كيّ األسيوي دور في تعريؼ المبنى الذّ 
يجػػػب أف يحتػػػوي عمػػػى أنظمػػػة أتمتػػػة لمراقبػػػة أجػػػزاء المبنػػػى  المبنػػػى الػػػذكي فػػػي سػػػنغافكرة -

ا لتػػوفير بيئػػة مريحػػة لشػػاغمي المبنػػى، المختمفػػة باإلضػػافة ألنظمػػة التكييػػؼ واإلضػػاءة وغيرىػػ
كػػذلؾ يجػػب أف يمتمػػؾ شػػبكة بنػػى تحتيػػة جيػػدة لنقػػؿ البيانػػات خػػبلؿ طوابػػؽ المبنػػى، كمػػا أنػػو 

 صاالت المختمفة.يجب أف يحتوي عمى فراغات خاصة لنظـ االتّ 

متػػػة االتصػػػاالت اليػػػة: أتّ يجػػػب أف يمتمػػػؾ أحػػػد األنظمػػػة التّ  المبنػػػى الػػػذكي يف تػػػرل أفّ الّصػػػ -
(CA) تّ وأ(متة اإلدارةOA ّوأت )(متة المبنػىBA ّكمػا أف ،) ي تفصػؿ ىنػاؾ بعػض المبػاني التّػ

(، وىنػػاؾ FAمتػػة الحريػػؽ)متػػة المبنػػى ويطمػػؽ عميػػو اسػػـ نظػػاـ أتّ نظػػاـ الحريػػؽ عػػف أنظمػػة أتّ 
 (.(MAمتة ادارة صيانة لممبنىمباني أخرى تمتمؾ نظاـ أتّ 

زوا عمػى يـ رّكػنّ أناخيا، كما بلئـ مَ يث يُ صمـ بحيجب أف يُ  كيّ كف أف المبنى الذّ بانيّ ايرل الي -
ة، راحػة شػاغمي المبنػى تبلـ وارساؿ البيانات، دعـ كفاءة المبنػى اإلدارّيػأربع جوانب وىي اسّ 

ريعة، مرونػػة ب اكثػػر مػػع تكمفػػة أقػػؿ، اضػػافة الػػى االسػػتجابة الّسػػوكػػذلؾ تػػوفير خػػدمات جػػذّ 
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تخداـ تقنيػػات األليػػاؼ ة باّسػػكّيػػإلنػػارة الذّ كييػػؼ وايويػػة والتّ غييػػر المسػػتقبمي، وجػػود انظمػػة لمتّ التّ 
 ة ونظاـ اطفاء حريؽ ذاتي. البصريّ 

عػػػاريؼ ، ولكػػػف تتفػػػؽ التّ كيّ وحتػػػى اآلف ال يوجػػػد تعريػػػؼ عػػػالمي محػػػدد لممبنػػػي الػػػذّ  حقيقػػػةً 
 جعؿ استخداـ المبنى ذكي.و يًا بذاتو ولكنّ ليس ذكيّ  كيّ المبني الذّ  ضمنيًا عمى أفّ 

 :كيّ الذّ  ىخصائص المبن 1.1.1
ة التػػي يتميػػز بيػػا ىػػذا المبنػػي فات األساسػػيّ الّصػػ كيّ عريفػػات المتعػػددة لممبنػػي الػػذّ رت التّ أظيػػ

 :(ـ2010 المتيـ،)الخصائص التّالية والتي تتمثؿ ب
تجابة مكػف المبنػى مػف اإلّسػة تُ مػف خػبلؿ أنظمػة آلّيػ بداخمو كخارجو عرؼ ما يحدث  المبنى يَ  -

فمػػثبل يقػػـو المبنػػى نػػاخ أو حػػدوث حريػػؽ ر المَ اخميػػة والخارجيػػة كتغّيػػروؼ والمتغيػػرات الدّ لمّظػػ
ويػػػػتـ تخػػػػػزيف  (1-2الشػػػػكؿ )كمػػػػا يبػػػػيف بفػػػػتح واغػػػػبلؽ واجياتػػػػو وفقػػػػًا لمظػػػػروؼ المناخيػػػػة 

 المعمومات في الحاسب المركزي لممبنى.

لتػوفير بيئػة مناسػبة ومريحػة لممسػتخدميف مػف  ةريقػة األكثػر كفػاءة كفاعمّيػالمبنى يقرر الطّ  -
 .وأنظمة إدارة ودعـ القرار في المبنىخبلؿ األنظمة المؤتمتة 

المتقدمة التػي تحقػؽ  االتصاالتمف خبلؿ أنظمة  المبنى يستجيب الحتياجات المستخدميف -
واألليػػاؼ  ؼالميكروويػػمػػع العػػالـ الخػػارجي باسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي وأشػػعة  االتصػػاؿسػػرعة 

 مكية والبلسمكية.السّ  االتصاالتالبصرية وغيرىا مف وسائؿ 

 
 استجابة المبنى الذكي لمتغيرات المحيطة(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2011)فاضؿ،  المصدر:

 :الّذكيّ  ىذج المبنك اريخي لنمر التّ طك التّ  1.1

وافػػؽ بكفػػاءة مػػع المحػػيط عمػػى التّ  ةأّنػػو "القػػدر ة عمػػى ؼ الػػّذكاء وفقػػا لمموسػػوعة البريطانّيػػعػػرّ يُ 
، (ـ2010فاضػػػؿ،)" بتغييػػػر البيئػػػة المحيطػػػة أو البحػػػث عػػػف بيئػػػة جديػػػدة أكثػػػر توافقػػػاً  اّمػػػإوذلػػػؾ 
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حكـ وأسػػاليب االسػػتجابة لمتطمبػػات الفػػراغ أساسػػًا فػػي ة مػػف منظومػػات الػػتّ كّيػػخػػذت العمػػارة الذّ واتّ 
  .(ـ2014 محمد،) وجيات المعمارية األخرىمبادئيا مما جعميا مختمفة عف باقي التّ 

 ةفػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكّيػػ ـ1980كي عػػاـ طمح المبنػػى الػػذّ كانػػت بدايػػة ظيػػور مصػػ
حيث كانت تشير ىذه الفتػرة الػى المبػاني التػي اسػتخدمت أنظمػة االتصػاؿ عػف بعػد وأنظمػة ادارة 

وفػي  ،(ـ2011فاضػؿ،) الحػالي الوقػتكيػة وحتػى اريخي لمعمػارة الذّ ر التّػطػوّ التّ  بػدأ، ومنيػا المبنى
بط بػػيف الجانػػب المعمػػاري ة عبػػارة عػػف حمقػػة الوصػػؿ التػػي  تػػرّ كّيػػة الذّ سػػعينيات أصػػبحت العمػػار التّ 
 ،البػػػػػػػدري)لحركػػػػػػػة معماريػػػػػػػة مختمفػػػػػػػة  انطػػػػػػػبلؽة المسػػػػػػػتخدمة لتشػػػػػػػكؿ بدايػػػػػػػة قنيػػػػػػػات الّذكّيػػػػػػػوالتّ 

 الي:وىي كالتّ منية المباني لثبلثة أنواع حسب الفترة الزّ  سيـتقّ  وقد تـّ . (ـ2008عبدالرازؽ،
   متة ؤتّ المباني الم Automation Buildings(1111-1111ـ) 
   ستجيبةالمباني الم Responsive Buildings (1111-1111ـ) 
  ّالة المباني الفعEffective Buildings(1111ـ-)حتى اآلف 

 (ـ1111-1111)متةالمباني المؤتّ  1.1.1
منيػػا  الكبػػرى ةكنولوجّيػػاالتجاىػػات التّ كػػاف ىنػػاؾ العديػػد مػػف  ـ1980مانينػػات فتػػرة الثّ  أوائػػؿ

خػػػػػدمات وابتكػػػػػارات دخمػػػػػت سػػػػػوؽ  ،منتجػػػػػات ،شػػػػػركاتوظيػػػػػور مكية والبلسػػػػػمكية الّسػػػػػناعة الّصػػػػػ
صػاؿ ظيػر فػي ىػذا العصػر اوؿ اتّ خصػي ظيػور صػناعة أجيػزة الحاسػب الشّ  وكػذلؾاالتصاالت 

 كنولوجيا، فقد كانت صناعة االتصاالت حديثة وليست منظمة.ري العقارات والتّ حقيقي بيف مطوّ 
يبيعػػػػوا الخػػػػدمات  كػػػػانواري العقػػػػارات فالمبػػػػاني ومطػػػػوّ صػػػػحاب فرصػػػػة أل وفػػػػرّ  األمػػػػر الػػػػذي 

كػػاف مالػػؾ المبنػػى يشػػتري نظػػـ فعػػرؼ بالخػػدمات المسػػتأجرة المشػػتركة وظيػػر مػػا يُ ، لممسػػتأجريف
كنولوجيػػػا فػػػي رت التّ ، ثػػػـ تطػػػوّ مكية والبلسػػػمكية فػػػي المبنػػػى ويقػػػـو بتأجيرىػػػا فرديػػػاً االتصػػػاالت الّسػػػ

 ة وغيرىػػا مػػف األنظمػػة المحػػدودةة وبصػػريّ وأنظمػػة سػػمعيّ المبػػاني بمػػا فييػػا نظػػـ الكػػاببلت الييكميػػة 
(Sinopoli,2010) ،  ُمجموعػػة مػػف "يػػا عبػػارة عػػف أنّ بمتػػة  فػػي ىػػذه الفتػػرة فػػت المبػػاني المؤتّ رِّ وع
 .(Noshy,2012) " مكية والبلسمكيةعناصر االتصاؿ السّ يا أىمّ ة المبتكرة، كنولوجيّ قنيات التّ التّ 

 (ـ1111-1111) ستجيبةلمباني الم  ا 1.1.1
ة لممبػػػاني كنولوجّيػػػعريفػػػات التّ فرضػػػت قيػػػود عمػػػى التّ  ـ1980مانينػػػات فػػػي منتصػػػؼ فتػػػرة الثّ  

ًً  ة لتصبحكيّ الذّ  المبػاني  فأصبحتتعديؿ المبنى ليشمؿ االستجابة لمتغيير،  وقد تـّ  ،أكثر وضوحًا
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ات المتعمقػػة بػػدورة حيػػاة عناصػػر البنػػاء يو تضػػمف عػػدد مػػف المسػػ تسػػتجيب لمتطمبػػات المسػػتخدميف
يػػػا فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة أنّ سػػػتجيبة المُ فػػػت المبػػػاني رِّ وعُ  ،ؿ الييكػػػؿ، الخػػػدمات، العناصػػػر واالعػػػدادتمثػػػ

 .(Noshy,2012) "مفظاـ عمى مر الزّ قنيات قادرة عمى تغيير النّ مجموعة مف التّ "عبارة عف 

 حتى اآلف(-ـ1111) الةالمباني الفعَّ  1.1.1
الػػذي  كيّ مفيػػـو المبنػػى الػػذّ  ـ1992تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي أوروبػػا عػػاـ  وضػػع استشػػاريِّ 

مػػف أنظمػػة  عمػػى شػػاغمي المبنػػى وميػػاميـ بػػدالً  ورّكػػزابقة عػػف المفػػاىيـ الّسػػ جػػذرياً  كػػاف مختمفػػاً 
يػا وسػيمة تسػاعد عمػى بنػاء أو اعاقػة العمػؿ أنّ "فػت تكنولوجيػا المعمومػات عمػى رِّ الحاسوب، وقػد عُ 

بلثػػة الرئيسػػية لممبػػاني ؼ الثّ األىػػدا (2.1الجػػدوؿ ) . ويوضػػح"فػػي المبنػػى وليسػػت أسػػاس وجػػوده
 :(Harrison, loe&read,1998)تتمثؿ ب يالة والتالفعّ 

 افؽ ر )ادارة الم ظـ البشريةة لبيئة المبنى باستخداـ كؿ النّ ىي ادارة ماديّ  :ادارة المباني
 .(BAS) بناء نظـ مؤتمتة\وانظمة الحاسوب

 افة االوقات وتحقيؽ االىداؼ اخمية في كىو ادارة المبنى لمفراغات الدّ  :ادارة الفراغات
 شغيمية لممبنى.كمفة التّ غيير وتقميؿ التّ ة وىي ادارة التّ العامة الدارة الفضاء بفاعميّ 

 ادارة أنشطة المنظمة واألعماؿ األساسية والتي يمكف وصفيا بمزيج مف  :إدارة األعماؿ
 خزيف والعرض ونقؿ المعمومات.المعالجة والتّ 

 األىداؼ األساسية لممباني الفّعالة(: 2 .1جدكؿ )

  

 ادارة المباني
 

 ادارة الفراغ
 

 ادارة االعماؿ

مياـ المبنى 
 كيّ الذّ 

 .حكـ ببيئة المبنىالتّ  -
تحكـ المستخدـ بأنظمة  -

 .المبنى

 عة،غيير )السّ ادارة التّ  -
 .(المرونة ة،الفعاليّ 

 .شغيميةتّ تقميؿ التكمفة ال  -

 .تخزيف العمميات وعرض المعمومات -
مكية شبكة االتصاالت السّ   -

 .والبلسمكية

سمات المبنى 
 كيّ الذّ 

 تصميـ استراتيجيات وسمات خاصة لييكؿ المبنى
 دارة الماليةاستراتيجيات اإل

 (BAS) متةشغيؿ المؤتّ أنظمة التّ 

 

نظاـ ادارة 
المرافؽ بمبادئ 

 الحاسوب

 

 وانظمة إدارة المبنىالت تصاأنظمة اإل

 (Noshy, 2012) :المصدر
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 كنولوجيػػػػػا ىػػػػػذه التّ  أفَّ ة إال كّيػػػػػكنولػػػػػوجي فػػػػػي المبػػػػػاني الذّ طػػػػػور التّ غـ مػػػػػف ىػػػػػذا التّ عمػػػػػى الػػػػػرّ 
 ة يوتشػػػػػػغيؿ المبنػػػػػػى بػػػػػػأعمى كفػػػػػػاءة وأقػػػػػػؿ تكمفػػػػػػة تشػػػػػػغيم نشػػػػػػاءمجػػػػػػرد وسػػػػػػيمة مسػػػػػػاعدة التبقػػػػػػى 

  ار إضػػافة الػػى بيئػػة آمنػػة وذات كفػػاءة عاليػػةو ة لممسػػتخدميف والػػزّ ة وصػػحيّ تػػوفير مسػػاحة انتاجّيػػو 
(Sinopoli, 2010). 

 كيّ صميمية في المبني الذّ المتطمبات التّ  1.1

أثير فػي ات تطبيقػو عمػى كافػة جوانػب الحيػاة، ويبلحػظ ىػذا التّػوآلّيػ كيّ قني الػذّ قدـ التّ يؤثر التّ 
 كيّ المبنػػى الػػذّ عناصػػر  فظيػػرت ،وأنظمػػة إدارة وتشػػغيؿ المبنػػىمجػػاؿ العمػػارة مػػف خػػبلؿ المػػواد 

 والتي تتمثؿ ب:
  وخصائصياالمواد الذكية 
  األنظمة الذكية التي يتـ مف خبلليا إدارة المبنى 
 األغمفة الذكية التي تمثؿ حمقة ربط ما بيف العالـ والخارجي والفراغ الداخمي لممبنى 

 :(Smart materials) المكاد الذكية 1.1.1
مواد اإلنشػاء  طورات إال أفّ غـ مف ىذه التّ رّ رت مواد اإلنشاء عمى مر العصور، وعمى التطوّ 

رىػا فتميػزت بتنػوع أشػكاليا ة وتطوّ كّيػقميدية بقيت ذات خصائص محدودة حتى ظيور المػواد الذّ التّ 
صػػػوؿ عمػػػى لمحير طػػػوّ وتبقػػػى ىػػػذه المػػػواد قيػػػد التّ ، صائصػػػيا وأصػػػبحت أسػػػيؿ فػػػي اإلسػػػتخداـوخ

 .(ـ2010 فاضؿ،) حة لشاغمي الفراغاتمباني أكثر ذكاء وبيئة مريأقصى فائدة منيا وتحقيؽ 

 ةكيّ تعريؼ المكاد الذّ  1.1.1.1
 ة بشػػػكؿ عنػػػد ظيػػػور أوؿ مػػػادة ذكّيػػػ ـ1992رت مفػػػاىيـ المػػػواد بشػػػكؿ كبيػػػر منػػػذ عػػػاـ ّيػػػغت

 تغيػػػػػػػػر كبيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي مفػػػػػػػػاىيـ المػػػػػػػػوادحػػػػػػػػدث ة فقػػػػػػػػد ناعيّ ورة الّصػػػػػػػػظيػػػػػػػػور الثّػػػػػػػػ ، ومػػػػػػػػعتجػػػػػػػػاري
(Addington&Schodek,2005) ة كّيػػػػؼ المػػػػواد الذّ عػػػػرّ يػػػػا تُ نّ ة فإطبقػػػػا لمموسػػػػوعة الكيميائّيػػػػ، و

 ة تحػػػػػس األحػػػػػداث المحيطػػػػػة بيػػػػػا وتحمميػػػػػا وتخزنيػػػػػا وتتفاعػػػػػؿ معيػػػػػايػػػػػا تكوينػػػػػات ذكّيػػػػػعمػػػػػى أنّ 
يػا مػواد وتكوينػات ليػا القػدرة عمػى اإلسػتجابة ة عمػى أنّ كّيػؼ المػواد الذّ عرّ تُ ، كما و (ـ2010المتيـ،)

عور بػػالمحفزات ة عمػػى اإلدراؾ والّشػػاخميػػة والخارجيػػة، وليػػذه المػػواد القػػدر لممحفػػزات مػػف البيئػػة الدّ 
ة أو ؼ معيا مف خبلؿ دمج وظائؼ في ىياكميا وقد تكػوف ىػذه المحفػزات كيربائّيػكيّ تّ المختمفة وال

 .(Elattar,2013) ةة أو مغناطيسيّ كيميائيّ 
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 أنكاع المكاد الذكية: 1.1.1.1
 .(2.2الّشكؿ )كما يبيف  ة الى مجموعاتكيّ تقسيـ المواد الذّ  تـّ 

 
 أنواع المواد الذكية(: 1 .1شكؿ )

 مكاد متغيرة الخكاص / أكالن 

طبيقػػات فػػي مجػػاالت اليندسػػة وىػػي مػػواد تتغيػػر أحػػد ة تسػػتخدـ فػػي العديػػد مػػف  التّ مػػواد ذكّيػػ
روؼ فػػػػي الّظػػػػ رة( كاسػػػػتجابة لتغّيػػػػة والمغناطيسػػػػيّ ة، الميكانيكّيػػػػة، الحرارّيػػػػّيػػػػئ)الكيميا خصائصػػػػيا

وىمػػػػػا كالتػػػػػالي  اقػػػػػة المباشػػػػػرة وتنقسػػػػػـ الػػػػػى قسػػػػػميفر فػػػػػي مصػػػػػادر الطّ الخارجيػػػػػة نتيجػػػػػة لتغّيػػػػػ
(Addington&Schodek,2005). 

 مكاد ذكية متغّيرة المكف 
 مكاد ذكية متغّيرة اإلنسيابّية 

ة ة المرئيّ يفيّ ة تتغير خصائصيا الطّ ىي عبارة عف مواد ذكيّ  :المكف رةة متغيّ مكاد ذكيّ   (1
 تجابة لمحفز خارجي ومف األمثمة عمييا:كاس

ة ويصبح ىي مادة تتغير تركيبتيا الجزيئيّ (:sThermochromic)ةمادة متمكنة حراريّ  -
 ر في الحرارةعف اإلنعكاس الطيفي األصمي نتيجة تعرضيا لتغيّ  مختمفاً  طيفياً  لدييا انعكاساً 

 .(2.3) الشكؿ كما يبيف

ر لونيا نتيجة تعرضيا ىي مواد يتغيّ  (micsMechanochro) ةمادة متمكنة ميكانيكيّ  -
 ة المرتبطة بالقوى الخارجية.غوط الميكانيكيّ شوىات والضّ لمتّ 
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 الطاولة الحرارية كمثاؿ لممواد المتمونة حرارياً (: 1 .1شكؿ )

 (Watson,2016: )المصدر

 ة المختمفة.اسة لمبيئات الكيميائيّ ىي مواد حسّ  (Chemochromic) ةمادة متمكنة كيميائيّ  -
ار ر ألواف ىذه المواد نتيجة تعرضيا لتيّ تتغيّ  (Electrochromics) ةمادة متمكنة كيربائيّ  -

 كيربائي حالي أو محتمؿ.

   Phase Change Materials (P.C.M) ةرة اإلنسيابيّ ة متغيّ مكاد ذكيّ   (1

ر ة مختمفة )سائؿ،غاز، صمب( ، وىذه المواد تتغيّ االت فيزيائيّ ة حىي مواد تتوفر بعدّ 
غط وتعتمد عمى مبدأ تخزيف أو اطبلؽ الطاقة تغيير في درجة الحرارة أو الضّ  حالتيا نتيجة أيّ 

تشبو بذلؾ سموؾ و ، (Addington&schodek,2005)الكامنة بكميات كبيرة عمى شكؿ حرارة 
ة ز بكونيا تقمؿ التقمبات الحراريّ ت موجودة بالماضي وتتميّ ميكة التي كانالجدراف الحاممة السّ 

 30العمر الزمني ليذه المواد  دراسات بأفّ أثبتت الّ اقة وقد فراغ مما يجعميا موفرة لمطّ داخؿ ال
 دفئةاقة المستخدمة في التبريد والتّ % مف الطّ 10دوف أف تفقد كفاءتيا وتوفر  عاماً 

(Bax,L.,Cruxent,J.&Komornicki,J,2013). 

 المكاد المحكلة لمطاقة / ثانيان 
 اقػػػػػة مػػػػػف شػػػػػكؿ إلػػػػػى آخػػػػػر بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر وعكسػػػػػي ومػػػػػف أنواعيػػػػػاؿ الطّ ىػػػػػي مػػػػػواد تحػػػػػوّ 

(Addington&Schodek,2005): 
يفي)األشعة تحت مواد تحوؿ طاقة اإلشعاع الطّ  (:Photovoltaic) ةمكاد محكلة ضكئيّ  -

( الى المواد التي voltic) كممةشير تو  ،كيربائياً  ة تنتج تياراً الى طاقة ضوئيّ  الحمراء(
 يار.تستطيع انتاج فرؽ جيد كيربائي لمحفاظ عمى التّ 
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لييا إيار الكيربائي الخارجي مواد عند دخوؿ التّ  :(Thermoelectric) ةمكاد محكلة حراريّ  -
 ارة مف اإلتجاه األعمى حرارةر ي الى انتقاؿ الحالمادة مما يؤدّ  و ينتج فرؽ حرارة بيف طرفيّ فإنّ 

 إلى األقؿ حرارة.
 ةؿ التأثير الميكانيكي الى طاقة كيربائيّ مواد تحوّ  :(Piezoelectric) ةالمكاد الكيركضغطيّ  -

(Sun,2015). 

)األشعة الفوؽ  ؿ اإلشعاع الطيفيمواد تحوّ  :(Photoluminescent) المكاد محكلة إنارة -
 أبو غزالة والشامي، )فريد، ةيّ ة أو كيميائفاعؿ الكيميائي الى اضاءة كيربائيّ ة( أو التّ بنفسجيّ 
 (.ـ2015

 Electrostictive & Magnetostrictive) ان غناطيسيّ مأك  ان المكاد المحكلة كيربائيّ  -

Material):  ّفريد ) ةة أو المغناطيسيّ ر شكميا تحت تأثير الحقوؿ الكيربائيّ مواد يتغي
.(ـ2015وآخروف،

 ةكيّ خصائص المكاد الذّ  1.1.1.1

ة في العديد مف المكونات ة كبديؿ عف المواد التقميديّ يّ كيمكف مناقشة المواد الذّ 
 تتمثؿ ب: ةزىا عف معظـ المواد التقميديّ ليا مميزات وخصائص تميّ  والخصائص كما أفّ 

عنػػد تعػػرض ىػػذه المػػواد لمػػؤثر خػػارجي يغيػػر مػػف  :ابؽالقػػدرة عمػػى العػػكدة إلػػى شػػكميا الّسػػ -
 بؽ بعػػػػػػػد زواؿ المػػػػػػػؤثرخصائصػػػػػػػيا فػػػػػػػإف ليػػػػػػػا القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى العػػػػػػػودة إلػػػػػػػى شػػػػػػػكميا السػػػػػػػا

(Sadeghi,Masudifar&Faizi,2011). 
يػػا تتضػػمف أنابيػػب رقيقػػة تحتػػوي عمػػى مػػواد فػػي حػػاؿ حيػػث أنّ  :اتيالقػػدرة عمػػى اإلصػػالح الػػذّ  -

يػا ىػذه الخاصػية حدوث ضرر تنكسر ىذه األنابيب وتنتشر ىذه المواد لتمؤل الفراغات فتمكنّ 
 .  (Kamila,2013) مف اإلستخداـ في االماكف التي يصعب اصبلحيا

 .، الصالبة كالميكنة كالكفاءة العالية اضافة الى العمر الزمني الطكيؿالقكة -
 .كافؽ البيئيثبيت كاإلستخداـ باإلضافة الى الجماليات كالتّ صنيع كالتّ سيكلة التّ  -
مكنيػا االستشػعار بػالخطر يػا يُ : حيػث أنّ رث كاألخطػارالقدرة عمػى اإلسػتجابة السػريعة لمكػكا -

المتغيػػرات  يػػا تسػػتجيب فػػي الوقػػت المناسػػب فػػي ظػػؿّ فاعػػؿ معػػو، كمػػا أنّ انػػات والتّ حميػػؿ البيتو 
 .(Elattar,2013) المختمفة
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 ولػػػيس خارجيػػػاً  كاء فػػػي ىػػػذه المػػػواد داخميػػػاً حيػػػث أف الػػػذّ  اتي:شػػػغيؿ الػػػذّ القػػػدرة عمػػػى التّ  -
(Addington & Schodek, 2005). 

حتيػة والصػناعية وكػذلؾ معالجػة تعتبر خصائص ىذه المواد مناسبة لبلسػتخداـ فػي البنػى الت
نقػػػػاط الضػػػػعؼ التصػػػػميمية فػػػػي المبػػػػاني القديمػػػػة، لمحصػػػػوؿ عمػػػػى مبػػػػاني أعمػػػػى كفػػػػاءة وجػػػػودة 

(Elattar, 2013). 

 كتطبيقات لممكاد الذكيةنماذج  1.1.1.1
 :شييد ومف ىذه الموادكية في مجاؿ ىندسة البناء والتّ ظيرت العديد مف نماذج المواد الذّ 

 نماذج مكاد إنشاء ذكية. 

 ماذج مكاد تشطيب ذكيةن. 

 نماذج مكاد إنشاء ذكية /أكالن 
كاء ز بالػػذّ العصػػور فأصػػبحت تتمّيػػ رت عمػػى مػػرّ ة التػػي تطػػوّ يوجػػد العديػػد مػػف المػػواد اإلنشػػائيّ 

 روؼ المحيطة لممبنى ومف األمثمة عمى ىذه المواد:ر وفؽ الظّ والقدرة عمى التغيّ 
يػػتـ اضػػافة أليػػاؼ  :( concreteCarbon Fiber) ة باليػػاؼ الكربػػكفكّيػػالخرسػػانة الذّ  -

ة ممػػػا يعطييػػػا القػػػدرة عمػػػى كشػػػؼ اإلجيػػػادات الكربػػػوف القصػػػيرة الػػػى مػػػزيج الخرسػػػانة التقميدّيػػػ
و فػي حػاؿ وجػود عيػوب فػي الييكػؿ الخرسػاني يػتـ والتشققات الصغيرة في الخرسانة، حيػث أّنػ
مييكػػؿ ات كيربائيػػة تركػػب عمػػى السػػطح الخػػارجي لالكشػػؼ عنيػػا واصػػبلحيا مػػف خػػبلؿ مجّسػػ
رض والتنبػػؤ بوقػػوع الػػزالزؿ، كمػػا وتتميػػز غط تحػػت األالخرسػػاني وبػػذلؾ يػػتـ االستشػػعار بالّضػػ

ليػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى مراقبػػػػػػػػػػة إشػػػػػػػػػػغاؿ المبنػػػػػػػػػػى وتػػػػػػػػػػدفؽ حركػػػػػػػػػػات  ىػػػػػػػػػػذه الخرسػػػػػػػػػػانة بػػػػػػػػػػأفّ 
 .(Elattar,2013)المرور

ىػػػي مػػػزيج مػػػف  : )Light Transmitting Concrete( الخرسػػػانة الممػػػرة لمضػػػكء -
الشػػكؿ ة وتعطػػي اطبللػػة عمػػى العػػالـ الخػػارجي لمفػػراغ كمػػا يبػػيف اؼ البصػػريّ الخرسػػانة مػػع االليػػ

فيػػػي تسػػػمح بمػػػرور الضػػػوء مػػػف خبلليػػػا مػػػع وجػػػود تبػػػايف بػػػيف األجػػػزاء حسػػػب سػػػمؾ  (2.4)
 .(ـ2015 ،عبلء الديف وآخروف) الجدار

خرسػػػانة مصػػػنوعة مػػػف ركػػػاـ الزجػػػاج  (:Transparent concrete) الخرسػػػانة الشػػػفافة -
ة ة تسػػاعد عمػػى التماسػػؾ وىػػي تجعػػؿ واجيػػة المبنػػى كنافػػذة زجاجّيػػببلسػػتيكيّ المسػػحوؽ ومػػواد 
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 غط واالنثنػػاءؿ الّضػػة فػػي تحّمػػ، وتتفػػوؽ عمػػى الخرسػػانة التقميدّيػػ(2.5الشػػكؿ )كبيػػرة كمػػا يبػػيف 
 .(ـ2015 عبلء الديف وآخروف،)

  
 الخرسانة الشفافة(: 1 .1شكؿ ) الممرة لمضوء الخرسانة(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2010)فاضؿ، المصدر:
 

في السويد، حيػث  ـ1914اكتشافيا في عاـ  تـّ  :(Aerated Concrete) ةالخرسانة اليكائيّ  -
خمػػيط رغػػوي كمػػا يوضػػح  يػػتـ اضػػافة مسػػحوؽ األلمنيػػـو الػػى االسػػمنت والجيػػر والمػػاء فتنػػتج

وبعػػد تصػػمبو فػػي قوالػػب يػػتـ معالجتػػو بغػػرؼ البخػػار المضػػغوط وينػػتج خرسػػانة  (2.6الشػػكؿ )
 ة لممبنػػػػػػػػػػػػىاخمّيػػػػػػػػػػػػخفيفػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػوزف وتسػػػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػػػي اإلرتفاعػػػػػػػػػػػػات العاليػػػػػػػػػػػػة والجػػػػػػػػػػػػدراف الدّ 

(Brownell,B.,n.d). 

 
 انة اليوائّيةالخرس(: 1 .1شكؿ )

 (Dogne&Choudhary,2014) :المصدر

 

ة تسػػمح ىػػي خرسػػانة ذات بنيػػة مسػػاميّ  :(Pervious Concrete)ةالخرسػػانة المسػػاميّ  -
ز وتتمّيػ مطار مف خبلليا الػى األرض وتسػتخدـ فػي األرصػفة واألرضػياتبمرور مياه األ
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 بػػػػػػػػػػػػالقوة والمتانػػػػػػػػػػػػة وتتكػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػػمنت البورتبلنػػػػػػػػػػػػدي والصػػػػػػػػػػػػخور الخشػػػػػػػػػػػػنة
(Dogne&Choudhary,2014). 

طوب محشو مع أجيزة استشعار ومعالجػات ووصػبلت  :(Smart Brick)كيّ كب الذّ الطّ  -
اشػػػارات إتصػػػاؿ السػػػمكية لمتحػػػذير مػػػف الضػػػغوط الخفيػػػة واألضػػػرار فػػػي أعقػػػاب الكػػػوارث 

وب مراقبة درجة الحرارة واالىتػزاز والحركػة يمكف ليذا الطّ  ،الطبيعية كالزالزؿ واألعاصير
لمبنػػػى، ويػػػتـ نقػػػؿ اإلشػػػارات عمػػػى فتػػػرات منتظمػػػة، ممػػػا يػػػوفر معمومػػػات ميمػػػة داخػػػؿ ا
 .(Elattar,2013) ة لرجاؿ اإلطفاء واإلنقاذ ويحقؽ السبلمة ليـ ولمضحاياوضروريّ 

يقػـو عمػى أسػاس وضػع كربونػات  (:(Smart Cement كيّ االسمنت المقمؿ لمتمػكث الػذّ  -
 ثػاني أكسػيد الكربػوف مػف الجػو حيػث أفّ مف كربونات الكالسيـو ويمتص  المغنيسيـو بدالً 

 .(Brownell,B.,n.d) طف مف ثاني أكسيد الكربوف 0.4منو يمتص  اً واحد اً طن

 نماذج لمكاد تشطيب ذكية / ثانيان 
كنولوجي في المباني ومػف األمثمػة قني والتّ ر التّ رت لتواكب التطوّ شطيب وتطوّ دت مواد التّ تعدّ 

 :ة ما يميكيّ عمى مواد التشطيب الذّ 
بلء ىػػو نػػوع مػػف الّطػػ :( oatingsCndoor IReflective) اخمي العػػاكسالء الػػدّ الّطػػ -

عور بالفضػاء واإلضػاءة ىانات العادية ممػا يزيػد الّشػيعكس اإلضاءة بشكؿ أفضؿ مف الدّ 
ناعية ويزيػػد مػػف اإلدراؾ اقػػة المسػػتخدمة فػػي اإلضػػاءة الّصػػكمػػا ويتػػيح خفػػض كميػػة  الطّ 

، ويعتبػػر العمػػر الزمنػػي ليػػذه %20اقػػة بنسػػبة يبلؾ الطّ إسػػت ضيخفّػػو  باإلضػػاءة الطبيعيػػة
ممنػاطؽ المناخيػة لعتبر مناسب ، ويدوف أف تفقد مف أدائيا وكفائتيا سنوات 10-5المواد 

 ومػػػدة مثػػػؿ أوروبػػػا الوسػػػطى والشػػػمالية التػػػي تعػػػاني مػػػف محدوديػػػة ضػػػوء الشػػػمس كثافػػػةً 
(Bax et al,2013). 

وء بنسػػبة واد تعكػػس الّضػػطػػبلء فػػائؽ الّسػػ عبػػارة عػػف :(Super Black) الطػػالء الحالػػؾ -
بلء العػادي ويسػتخدـ لمحػد مػف االنعكاسػات غيػر المرغػػوب مػرة مػف الّطػ20-10أقػؿ مػف 

 .(Dogne&Choudhary,2014) فييا
فػػي المنشػػلت الفنيػػة العالميػػة  اسػػتخدـ بدايػػةً  :(Luminous Bricks)يءكب المضػػالّطػػ -

ولي وىػػػي تتحمػػػؿ أكثػػػر مػػػف الزجػػػاج ز بكونػػػو عػػػالي القػػػوة ويتكػػػوف مػػػف لوحػػػات البػػػويتمّيػػػ
 % مػػف الزجػػاج العػػادي ومتػػوفرة بشػػفافية وألػػواف مختمفػػة50 نسػػبةنيػػا أخػػؼ بأالعػػادي كمػػا 
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مػػا أف تكػػوف مصػػبوبة أو منحنيػػة أو منحوتػػة ومنيػػا مػػا ىػػو (2.7) الشػػكؿكمػػا يبػػيف  ، وا 
 .(ـ2010 فاضؿ،) المع أو غير المع

 
 الطوب المضئ(: 1 .1شكؿ )
 (Brownell, B., n.d) المصدر:

 

امات تحتػوي عمػى أجيػزة استشػعار صػمّ  :(Shutoff valves) سػريبامات منػع التّ صػمّ  -
اجمػة الي تمنػع حػدوث الفيضػانات واألضػرار النّ سريب وبالتّ تقطع تدفؽ المياه في حالة التّ 

 .(Elattar,2013) عف ذلؾ
و ة عبػػػػارة عػػػػف أجيػػػػزة توّجػػػػاألليػػػػاؼ البصػػػػريّ  :(Optical Fiber) ةاألليػػػػاؼ البصػػػػريّ  -

وتسػتخدـ فػي تطبيقػات اإلستشػعار عػف بعػد وتسػتخدـ مػادة  الموجات واإلشارات الضوئية
التوديػـو الخامػػؿ وتتغيػر سػرعة النقػػؿ واإلستشػعار حسػػب و السػيمكا أو اليػاقوت أو الفموريػػد 

 .(Sun,2015) ىذه المواد
طػور ليصػبح مػف تفػي مػواد البنػاء وقػد  ورئيسػياً  ميمػاً  اج يمعػب دوراً جاليزاؿ الزّ  جاج :الزّ  -

   :ة مثؿكيّ يعتبر مف المواد الذّ  الياً ة المتقدمة وأصبح حالمواد اإلنشائيّ 
 الزجػػاج المكلػػد لمػػكف((Chromogenic glassحسػػب ة ر صػػفاتو البصػػريّ : ويتغّيػػ

 .(ـ2007 عبير،) احتياجات المبنى

 الزجػػاج ذاتػػي التنظيػػؼ(leaning glassC-Self): اً كيميائّيػػ حيػػث تػػتـ معالجتػػو 
 .(ـ2010 فاضؿ،) بمادة اكسيد التيتانيـو وطميو

جػػاج معظػػـ حجميػػا ىػػواء ة شػػفافة تشػػبو الزّ مػػادة ىبلمّيػػ : (Aerogel)مػػادة االيركجيػػؿ -
حيػػث تقمػػؿ الحػػرارة  (2.8) الشػػكؿكمػػا يبػػيف جـ/سػػـ وتعتبػػر عػػازؿ جيػػد لمحػػرارة 3كثافتيػػا 

عبلء الديف،أبو غزالػة ) ز بخفة وزنياوتتميّ  سـ مف النوافذ العادية20-10بما يعادؿ سمؾ
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وبأنيػػا غيػػر قابمػػة لبلشػػتعاؿ وتسػػتخدـ فػػي النوافػػذ والجػػدراف الشػػفافة  ،(ـ2015والشػػامي،
 :(ـ2010فاضؿ،) ومف أىـ تطبيقاتو

  ّجػػػاج المػػػتجمطالز (Coagulate):  حيػػػث توضػػػع بػػػيف طبقتيػػػو مػػػادة األيروجيػػػؿ وتسػػػتجيب
 صػػػؼ شػػػفاؼ نتيجػػػة تجمطيػػػا، وتتميػػػز بػػػالعزؿ الحػػػراري كمػػػار الػػػى الوضػػػع النّ ّيػػػلمحػػػرارة فتتغ

يػػا تتغيػػر نّ أ، كمػػا (2.9) كمػػا يبػػيف الشػػكؿ ة عنػػدما تصػػبح نصػػؼ شػػفافةوتػػوفر الخصوصػػيّ 
 حسب المؤثرات عمى الفراغ لتستجيب لمتطمباتو.

 

  

 دة االيروجيؿما(: 1 .1شكؿ )
 (ـ2015)عبلء الديف وآخروف،  المصدر:

 الزجاج المتجمط(: 1 .1شكؿ )
 (Addington &Schodek,2005) المصدر:

 

ة ر خصواصػػػيا المونّيػػػىػػػي مػػػواد تتغّيػػػ :(Photochromic) ةة المكنّيػػػكئيّ المػػػكاد الّضػػػ -
مس الّشػػ تخدـ فػػي طػػبلء الواجيػػات لكػػي يتفاعػػؿ المبنػػى مػػع حركػػةوتسػػ وءضػػيا لمّضػػبتعرّ 
 .(ـ2010 المتيـ،) وء عميووالضّ 

ىػػػو عبػػػارة عػػػف ألمنيػػػـو خفيػػػؼ مثػػػؿ   :(Foamed Aluminum)غػػػكماأللمنيػػػـك الرّ  -
 ـ1998 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػواء وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػوالذ ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػر ألوؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

(Dogne&Choudhary,2014). 
صػػػفائح  :(Areo Foamed Aluminum) ؿشػػػكيصػػػفائأل األلمنيػػػـك القابمػػػة لمتّ  -

، تحمػػػي المبنػػػى مػػػف (2.10الّشػػػكؿ )كمػػػا يبػػػيف  شػػػكيؿألمنيػػػـو تتسػػػـ بالمرونػػػة وقابمػػػة لمتّ 
ز بميونتيػػا ة وىػػي خفيفػػة الػػوزف وتسػػتخدـ فػػي تػػزييف الجػػدراف وتتمّيػػاألشػػعة الفػػوؽ بنفسػػجيّ 

 .(ـ2010فاضؿ،) يولة تشكيمياسو 
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 ألمنيـو قابؿ لمتشكيؿ(: 1 .11شكؿ )

 (Brownell,B.,n.dالمصدر: )
 

تسػػتخدـ لمسػػيطرة  :(Polyester Acoustic Panels) ةلكحػػات البكلسػػتريف الصػػكتيّ  -
ة، مصػنوعة مػف أليػاؼ البولسػتريف المصػبوبة وتعتبػر اخمّيػعمى الصػوت فػي الفراغػات الدّ 

 .(Brownell,B.,n.d) (2.11ؿ )الشككما يوضح  مادة ماصة لمصوت

 
 لوحات البولستريف الصوتية(: 1 .11شكؿ )

 (Brownell,B.,n.d) المصدر:
 

عبػػارة عػػف حبيبػػات  :(Suspended Particle Display) قػػةتقنيػػة الحبيبػػات المعمّ  -
مطميػيف بمػادة موصػمة  تقع بيف لػوحي زجػاج ة مف مادة صمبة ماصة لمضوءميكروسكوبيّ 

لمتيار الكيربػائي وعنػد تمريػر التيػار الكيربػائي تتػراص ىػذه الحبيبػات بشػكؿ منػتظـ يغيػر 
ويػػتـ الػػتحكـ بػػو مػػف خػػبلؿ تغييػػر شػػدة  (2.12) الشػػكؿكمػػا يوضػػح  جػػاجمػػف شػػفافية الزّ 

 .(ـ2015 ،عبلء الديف وآخروف) يار الكيربائيالتّ 
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 تقنية الحبيبات العالقة(: 1 .11شكؿ )
 (ـ2015 )عبلء الديف وآخروف، :المصدر

 

ي بػدأت تتحػوؿ مػف أفكػار الػى ة والتّػكّيػستستفيد صناعة وتشييد المباني مف أفكػار المػواد الذّ 
خدـ وأكثػػػر ذكػػػاءًا، كمػػػا فػػػي جعػػػؿ المبنػػػى أكثػػػر تمبيػػػة لمتطمبػػػات المسػػػت ىػػػذه المػػػواد واقػػػع، تسػػػاىـ

نبؤ بيا قبػؿ وقوعيػا فأضػحت ىػذه المػواد صػديقة وتساىـ في حؿ المشاكؿ التي تواجو المبنى والتّ 
 .(Elattar,2013)ة عف مواد اإلنشاء التقميديّ  وتميزاً  أكثر تطوراً و لمبيئة 

 :(Smart systems) ةكيّ األنظمة الذّ  1.1.1
تشػػكؿ معػػًا منظومػػة قػػادرة ل ة ذكّيػػة أنظمػػة كّيػػتتطمػػب المعالجػػات التػػي تحػػدث فػػي األبنيػػة الذّ 

تمثػؿ بمفػاتيح يا ذلؾ الجزء المادي المُ عرؼ األنظمة "أنّ ة لممبنى، وتُ عمى تحقيؽ المتطمبات األدائيّ 
صػػػػػاؿ كاألسػػػػػبلؾ ووسػػػػػائؿ اإلدخػػػػػاؿ وغيرىػػػػػا والتػػػػػي تمعػػػػػب دورًا ميمػػػػػًا فػػػػػي كـ وقنػػػػػوات االتّ حالػػػػػت

 .(2008)البدري وعبدالرازؽ،"اقتصاديات المبنى والكيفية التي يتعامؿ معيا
رت لتصػػبح أنظمػػة ثػػـ تطػػوّ  ـ1970بػػدأت أنظمػػة ادارة المبنػػى مػػف تطبيقػػات بسػػيطة فػػي فتػػرة 

 لمبنػػػػػػى وتسػػػػػتطيع ىػػػػػػذه األنظمػػػػػػة ا ظػػػػػروؼتسػػػػػتخدـ برمجيػػػػػػات معقػػػػػػدة إلدارة و متكاممػػػػػة معقػػػػػػدة 
 رصػػػػػد ومراقبػػػػػة معظػػػػػـ خػػػػػدمات المبنػػػػػى اعتمػػػػػادًا عمػػػػػى مسػػػػػتوى التكامػػػػػؿ والتطػػػػػور فػػػػػي المبنػػػػػى

(Clark,1993)،  اقػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػبلؿ تسػػػػػػػػػػػاىـ ىػػػػػػػػػػػذه األنظمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الحفػػػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػػى الطّ و 
الػػػػة المختمفػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى األداء األمثػػػػؿ لمػػػػنظـ والمسػػػػاعدة فػػػػي عمميػػػػة التشػػػػغيؿ البػػػػرامج الفعّ 

 .(GMP Technical Solutions,2000)والصيانة



27 
 

 مككنات األنظمة الذكية 1.1.1.1
وىػي كمػػا يمػػي  (2.13الشػػكؿ )ا يبػيف كمػػة ة مػػف ثػبلث عناصػػر أساسػيّ كّيػتتكػوف األنظمػػة الذّ 

(Sherbini & Krawczyk,2004): 

 

 المكونات األساسية لؤلنظمة الذكية(: 1 .11شكؿ )
 

يجػػب أف يحتػػوي كػػؿ مبنػػى ذكػػي عمػػى وسػػائؿ الدخػػاؿ البيانػػات، حيػػث يمكػػف  :المػػدخالت -
سػخ مػات مػف خػبلؿ أربػع طػرؽ وىػي: أجيػزة اإلستشػعار، النّ لمنظاـ الحصوؿ عمى المعمو 

ة، المعمومػػػػات المسػػػػتعادة أو عػػػػف طريػػػػؽ اإلدخػػػػاؿ اليدوي)البرمجػػػػة، اخمّيػػػػاإلحتياطيػػػػة الدّ 
 بؿ المستخدميف أو مف خبلؿ أنظمة اإلتصاؿ باالنترنت.واعادة البرمجة( مف قِ 

مومػات ضػمف نظػاـ مراقبػة تػتـ معالجػة البيانػات والمع :تطبيقات معالجة كتحميؿ البيانات -
حكـ باألنظمة والتعامؿ معيا كوحدة واحػدة، كمػا ويػتـ الػتحكـ ( حيث يتـ التّ BCSالمبنى)

 بكؿ نظاـ عمى حدا.

عبػػارة عػػف أومػػػر وقػػرارات مػػف نظػػاـ مراقبػػػة المبنػػى تشػػكؿ اسػػتجابة المبنػػػى  :المخرجػػات -
ة والتػػي قػػد تكػػوف ّيػػنػػذار الحريػػؽ أو خارجإة فػػي المبنػػى مثػػؿ مػػا داخمّيػػإلممتغيػػرات وتكػػوف 

 ر نفاذية الضوء لمفراغ أو متحركة مثؿ غمؽ وفتح األبواب.ساكنة مثؿ تغيُّ 

 ةكيّ خصائص االنظمة الذّ  1.1.1.1
لبػػػدري ا) ة بمجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص أىميػػػاة عػػػف األنظمػػػة التقميدّيػػػكّيػػػتتميػػػز األنظمػػػة الذّ 

 :(Wong.Li,2009()ـ2008وعبدالرازؽ،
 د عازلة وموصمة ذات صفات عالية جدًا.الكفاءة العالية مف خبلؿ استخداـ موا -

يويػة حكـ بعػدة خػدمات مثػؿ االضػاءة والتّ امكانية دمج عدة فعاليات فػي نفػس الوقػت والػتّ  -
 بريد وغيرىا معًا وبكفاءة.كييؼ والتّ والتّ 

عوبة كػأف يػتـ امكانية استقباؿ عدة متغيرات مف مصادر مختمفة بشكؿ بالغ التعقيػد والّصػ -
 متفاوتة مف شدة اإلضاءة. اضاءة عدة غرؼ بدرجات

 روة مف خبلؿ تقميؿ فعالية األحماؿ.عامؿ وادارة فترات الذّ القدرة عمى التّ  -
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حديػػد مػػف خػػبلؿ اضػػافة أجيػػزة تحكػػـ سػػاع والتّ ز بقابميػػة االتّ المفتوحػػة حيػػث تتمّيػػالنيايػػة  -
 وحساسات تتفاعؿ مع النظاـ مباشرة.

شػػػغيمية يػػػة لممبنػػػى وتنفيػػػذ الوظػػػائؼ التّ ة والخارجاخمّيػػػالقػػػدرة عمػػػى رصػػػد وتحميػػػؿ البيئػػػة الدّ  -
 .حميمية البلزمة دوف تدخؿ العنصر البشريوالتّ 

 ات العممية وتصحيحيا.فالقدرة عمى التشخيص الذاتي لئلنحرا -

 امكانية الجدولة الزمنية لبلنظمة عمى مدار العاـ. -

 القدرة عمى التحكـ مف خبلؿ االنترنت وعف بعد مف خبلؿ األنظمة المعنونة. -

 ةكيّ ج كتطبيقات عمى األنظمة الذّ نماذ 1.1.1.1
يمكف اقة، وتساعد في تشغيؿ المبنى بسيولة وبكفاءة و ة موفرة لمطّ كيّ تعتبر األنظمة الذّ 
 ما يمي:ك تقسيميا إلى ثبلثة أنواع 

  ّخوؿحكـ ومراقبة الدّ أنظمة الت. 
  ّقمي المباشرحكـ الرّ أنظمة الت. 
 أنظمة االتصاالت. 

 (:Access control systems) خكؿالدّ حكـ كمراقبة أنظمة التّ  /أكالن 

ة كما اخميّ لتحديد الوصوؿ لممبنى والفراغات الدّ  خوؿ حكـ ومراقبة الدّ تستخدـ أنظمة التّ 
تستخدـ بعض األنظمة  ،وتعطي مرونة وسيولة في إدارة الفراغات مف خبلؿ نقاط تحكـ الدخوؿ

و يستخدـ نّ أأو نمط الوجو ، كما عريفي مثؿ أنظمة البصمة وشبكة العيف وثيؽ التّ كنوع مف التّ 
ومف  (Schneider electric,2007) منية الستخداـ المرافؽفي ىذه األنظمة الجدولة الزّ 

 األمثمة عمى ىذه األنظمة:
خص يممؾ صبلحية ىذا الشّ  أكد مف أفّ حيث تستخدـ لمتّ  حقؽ مف اليكيةنظاـ التّ  -

مغنطة أو مف خبلؿ بطاقات المُ ر أو الخوؿ لمفراغ وتستخدـ أنظمة مثؿ كممة السّ الدّ 
 .(Smart card Alliance,2003) (2.14الشكؿ )كما يبيف  مقاييس حيوية
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 نظاـ التحكـ بالدخوؿ باستخداـ كممة السر(: 1 .11شكؿ )
 ( .Lonix, n.d) المصدر:

 

 (Televtion System Closed Curciutبػة الفيػديك)الػدكائر التمفزيكنيػة المغمقػة كمراق -
ظػػاـ تسػػجيؿ ة ومباشػػرة كالمػػداخؿ والممػػرات ويتػػيح ىػػذه النّ تتطمػػب بعػػض األمػػاكف مراقبػػة حّيػػ

ظػػػاـ بالقػػػدرة عمػػػى اسػػػترجاع لحظػػػة معينػػػة ويتميػػػز ىػػػذا النّ  (2.15) الشػػػكؿكمػػػا يبػػػيف الفيػػػديو 
نػػذار اعتمػػادًا عمػػى تنشػػيط أجيػػزة االو يمكػػف والبحػػث عػػف الفيػػديو وفػػؽ التػػاريخ والوقػػت، كمػػا أّنػػ

ظػػاـ بإمكانيػة نقميػػا البػث المباشػر الػػذي يػوفره النظػاـ، وتتميػػز الفيػديوىات التػػي يسػجميا ىػذا النّ 
 .(Schneider electric,2007) عبر شبكات اإلنترنت لمركز إدارة عمميات المبنى

 
 

 جياز تسجيؿ الفيديو والكاميرات المستخدميف في أنظمة المراقبة(: 1 .11شكؿ )
 (BAJAJ,2014 ) المصدر:

 

( تسمح بمراقبػة مػاال يمكػف رؤيتػو Thermal Imaging Camera) صكير الحرارمكاميرا التّ  -
مػػع ضػػماف الجػػودة والسػػبلمة حيػػث تعمػػؿ ىػػذه الكػػاميرات عمػػى الكشػػؼ والقيػػاس عػػف طريػػؽ 

 .(Flir, 2014) (2.16) الشكؿكما يوضح  ت الحرارةاختبلفات درجا
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 التصوير الحراري باستخداـ الكاميرا الحرارية(: 1 .11شكؿ )

 (Flir,2014) المصدر:
عػػرؼ عمػػى الوجػػوه مػػف أصػػبح التّ  :(Image Recognitionكر)عػػرؼ عمػػى الّصػػنظػػاـ التّ  -

مب عمػى األمػف، حيػث يقػـو ىػذا نوات األخيرة وذلؾ بسبب زيادة الطّ ت النشطة في السّ المجاال
ظػػاـ عمػػى ور ويعتمػػد ىػػذا النّ بالكشػػؼ عػػف الوجػػوه وترميزىػػا فػػي مقػػاطع الفيػػديو والّصػػ اـظػػالنّ 

 .(Nagi, Ahmed & Nagi, 2008) ورة وظروؼ اإلنارة والخمفية لمصورةجودة الصّ 

 (:Direct Digital Controlقمي المباشر)حكـ الر التّ  أنظمة / ثانيان 

حكـ قمػػي المباشػػر عبػػارة عػػف نظػػاـ تحكػػـ بخػػدمات المبنػػى حيػػث يػػتـ الػػتّ حكـ الرّ يعتبػػر الػػتّ 
حميػػػؿ المنطقػػػي باألنظمػػػة مػػػف خػػػبلؿ وحػػػدات تحكػػػـ ومعالجػػػات دقيقػػػة وباسػػػتخداـ بػػػرامج تقػػػـو بالتّ 

نطقيػػًا وفػػؽ رد الفعػػؿ المناسػػب لمعمميػػات حيػػث تقػػـو المستشػػعرات باسػػتقباؿ المعمومػػات وتحميميػػا م
حكـ، كمػػا وتػػرتبط ببػػرامج تعمػػؿ عمػػى تحميػػؿ البيانػػات وعمػػؿ ومػػف ثػػـ ارسػػاؿ الػػرد إلػػى وحػػدات الػػتّ 

 . (ـ2010 المتيـ،) ات تحكـ المستخدميفسـ البياني ومتابعة عمميالرّ 
زة يػا "أجيػؼ بأنّ عرّ أجيزة استشعار تُ  :(Sensors The) حكـأجيزة اإلستشعار في أنظمة التّ  -

ة" ويختمػػػػػؼ نػػػػػوع جيػػػػػاز ة أو الكيميائّيػػػػػتعمػػػػػؿ عمػػػػػى الكشػػػػػؼ واالسػػػػػتجابة لممحفػػػػػزات الفيزيائّيػػػػػ
اقػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػػػتخدـ إلستشػػػػػػػػػػػػػعارىا ومػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػذه اإلستشػػػػػػػػػػػػػعار حسػػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػػكؿ الطّ 

 :(Addington &Schodek, 2005)المستشعرات
 :ة لتحويػػؿ األطيػػاؼ تسػػتخدـ فييػػا معالجػػات ومحػػوالت ضػػوئيّ  أجيػػزة استشػػعار اإلضػػاءة

 ة الى مخرجات وفؽ كمية الضوء الساقطة.الضوئيّ 

  ّة تنػػتج تيػػارًا كيربائيػػًا نتيجػػة : تسػػتند عمػػى مػػواد كيروضػػغطيّ ةأجيػػزة االستشػػعار الصػػكتي
 .ة  قابؿ لمقياسضغوط الموجات الصوتيّ 

 ة فػػي رات الحرارّيػػ: ىػػي تكنولوجيػػا تسػػتخدـ لمكشػػؼ عػػف التغّيػػةأجػػزة االستشػػعار الحرارّيػػ
 .(2.17) الشكؿف كما يبي ةالبيئة الداخميّ 
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 أجيزة استشعار التغيرات الحرارية(: 1 .11شكؿ )

 (BAJAJ,2014 ) المصدر:
 طوبة في المحيط البيئي.تستخدـ لقياس مستويات الرّ  :مستشعرات الرطكبة 

 صػػمة يػػتـ تغطيتيػػا بمػػادة ة مو تتكػػوف مػػف شػػبكة أسػػبلؾ معدنّيػػ :أجيػػزة استشػػعار الممػػس
 ة.عازلة وتستخدـ في تطبيقات مثؿ مفاتيح الميكرويؼ واألجيزة الخمويّ 

 رعة األجسػاـ : وتسػتخدـ لتحديػد الموقػع واالتجػاه والّسػأجيزة استشػعار الحالػة أك الكضػع
ة قنيػػات الميكانيكّيػػة أو االىتػػزازات، وتعتمػػد عمػػى التّ شػػوىات الميكانيكّيػػأو لمكشػػؼ عػػف التّ 

 ة.ناعيّ ة وتستخدـ بشكؿ كبير في العمميات الصّ ة واإلستقرائيّ يّ والبصر 

 تسػتخدـ لتحديػد اذا مػا كػاف الجسػـ قريػب أـ ال وتسػتخدـ ضػمف  :أجيزة استشعار القػرب
د عمػػػػى اإلشػػػػارات ومػػػػف تطبيقاتيػػػػا فػػػػتح وغمػػػػؽ األبػػػػواب، وتعتمػػػػ المسػػػػافات القريبػػػػة نسػػػػبياً 

 .(2.18) الشكؿكما يبيف  الضوئية أو الموجات فوؽ الصوتية

 
 استخدامات أجيزة استشعار القرب(: 1 .11شكؿ )

 (2005, بتصرف,Addington &Schodek)  المصدر:
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 نسػاف والحيػواف تستخدـ لمكشؼ عػف األجسػاـ المتحركػة مثػؿ اال :أجيزة استشعار الحركة
تحػػت الحمػػراء والفػػرؽ بػػيف درجػػات الحػػرارة لؤلجسػػاـ مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ تقنيػػات األشػػعة 

 المتحركة والبيئة المحيطة.

 :تسػػتخدـ لمكشػػؼ عػػف وجػػود أو اخػػتبلؼ  أجيػػزة االستشػػعار الكيميائيػػة أك المغناطيسػػية
ة ورصػػدىا وكػػذلؾ وجػػود ة الفعمّيػػتركيػػز نػػوع واحػػد او أكثػػر مػػف عناصػػر البيئػػة الكيميائّيػػ

ة وتسػػػػػتخدـ فػػػػػي مجػػػػػاؿ العمميػػػػػات الصػػػػػناعيّ ة المجػػػػػاؿ المغناطيسػػػػػي اخػػػػػتبلؼ فػػػػػي شػػػػػدّ 
 ة.ختبرات الكيميائيّ موال

ة أصػػبح ىنػػاؾ امكانيػػة دمػػج عػػدة خيػػارات استشػػعار كّيػػر فػػي إدارة األنظمػػة الذّ مػػع زيػػادة التطػػوّ 
في لوحة تحكػـ واحػدة مثػؿ دمػج أجيػزة استشػعار درجػة الحػرارة، جػودة اليػواء والرطوبػة مػع وحػدة 

 .(BAJAJ,2014)مباشرة مع وحدات التحكـ المركزية عرض رقمية ضمف جياز واحد مرتبط
عبػػارة عػػف نظػػاـ تحكػػـ يتكػػوف مػػف مجموعػػة  :(HVACأنظمػػة التدفئػػة كالتيكيػػة كالتكييػػؼ) -

روؼ البيئيػػػة حكـ يػػػتـ تجميعيػػػا معػػػًا ألداء الميػػػاـ البلزمػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى الّظػػػمػػػف حمقػػػات الػػػتّ 
ة اليػػواء لرطوبػػة وتحسػػيف نوعّيػػا ،المطموبػػة فػػي الفراغػػات وتسػػاعد فػػي مراقبػػة درجػػات الحػػرارة

 .(Schwenk&Chamberlin,1996) الداخمي
يعمػؿ نظػاـ مراقبػة كفػاءة الطاقػة عمػى تنظػيـ ومراقبػة اسػتيبلؾ  أنظمة مراقبة كفاءة الطاقة: -

الطاقة مف قبؿ المستخدميف وادارتيا مف خبلؿ اغبلؽ األنظمة فػي غيػر أوقػات اإلشػغاؿ أو 
كميػػة اإلنػػارة مػػع الجػػدوؿ الزمنػػي لوقػػت اإلشػػغاؿ عمػػى  عػػف طريػػؽ مطابقػػة درجػػة الحػػرارة أو

مػػػف اسػػػتيبلؾ  حكـ الفرديػػػة فػػػي كػػػؿ غرفػػػة تسػػػاىـ فػػػي الحػػػدّ أنظمػػػة الػػػتّ  كمػػػا أفّ  ،مػػػدار العػػػاـ
 .(Siemens,2015) حكـ المباشر في حرارة واضاءة الغرفةالطاقة مف خبلؿ التّ 

الكيربػاء وارسػاؿ البيانػػات  ىػذه العػدادات لتحديػد إسػتيبلؾ ـتسػتخد ة:كّيػالعػدادات الذّ أنظمػة  -
إلػػى المرافػػؽ المحميػػة بغػػرض رصػػد الفػػواتير، كمػػا يػػوفر معمومػػات وبيانػػات لممسػػتيمؾ مباشػػرة 

 (2.19) كمػػػػػػػػا يبػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػكؿ ويقػػػػػػػػيس كميػػػػػػػػة الكيربػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػتيمكة فػػػػػػػػي موقػػػػػػػػع معػػػػػػػػيف
(Sinipoli,2010). 
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 العدادات الذكية(: 1 .11شكؿ )
 (Royal Academy of engineering, 2013) المصدر:

 

تختمػؼ حاجػة كػؿ مبنػى لئلضػاءة  :(Lighting control systems) حكـ باإلنارةأنظمة التّ  -
نسبة اإلضاءة تعػادؿ مػف  قديرات إلى أفّ حسب نوعو ومساحتو ونسبة اإلشغاؿ فيو، وتشير التّ 

اإلضػػاءة الغيػػر منضػػبطة تزيػػد  يؼ المبنػػى، حيػػث أفّ % مػػف اسػػتيبلؾ الكيربػػاء وتكػػال30-40
الػػػػػة بمػػػػػا يتوافػػػػػؽ دارة فعّ إحكـ فػػػػػي اإلضػػػػػاءة شػػػػػغيمية لممبنػػػػػى، وتقػػػػػدـ أنظمػػػػػة الػػػػػتّ كػػػػػاليؼ التّ التّ 

 (Sinipoli,2010) واحتياجػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػى وذلػػػػػػػؾ وفػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتراتيجيات تشػػػػػػػمؿ مػػػػػػػا يمػػػػػػػي
 :(Kini,2011) (ـ2010فاضؿ،)
 :عمى حجـ اإلشغاؿ في مسػاحات  اإلضاءة بناءاً  يتـ تشغيؿ وايقاؼ مستشعرات اإلشغاؿ

 الفراغ مف خبلؿ أجيزة االستشعار.
 ناعية مػػػع يػػػتـ مراقبػػػة اإلضػػػاءة فػػػي الفػػػراغ حيػػػث تتكامػػػؿ اإلضػػػاءة الّصػػػ :ضػػػكء النيػػػار

 .بيعية لتوفير بيئة مريحة بصرياً اإلضاءة الطّ 
 عتمػد عمػى ادخػاؿ يستخدـ في المناخػات الحػارة حيػث ي الء النكافذ)االنتقائية الطيفية(:ط

 ترددات طيفية معينة لمفراغ وتوفير اضاءة طبيعية مناسبة ومريحة في الفراغ.
 حكـ بتشػغيميا وايقافيػا وفػؽ جػدوؿ يػتـ مػف خبلليػا مراقبػة اإلضػاءة والػتّ  :الجدكلة الزمنيػة

 زمني محدد مسبقا.
 :يػتـ  فمػثبلً  يػاً حكـ بفػتح أو غمػؽ اإلنػارة آلحيػث يػتـ الػتّ  نظاـ التحكـ اآللي بالفتأل كالغمػؽ

 وافذ مف خبلؿ مستشعرات اإلضاءة.غمؽ اإلنارة القريبة مف النّ 
 كحدات الخفت(Dimming units) ّشػخيص عمػى تحسػيف : تعمػؿ أجيػزة االستشػعار والت

ة اإلستجابة ألنواع اإلضاءة المختمفة وتستخدـ لممساحات المحددة مثػؿ العػروض السػمعيّ 
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اـ فػػػي المبنػػػى، وتػػػرتبط مفػػػاتيح اإلخفػػػات بموحػػػة ظػػػة وقػػػد تشػػػمؿ جميػػػع أجػػػزاء النّ والبصػػػريّ 
وتسػتخدـ كإسػتراتيجية  مفاتيح حيث يتـ ضبط نسػبة اإلخفػات حسػب مػا ىػو محػدد مسػبقاً 

 لتوفير الطاقة. 

يقصد بنظاـ  :(Addressable Fire Alarm System) المعنكف نظاـ إنذار الحريؽ -
ؼ عف شظاـ لمكدـ ىذا النّ كؿ كاشؼ لو عنواف خاص بو ويستخ انذار الحريؽ المعنوف أفّ 

أو أكثر  ، وقد يحتوي المبنى عمى واحدٍ (2.21) (2.20) فكما يوضح الشكبل الحريؽ
المبنى ويقـو كؿ كاشؼ بارساؿ تقرير حالة خاص بو  وتصميـ متطمبات، اعتمادًا عمى حجـ

حاؿ اندالع حريؽ أو حدوث  ومنفصؿ مما يسيؿ الوصوؿ الى منطقة اندالع الحريؽ في
خاف أو ة في حاؿ وصوؿ الدّ ىذه األجيزة تقـو بارساؿ اشارات لموحدات المركزيّ  ما، خمؿٍ 

ظاـ عمى عناصر كشؼ يانة، كما يحتوي النّ مما يمكف مف الصّ  الغبارالى مستوى محدد مسبقاً 
 ظاـال يتجزأ مف النّ  والتي تعتبر جزأً  يةة إضافة الى نقاط االتصاؿ اليدو ة وسمعيّ بصريّ 

(GMP,2000). 

  
 نظاـ االنذاررسـ توضيحي ل(: 1 .11شكؿ ) بعض أجيزة نظاـ انذار الحريؽ(: 1 .11شكؿ )

 في المبنى 
 (GMP,2000) المصدر: (BAJAJ,2014) المصدر:

تيدؼ لمحفاظ عمى المياه مف  :(smart plumbing systems) ةكيّ باكة الذّ أنظمة السّ  -
خبلؿ استخداـ أجيزة استشعار تمقائية مثبتة في الحنفيات لجمع المياه المستخدمة واعادة 

الكشؼ عف تسريب المياه  ، كما أفّ (Sinipoli,2010) استخداميا في ري المزروعات
سريب مف كابؿ مقاـو لمحريؽ كشؼ التّ أصبح مف األوليات في المباني حيث يتكوف نظاـ 

 .(GMP,2000) سريب وتحديد موقعووحساس لممياه ويكوف قادر عمى كشؼ التّ 
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يعتبر تصميـ  :(Vertical communication systems) ةأنظمة االتصاؿ الرأسيّ  -
ة ذا تأثير كبير عمى اليندسة المعمارية واإلنشائية، فأصبحت المصاعد والسبللـ الكيربائيّ 

 ومع انتشارىا أصبحت عنصراً  ،في المبنى يا تأخذ حيزاً د شكؿ وتخطيط المبنى كما أنّ تحد
في المباني فزادت الحاجة لبلىتماـ باألماف فييا والحماية مف الحرائؽ والصيانة  أساسياً 

تحتوي عمى نظاـ انذار وكاميرات مراقبة كما أصبحت مجيزة بمعدات  فباتت ،المستمرة
خوؿ حيث تعمؿ ىذه األنظمة تتكامؿ مع أنظمة تحديد الدّ  و، (Binggeli,2003)اتصاؿ

مع أقؿ لحظات توقؼ خبلؿ  عمى تحديد أي مصعد يمكف أف تستقؿ لتصؿ لوجيتؾ سريعاً 
فتساىـ في تقميؿ الرحبلت الفارغة مما يقمؿ الطاقة  (2.22) الشكؿكما يبيف  وابؽالطّ 

 .(Aster,2010)المستيمكة

 
 التكامؿ بيف أنظمة التحكـ بالدخوؿ والمصاعد(: 1 .11شكؿ )

 (Schindler,2012) المصدر:

 :(Communication systems)نظمة االتصاالتأ / ثالثان 
ًً تطوّ  عبػارة عػف شػبكة اتصػاالت تعمػؿ عمػى  رت أنظمة االتصاالت في المبػاني فكانػت سػابقَا

تكامػؿ ت تور وكانػت تتكامػؿ مػع األنظمػة التػي تشػابييا، ثػـ أصػبحصوات والصّ نقؿ البيانات واأل
فأصبح يتـ ارساؿ األوامر لؤلنظمػة مػف خػبلؿ شػبكة اإلتصػاالت ثػـ  ،متةأنظمة المباني المؤتّ مع 

متػة وظيػرت شػبكة اإلنترنػت ظير الحاسوب وتداخؿ مع أنظمة االتصاالت وأنظمػة المبػاني المؤتّ 
وذا  يػة والتػي مػف خبلليمػا بػات التواصػؿ بػيف أنظمػة المبنػى وأجيزتػو سػيبلً وشبكة اليواتػؼ الخمو 

 ومف أىـ ىذه األنظمة ما يمي: (Wang,2010) كفاءة عالية،
أصػػػبحت أنظمػػػة االتصػػػاالت تتحػػػوؿ مػػػف األنظمػػػة  :(IPنظػػػاـ عنكنػػػة أجيػػػزة االتصػػػاالت) -

ليا بناء نظػاـ اتصػاالت ويمكف مف خبلة الى األنظمة المعنونة والتي تتميز بمرونتيا التقميديّ 
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 الشػػكؿكمػػا يبػػيف  ة وتكامميمػػا معػػاً ة ربطػػو مػػع األنظمػػة التقميدّيػػمتكامػػؿ ويتميػػز أيضػػا بامكانّيػػ
يانة ويقمػػؿ تكػػاليؼ االتصػػاالت ويعطػػي جػػودة اتصػػاالت عاليػػة و سػػيؿ الّصػػّنػػأ، كمػػا (2.23)

 (.Panasonic,2014شغيؿ البلسمكي والبريد الصوتي)ومف أمثمتو التّ 

 

 أجيزة االتصاالت المعنونة(: 1 .11شكؿ )
 (Panasonic,2014) المصدر:

 

: وىي مف شبكات االتصاالت البلسمكية والتي تحقؽ سرعة عالية في نقؿ LANشبكة  -
 .(Goldsmithm, 2005) البيانات ضمف منطقة صغيرة مثؿ المباني الصغيرة

ىي مف شبكات االتصاالت البلسمكية والتي تحقؽ سرعة نقؿ عالية  :WANشبكة  -
 .(Goldsmithm, 2005) لمبيانات عمى نطاؽ مساحات واسعة

 التكامؿ بيف األنظمة 1.1.1.1

قنيات العالية، حيث يجب عمى مدير مرافؽ المبنى فيـ حرؾ نحو المباني ذات التّ التّ  يزداد
أسباب الفشؿ في توفير بيئة مناسبة، كما يجب  عمى معرفة اً أعماؿ التي تحدث فيو ليكوف قادر 

قد و ، (Clark,1997) فيـ التكنولوجيا المستخدمة لمسيطرة عمى المبنى وادارتو بكفاءة عالية
بيف ما يتوقعو المستخدـ  لتجنب حدوث عدـ تكافؤ كيّ كامؿ بيف أنظمة المبنى الذّ ظيرت فكرة التّ 
 .(ـ2008 الرازؽ، عبدالبدري و ) وبيف ما يقدمو كيّ مف المبنى الذّ 

لضماف توافؽ األداء  ة في المبنى عمى نحو كاؼٍ كيّ مف الميـ تكامؿ األنظمة الذّ  عتبري
مبكرة  مراحؿفي  كامؿ بيف األنظمةة التّ دراس ، حيث يجبالوظيفي ضمف خدمات ادارة المباني
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واقع اآلالت ذلؾ يساعد في تحديد م حيث أفّ  ،اؿصميـ لضماف تنفيذه بشكؿ مناسب وفعّ التّ  مف 
ة كيّ كامؿ بيف األنظمة الذّ ؼ التّ عرّ ، ويُ (Hicks,2013) والمعدات والمساحات البلزمة الستيعابيا

 في بنية مشتركة وذلؾ لمشاركة وتبادؿ البيانات عممية ربط األنظمة واألجيزة والبرامج معاً "و بأنّ 
 لتالية:مف األنظمة ا تكامؿ نظاـ انذار الحريؽ مع كؿومف األمثمة عمى ذلؾ 

في الطوابؽ  ءخاف عف طريؽ اغبلؽ مضخات اليوادلمنع انتشار ال يكيةكييؼ كالتّ أنظمة التّ  -
  خاف والنيراف.التي تحتوي عمى الدّ 

ؿ الييا مف خبلؿ مف خبلؿ تحديد األماكف المطموبة وامكانية الوصو  قؿ العمكدمأنظمة النّ  -
 الطوابؽ األرضية،

حكـ بفتح واغبلؽ األبواب حسب موقع الحريؽ وحالتو، لتّ مف خبلؿ ا خكؿحكـ بالدّ أنظمة التّ   -
 يوية لتحديد مسارات اإلضاءة والغرؼ المستخدمةكما ويرتبط مع أنظمة األمف واإلضاءة والتّ 

(Wong,Li&Wang,2005). 
الة لتعزيز اإلستدامة في المباني وتحقيؽ كفاءة ة وسيمة فعّ كيّ الذّ يعتبر تداخؿ األنظمة 

ة تساعد كيّ كامؿ واإلندماج بيف االنظمة الذّ فكرة التّ  مباني والفراغات، حيث أفّ عالية في إدارة ال
داراتيا كوحدة واحدة والتّ  ،شغيؿيانة وسيولة التّ في عممية الصّ  أقؿ يحقؽ رابط بيف األنظمة وا 

 .(Reffat,2010)المستخدميف اتتكمفة وأعمى كفاءة وفؽ احتياج

 (Smart Facade) الكاجيات الذكية 1.1.1
% مػػف اجمػػػالي تكمفػػػة تشػػػييد المبنػػػى وتصػػػؿ 40-15الواجيػػػات فػػػي المبنػػػى مػػػا نسػػػبتو تشػػكؿ 

ضػػاءة ثػػر مػػف خػػبلؿ تأثيرىػػا عمػػى تكمفػػة خػػدمات المبنػػى كاإل% فمػػا أك40تكاليفيػػا التشػػغيمية الػػى 
 .التيوية والراحة الحرارية،

العنصػػر  تشػػير الػػى ذلػػؾىػػي و  كيّ الػػذّ ال يتجػػزأ مػػف تعريػػؼ المبنػػى  اً يػػة جػػزءكتعػػد الواجيػػات الذّ 
الػػة وذات تكػػوف ىػػذه فعّ  يػػاة بأنكّيػػاخميػػة لممبنػػى، وتتمثػػؿ فكػػرة الواجيػػات الذّ الػػذي يغمػػؼ الحيػػاة الدّ 

رات ة لممبنػى مػف خػبلؿ االسػتجابة لمتغّيػاخمّيػروؼ الدّ اقة وتحسيف الّظػالطّ استيبلؾ دور في تقميؿ 
مػا مػف خػبلؿ إة ات الخارجّيػر ة مػع التغّيػكّيػ، وتتفاعػؿ الواجيػات الذّ ة بشكؿ ميكانيكي وآليالخارجيّ 

ر خواصػيا ة والتػي تتغّيػكيّ عناصر مادية تعمؽ عمى الواجية مثؿ األشرعة أو مف خبلؿ المواد الذّ 
 .(Wigginoton&Harris,2002) ةر الظروؼ الخارجيّ بتغيّ 
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 ةكيّ الذّ  كاجياتكظائؼ الأكالن / 
ة ومف ىذه التقميديّ  ة بمجموعة مف الوظائؼ إضافة الى الوظائؼكيّ تتميز الواجيات الذّ 

 .(Dewidar,Mahmoud,Magdy&Ahmed,2010) الوظائؼ ما يمي
 يعمؿ عمى مقاومة الحرارة وتنظيـ تدفقيا مف والى خارج المبنى. اـ حرارم:صمّ  -

ظروؼ الحددة وفؽ ميسمح بدخوؿ األشعة ذات أطياؼ موجية  تصفية اإلشعاعات: -
 ة كما ىو محدد لو مسبقا.اخميّ ة الدّ يالبيئ

ة اخميّ : يسمح بدخوؿ اليواء بشكؿ متعمد حسب البيئة الدّ لمنع دخكؿ اليكاء حاجز -
ة كا يعمؿ كحاجز لممواد المحمولة جوًا كالمموثات والروائح روؼ الخارجيّ لممبنى والظّ 

 الكريية.

مسية الحرارية لتحسيف اقة الشّ توجد أنظمة تعمؿ عمى تجميع الطّ  مجمع كمكزع لمطاقة: -
 نى.األداء الحراري لممب

 .ةحيث يتغير شكؿ الواجية حسب البيئة الخارجيّ  :التغيير الديناميكي -

حديات اليندسية التي تواجو المصمميف يعتبر تحقيؽ ىذه الوظائؼ في المباني مف التّ 
 لضماف تحسيف كفاءة أداء المبنى.

 ةكيّ ميزات الكاجيات الذّ ثانيان / 
 (Noshy,2012) أىميػػػػػػػػاة بمجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػائص ومػػػػػػػػف كّيػػػػػػػػتتميػػػػػػػػز الواجيػػػػػػػػات الذّ 

(Poirazis,2004). 
 ة.ة واإلمتصاصيّ فاذيّ القدرة عمى تغيير خواصيا الفيزيائية الحرارية الخاصة مثؿ النّ  -

اخؿ والخػػارج وكػػذلؾ امكانيػػة تعػػديؿ المممػػس فافية مػػف الػػدّ حكـ بالّشػػامكانيػػة تعػػديؿ لونيػػا والػػتّ  -
 أيضًا.

 ضاءة عف بعد.إلحكـ بكمية اظميؿ الميكانيكي والتّ القدرة عمى التّ  -

ر ة والتػػي تتغّيػػػكّيػػػأقػػؿ تكمفػػة تشػػػغيمية مػػف غيرىػػػا ويتحقػػؽ ذلػػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػػتخداـ المػػواد الذّ  -
 خواصيا وفؽ البيئة المحيطة.

وتية تػػػوفر عػػػزؿ صػػػوتي وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ مػػػواد تعمػػػؿ عمػػػى تشػػػتيت الموجػػػات الّصػػػ -
 وامتصاصيا.

 ألجواء الحارة والباردة.ة نظاـ عزؿ حراري مناسب في اكيّ تحقؽ الواجيات الذّ  -

 اقة وتقميؿ التموث البيئي.توفير الطّ  -
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 ةكيّ أنكاع الكاجيات الذّ ثالثان / 
ما  المواد المستخدمة فييا ومف أىـ أنواعياة حسب تصميميا و كيّ اجيات الذّ تتعدد أنواع الو 

 يمي: وىي كما (2.24) الشكؿيبيف 

 
 أنواع المواد الذكية(: 1 .11شكؿ )

رات المثيػػرة طػػوّ الواجيػػات المزدوجػػة مػػف التّ  تعػػدّ  :Double Facade)) الكاجيػػات المزدكجػػة -
 اخميػػػػػػػة وراء الواجيػػػػػػػة المزدوجػػػػػػػة، يػػػػػػػا تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى عػػػػػػػزؿ الوظػػػػػػػائؼ الدّ لئلىتمػػػػػػػاـ حيػػػػػػػث أنّ 

 الواجيػػػػػةة خػػػػػارج افة طبقػػػػػة زجاجّيػػػػػضػػػػػالحصػػػػػوؿ عمػػػػػى واجيػػػػػة مزدوجػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ ا ويػػػػػتـ
 ذات تيويػػػػػػػػة وعػػػػػػػػزؿ صػػػػػػػػوتي، ومػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػواع الواجيػػػػػػػػات المزدوجػػػػػػػػة مبػػػػػػػػاني لتػػػػػػػػوفير 
(Knaack,Klein,Bilow&Auer,2007). 
 الكاجية ثنائية الطبقة (Second-skin facade): ة ثانيػة عمػى عبارة عػف طبقػة زجاجّيػ

يكميػػة تتميػػز بالبسػػاطة الفنيػػة والي (2.25) الشػػكؿكمػػا يبػػيف  السػػطح الخػػارجي لممبنػػى كمػػو
 توفر امكانيات قميمة لمتحكـ بالبيئة الداخمية.

 كاجيػػة الممػػرات اليكائيػػة(Corridor facade): ـ بشػػكؿ أفقػػي وتسػػتخدـ فواصػػؿ تقّسػػ
كمػػا  اخميػػة والخارجيػػة لمحػػد مػػف تػػدفؽ اليػػواء بشػػكؿ أفقػػيعموديػػة لمفصػػؿ بػػيف الواجيػػة الدّ 

 وضاء.تشار الضّ والحماية مف الحرائؽ ولكف ال تحد مف ان (2.26) الشكؿيبيف 

  ّندكقيةالكاجيات الص(Shaft-box facade):  تقسـ الػى فتحػات مربعػة أو أشػكاؿ أخػرى
عمػى فػرؽ الضػغط وتمتػد بشػكؿ رأسػي بػيف الطوابػؽ  اخمي بناءاً تعمؿ عمى تبديؿ اليواء الدّ 

 .(2.27) الشكؿكما يبيف  لزيادة الكفاءة الحرارية
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عمى مبدأ وجود واجية خارجية تعمؿ عمى  أنواعيا ة باختبلؼزدوجة المكيّ تعتمد الواجيات الذّ 
 يوية المناسبة.وتوفير التّ  اخميتبديؿ اليواء في الفراغ الدّ 

 
 الواجيات ثنائية الطبقة(: 1 .11شكؿ )
 (Maki& Associates,2012) المصدر:

 
 واجيات الممرات اليوائية(: 1 .11شكؿ )

 (Ghaffarianhoseini, Berardi,Makaremi& Ghaffarianhoseini,2012) المصدر:

 
 دفي مبنى الشرطة الجديد بمدريالواجية المزدوجة الصندوقية (: 1 .11شكؿ )

 (Building Live,2013) المصدر:

ة مف ذروة فاعميّ تعتبر الواجيات التّ  :(Interactive Facades) ةفاعميّ الكاجيات التّ  -
لمظروؼ البيئية  عمى االستجابةقنيات المختمفة في مجاؿ اليندسة المعمارية، حيث تعمؿ التّ 
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مثؿ استخداـ زجاج مف خبلؿ ادخاؿ نيج تصميمي معقد  (2.28) الشكؿكما يبيف  المختمفة
حكـ وضبط عممية األتمتة لضماف أداء مثالي لممبنى واالستغبلؿ عالي األداء وتحسيف أنظمة التّ 

 .(Dewidar et al., 2010) األمثؿ لمطاقة الطبيعة المتاحة مف اضاءة وتيوية بكفاءة عالية

 
 التي تضيء في المساء بألواف مختمفة Greenpixاجية مبنى و (: 1 .11شكؿ )

 (Pasternack,2008: )المصدر
ليا القدرة عمى  تتميز الواجيات المتحركة بأفّ  :(Kinetic Facade) الكاجيات المتحركة -

وفؽ  (2.29) الشكؿكما يبيف  ية فتحاتيامحكـ بكتعديؿ شكميا وتوجيو نفسيا ذاتيًا والتّ 
الخارجية بما في ذلؾ درجات الحرارة والرطوبة والرياح، وتعتبر ىذه  العوامؿ البيئية

ويجب تصميـ ىذه الواجيات في المراحؿ ات ذات تأثير كبير في خفض الطاقة، الواجي
 صميمية بحيث تتكامؿ مع كافة أجزاء المبنى لتحقيؽ مفيـو األتمتة والحدّ األولى لمعممية التّ 

 مف استيبلؾ الطاقة
(Ghaffarianhoseini, Berardi, Makaremi & Ghaffarianhoseini, 2012). 

 

 نموذج لمواجيات المتحركة وفكرتيا(: 1 .11شكؿ )
 (Ghaffarianhoseini et al.,2012) المصدر:
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خفض استيبلؾ مسية في تساىـ الواجيات الشّ  :(Solar Facades) مسيةالكاجيات الشّ  -
يا تعتمد عمى استخداـ نّ أاقة المتجددة، حيث مسية كمصدر لمطّ اقة الشّ اقة واستخداـ الطّ الطّ 

لتوليد الكيرباء  وذلؾ ،(2.30) الشكؿكما يبيف  وئية في الواجياتمسية والضّ الخبليا الشّ 
كستار أماـ وئية بريد واإلضاءة، حيث تعمؿ الخبليا الضّ دفئة والتّ واستخداميا في أغراض التّ 

 ارتفاع حرارة الوحدات الكيروضوئية وتعدّ  ة المعزولة مع أنابيب ىوائية لمنعاخميالجدراف الدّ 
 . (Ghaffarianhoseini et al., 2012) ىذه الواجيات داعمة لممباني الخضراء المستدامة

 

 واستخداـ الخبليا الشمسية فيياGreenpix   واجية مبنى(: 1 .11شكؿ )
 (Kroll, 2010)  المصدر:

العديد مف الجوانب ومف أىميا كية بعيف اإلعتبار أخذ تطوير المباني الذّ يجب أف يَ 
اؿ في األداء األمثؿ لمطاقة وتوصي العديد مف واجيات المباني والتي أثبت أف ليا دور فعّ 

لخفض الطاقة  ف األسس المبلزمة لممباني المستدامة ة مكيّ راسات بأف تصبح الواجيات الذّ الدّ 
والوصوؿ الى مباني صفرية في استخداـ الطاقة الغير متجددة، والزيادة في قدرة ىذه الواجيات 

 عمى االستجابة المتبادلة بيف الداخؿ والخارج.
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 الخالصة:

و نتاج نمو وتطور رؼ عنو، فية مصطمح وتوجو معماري ال يمكف غض الطّ كيّ العمارة الذّ 
كنولوجي الحديث والفكر األساليب والفكر المعماري، وىي عبارة عف دمج واتحاد ما بيف الفكر التّ 

 ييدؼ لتمبية احتياجات المستخدميف. المعماري فكبلىما 
ة فظيرت معاىد وأشخاص متخصصيف كيّ قاـ العديد مف الباحثيف بتعريؼ المباني الذّ و 

ة، وتحديد خصائصيا ومف أىميا كيّ والمعايير الخاصة بالمباني الذّ  عاريؼيعمموف عمى وضع التّ 
ريقة األكثر كفاءة وفاعمية واستجابة لمتطمبات القدرة عمى معرفة ما بداخميا وخارجيا والعمؿ بالطّ 

 المستخدميف لضماف راحتيـ وحمايتيـ.
تتضمف مط المعماري بشكؿ متسارع وأصبح لو متطمبات تصميمية خاصة ر ىذا النّ تطوّ 
التي ليا القدرة عمى تغيير خواصيا الفيزيائية كاستجابة آلية لمظروؼ المحيطة،  كيةالمواد الذّ 

ة المختمفة والتي تعتمد بشكؿ أساسي عمى أجيزة االستشعار المرتبطة كيّ كما ظيرت األنظمة الذّ 
المبنى والتي مف ة ذات أىمية في كيّ كما وتعتبر الواجيات الذّ ، حكـ المركزي لممبنىمع نظاـ التّ 

روؼ الخارجية وبما يتناسب مع متطمبات الفراغات اخمية وفؽ الظّ حكـ بالبيئة الدّ خبلليا يتـ التّ 
 . ولذلؾ فإف عمى المصمميف الذيف يتّبعوف ىذا النمط المعماري مراعاة ما يمي:واحتياجاتيا

لتػػي تحتاجيػػا تحديػػد طبيعػػة ظػػروؼ المبنػػى ووظائفػػو التػػي يتضػػمنيا وذلػػؾ لتحديػػد األنظمػػة ا -
 الفراغات ودراسة آلية ربطيا معًا.

شػػػطيب المناسػػػبة لضػػػبط ة المتوقعػػػة لممبنػػػى لمعرفػػػة مػػػواد البنػػػاء والتّ يػػػروؼ البيئدراسػػػة الّظػػػ -
 الظروؼ البيئية.

 حكـ الرئيسية في المبنى.تحديد وتخصيص فراغات مناسبة ألنظمة التّ  -

لواجيػػػة المناسػػػب وتصػػػميميا دراسػػػة واجيػػػات المبػػػاني وتصػػػميميا المعمػػػاري إلختيػػػار نػػػوع ا -
 بشكؿ متكامؿ مع فكرة المبنى.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث
عمى  انعكاس العمارة الذكيةتأثيرات  

  الجكانب المعمارية
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  الفصؿ الثالث: 3
 تأثيرات انعكاس العمارة الذكية

 تمييد:

 بادؿ المعمومات والبياناتفتحت الّثورة المعموماتية والّتطور الّتكنولوجي مجااًل واسعًا في ت

حيث أصبح باإلمكاف تحويؿ المعمومات والبيانات إلى أشكاؿ رقمية وارساليا مف خبلؿ شبكات 
ظيرت فعمى األنشطة الحياتية التي تمارس داخؿ المباني بدوره المعمومات، األمر الذي أثر 

اف التخمص مف فراغات جديدة، وتقمصت فراغات أخرى مثؿ صاالت اإلنتظار، وأصبح باإلمك
األوراؽ والممفات وتحويميا الى بيانات رقمية يسيؿ معالجتيا والوصوؿ الييا وربطيا مع فراغات 
المبنى، فيذا الّتطّور الّتقنى ساىـ في ظيور العمارة الّذكية فأثرت في العديد مف الجوانب 

 :(ـ2010ىبلؿ وأحمد، ) المعمارية المختمفة وىي كالتالي
 الفكر المعماري. 
 لعممية الّتصميمية والّتشكيؿ المعماري لممباني ا. 
 .الّتصميـ الّداخمي لفراغات المبنى 

 الّتصميمية أثر العمارة الذكية عمى الفكر المعمارم لمعممية  1.1

ة )الثقافية، يعيش العالـ تطورًا تكنولوجيًا تقنيًا ىائبًل وسريعًا، أثر عمى جميع المناحي الحياتي
( التي تتداخؿ جميعيا مع الجانب المعماري فتؤثر عمى الّنتاج رىا...وغي اإلجتماعية والبيئية

 المعماري المعاصر وتؤثر عمى فكر المصمـ المعماري وآلية التصميـ.

 مفيـك الفكر المعمارم كالعممية الّتصميمية 1.1.1
الّتغيرات التّقنية التي طرأت عمى العالـ إلى تغير في الفكر المعماري وتعددت الحركات أّدت 

اعتمد فييا التّنوع الفكري عمى الّتطور الّتكنولوجي الذي ساىـ في العممية  التي معماريةال
الّتصميمية فأصبحت تتسمح بتقنيات ذات قدرات غير محدودة تسمح لممصمـ أف بتصميـ ما 

 .(ـ2008عبد الرازؽ،  ألبدري،) يشاء
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 مفيكـ الفكر المعمارم /أكالن 
اس ومتداوؿ، كما يمارسو الكثيروف، فيو خاصية مف يعد مصطمح الفكر شائعًا بيف الن

خواص اإلنساف ال يشترؾ فييا مع أي مخموؽ آخر ويطمؽ عادًة عمى العمميات الّذىنية التي 
 .(ـ2014 العمواني،) يقـو بيا اإلنساف

يتمثؿ مفيـو الفكر بأّنو جممة مف المعارؼ والّتصورات المبنية حوؿ موضوع ما وآليات 
 يبيا في جممة مف األُطر المعرفية تعرض بصورة منظومة مفاىمية متكاممةمعالجتيا وترت

، برتبط مفيـو الفكر مع العديد مف المفاىيـ الحياتية والعممية، وتعتبر العمارة (ـ2014 نعماف،)
أحد ىذه الجوانب حيث ظير مصطمح الفكر المعماري الذي يدؿ عمى دمج المتطمبات المعمارية 

لموصوؿ إلى منظومة فكرية متعمقة بالجوانب المعمارية وتطويرىا لموصوؿ ودراستيا وتحميميا 
"ىو الفكر  (ـ2011 حمد،)الى أفضؿ الحموؿ المعمارية، وُيعّرؼ الفكر المعماري حسب ما ذكره 

القائـ عمى ايجاد توازف تفاعمي بيف اإلنساف بشّقيو المادي والمعنوي والبيئة بشّقييا المادي 
 طرؽ ومواد انشاء مناسبة". والمعنوي باستخداـ

يتميز الفكر المعماري بكونو غير لفظي بالدرجة األولى حيث يستخدـ الرسـ وبعض 
الوسائؿ األخرى كجزء طبيعي مف الّنشاط المعماري، كما يعتبر التّفكير البصري ذا أىمية 

مى الّتنظيـ خاصة في مرحمة الّتصميـ وىو يترؾ أثر كبير في مخيمة المعماري، ويمنحو القدرة ع
المكاني لممتطمبات وىذا ما يميز الميندس المعماري وتفكيره عف غيره ممف يعمموف في انشاء 

  .(Brawne, 2003) المباني

 مفيـك العممية الّتصميمية /ثانيان 

ُتعّرؼ العممية الّتصميمية عمى أّنيا وسيمة الثراء العمؿ المعماري وىي عممية ابداع 
ومات عممية ىندسية وذوقية ناتجة عف قيـ وثقافات متعددة ليا وابتكار وفؽ قواعد ومنظ

عرؼ العممية الّتصميمية  بأّنيا المسار مف المرحمة األولية إلى المرحمة ارتباطات حضارية، تُ 
المستقبمية الُمتخيمة وتتميز بكونيا عممية مبتكرة تتكوف مف خمس مراحؿ وىي البدء والّتحضير 

 (ـ2010 ىبلؿ و أحمد،) والّتنفيذ واعداد المقترح والّتصميـ
 حميا. مرادوىي مرحمة استيعاب وتعريؼ المشكمة ال البدء: -

 : حيث يتـ فييا تحميؿ المعمومات المتعمقة بالمشكمة.التحضير -

 عممية اعداد تصميمي لحؿ المشكمة. :اعداد المقترح -
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 يتـ تقييـ المقترحات والمقارنة بينيا لموصوؿ الى األفضؿ. :التقييـ -

 تحضير المخططات التنفيذية لممشروع وتحديد المواصفات الخاصة بو. نفيذ:الت -

 الّتطكر الفكرم لمعممية الّتصميمية 1.1.1
ارتبط الّتطور الفكري لمعممية الّتصميمية بالثورات العممية والتّقنية التي أثرت في حياة 

كنولوجية خبلؿ الحقبات اإلنساف وجعمتو يعيد تشكيؿ البيئة المعمارية واإلستفادة مف الّتطورات التّ 
المختمفة، فقد كانت العممية الّتصميمية ما قبؿ الّثورة الّصناعية وليدة لضرورة الحياة اإلجتماعية 
والحضارية والثقافية ووِصفت بالتصميـ البلواعي حيث لـ تكف ىناؾ خطوات منيجية واضحة 

و وتمّيزت ىذه الفترة لمعممية التصميمية، واعتمد المصمـ بشكؿ أساسي عمى خبرتو ومنطق
 (.ـ2010 بسيطرة العمؿ الفردي واإلعتماد عمى الّتجربة والخطأ )حداد،

في ظؿ الّثورة الّصناعية تطّور الّتصميـ المعماري وأصبح يتّبع طريقة نظامية في التّفكير، 
ظير العمؿ الجماعي كفريؽ لتمبية متطمبات المجتمع وتأثر المصمموف في ىذه الفترة ف

ات الّتكنولوجية لآللة وأصبح عمؿ الماكينة وانتاجيا مثاؿ يحتذى بو في مجاؿ الّتصميـ بالمنتج
أصبح المنزؿ عبارة عف آلة كما وصفو و ،  المعماري وطرحت مفاىيـ الّشكؿ يتبع الوظيفة

لوكروبوزيو ولـ يتـ الّتركيز عمى النواحي الجمالية لمعمارة، وفي منتصؼ القرف العشريف اتجو 
إلى تطبيؽ المفاىيـ العممية وتحولت العمـو اليندسية مف حقائؽ جازمة إلى واقع المصمموف 

ممشاكؿ اليندسية والعممية وظير فكر لحقيقي وأصبح ىناؾ قناعات بأّنو ال حموؿ قطعية 
 وأطمؽ عمى ىذه الفترة ما بعد الحداثة ىوضمعماري يجمع ما بيف الحتمية والبلحتمية والف

 .(ـ2010 حداد،)
تقؼ أماـ تحديات تقنية المعمومات فقد العمارة يات القرف الواحد والعشريف أصبحت مع بدا

أدى دخوؿ الّتكنولوجيا الّذكية في المباني إلى اشباع اإلحتياجات الفكرية واإلبداعية لممعمارييف، 
فتأثرت عممية الّتصميـ والتّنفيذ، فأتيح لممصمـ اختيار الّتصميـ مف خبلؿ تقنيات المحاكاة 

الواقع اإلفتراضي ومعرفة ايجابياتو وسمبياتو وتعديميا خبلؿ مرحمة الّتصميـ حيث لـ تعد و 
الّتشكيبلت المعمارية المعقدة تمثؿ عبئًا، وبالتّالي فإّنو يقع عمى عاتؽ المعماري بأف يكوف مممًا 

يجابيًا عمى باألنظمة التّقنية المتقدمة في مجاؿ الّثورة الّرقمية واإلستفادة منيا بما ينعكس إ
 .(ـ2007 محمد،) تصميماتو وأفكاره المعمارية
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 تأثير العمارة الّذكية عمى العممية الّتصميمية  1.1.1
تتطمب عممية تصميـ المباني الّذكية تحديد اإلحتياجات البلزمة لشاغمي المبنى في الوقت 

يحدث بعد الراىف والمتوقعة مستقببًل بدقة شديدة وعمى مدى زمني طويؿ، وباتت فكرة ماذا س
ذلؾ ىي الشاغؿ لمصممي أنظمة الحاسوب ويجب عمى المصمـ أف يوفر مباني قادرة عمى 

 لبدري و عبدا) استيعاب الّتطور التّقني والّتكنولوجي وتوظيفو بحرفية في مجاؿ المباني الّذكية
 .(ـ2008 الرازؽ،

ة فإّنو يجب حتى تستطيع المباني الّذكية استيعاب اإلضافات الّتكنولوجية والخدماتي
حسابيا عند تخطيط المبنى وتصميمو، كما يجب تصميـ ىذه الخدمات بحيث يمكف استبداليا 
في حاؿ حدوث أي خمؿ، كما تعتمد ىيكمية المباني الّذكية عمى استخداـ تقنيات حديثة بشكؿ 
أساسي وايجاد أنظمة أتمتة وسيطرة وأنظمة اتصاالت حديثة تتكامؿ مع باقي أجزاء المبنى 

توفير أدائية عالية لفراغات المبنى بحيث ال تكوف مصدر إلجياد مستخدمي الفراغ وتوفر القدر ل
البلـز مف المبلئمة بيف العوامؿ المؤثرة عمى الفراغ كالحرارة والّضوء والموف والّصوت ولتحقيؽ 

لبدري ا) ةاالنسجاـ بيف الّتصميـ واألنظمة الّذكية ويجب األخذ بعيف اإلعتبار المعايير التّالي
 :(ـ2008 الرازؽ، وعبد

 عامؿ المبلئمة الذي يسيؿ الوظائؼ والفعاليات التي يقـو بيا الشاغموف. -
 تقبؿ المبنى لمتغيرات المستقبمة واآلنية وفقًا لمتطور الّتكنولوجي في الّثورة المعموماتية. -
مخػػاطر تػػوفير متطمبػػات األمػػاف مػػف خػػبلؿ إدخػػاؿ المنظومػػات اإللكترونيػػة لمتنبيػػو مػػف ال -

 والّسيطرة عمى وظائؼ البيئة الّداخمية لممبنى.
مراعػػػػػة الخػػػػػواص البيئيػػػػػة والوظيفيػػػػػة لممبػػػػػاني والّتطػػػػػور الفكػػػػػري فػػػػػي العمميػػػػػة التصػػػػػميمة  -

 والّتوجيات المعمارية الجديدة.
يمكف تطبيؽ كؿ ما سبؽ وجعمو واقعًا ممموسًا إذا ما تحقؽ الذكاء في المباني بصورة نفعية 

ف المنظومات الخدماتية الحدثية المكونة مف األنظمة المؤتمتة وأنظمة مف خبلؿ مجموعة م
 المعمومات العالمية.

 الّتشكيؿ المعمارم أثر انعكاس العمارة الذكية عمى  1.1

عيد المعماريوف خبلؿ العقديف األخيريف إلى تطويع الّثورة الّتكنولوجية لرسـ وايجاد مفردات 
العضوية وغيرىا مف ا بيف الّتفكيكية، الفراغية، اؿ متشكيؿ معماري جديدة فتعددت األشك
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 ىيبة،) الّتشكيبلت المعمارية التي لـ يكف ليتـ تطويرىا لوال ىذا التقدـ التكنولوجي التقني
 .(ـ2013

 مفيـك الّتشكيؿ المعمارم 1.1.1

يتعامؿ اإلنساف مع مجموعة مف الّتشكيبلت الجمالية والّنفعية أو تشكيبلت يتكامؿ فييا 
شكيمي مع الجانب الّنفعي وىذا الّنوع مف الّتشكيبلت يوجد في العمـو الّتطبيقية ومنيا الجانب التّ 

العمارة فالّتشكيؿ يرتبط بجانب انتفاعي مف الحيز الفراغي في نشاط انساني معيف اضافة الى 
 القطاف،)جانب جمالي يحاكي الحس والذوؽ لدى المستخدميف ويحاكي البيئات المحيطة 

 .(ـ2006
طت العمارات الّسابقة والحالية بذىف اإلنساف مف خبلؿ تشكيبلتيا المعمارية المميزة ارتب

، لذلؾ فإّف الّتشكيؿ المعماري ىو الّتعبير عف ىوية المبنى (3.1) الشكؿوالفريدة كما يبيف 
وتفرده وسط الكـّ اليائؿ مف المباني وأّي تشكيؿ معماري فإّنو يتـ إلدراؾ العبلقة بيف الكتؿ 

فراغات مف خبلؿ حاسة البصر وخصائصو البصرية المتمثمة في الّشكؿ والموف والمممس وال
 .(ـ2006 القطاف،) والّشفافية والمسامية المميزة لمتشكيؿ النيائي

 
 مبنى تاج محؿ في اليند أشير األضرحة في العالـ(: 1 .1شكؿ )

 (م2017الوىسىػت الحرة ويكيبيديا، ) ر:المصد
 

ـّ يتـ استنباط أسس تساىـ في  ينتج الّتشكيؿ المعماري في بداية أّي حركة معمارية ومف ث
تشكيبلت أخرى، فقد كانت تمر الّتشكيبلت المعمارية في الحضارات الغابرة بتطويرات 

حس البشري، وتعتمد عممية وتحسينات إلى أف تصؿ إلى تشكيبلت تقبميا العيف ويرتاح ليا ال
الّتشكيؿ المعماري عمى مصادر وأسس تبدأ مف المحظة األولى التي يبدأ فييا المصمـ العممية 

 :(ـ2012 عبداليادي،) التصميمية وتستند عمى ما يمي
 صياغة الّشكؿ بما يرتبط مع المعنى واإلستخداـ مف وجية نظر المستخدـ. -
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حقؽ األىمية الّنسبية لممبنى كأف يكوف تجريدي أو اختيار الّتشكيبلت المناسبة التي ت -
 تركيبي أو صريح.

اختيار مواد البناء واألنظمة اإلنشائية المناسبة التي مف خبلليا يتحقؽ المعنى وتعبر عنو  -
 بصريًا أو تعبر عف الّتكويف العاـ لمفراغات وشكميا الخارجي.

لمحمية ورغبتو في الّتجديد والتّفكير يبقى المصمـ أسير لمسايرة الّطرز الحالية والعمارة ا
نتاج أشكاؿ جديدة بعناصر تقنية حديثة، فعمى المصمـ الّدمج ما بيف ىذيف الّتوجييف مف  وا 
عادة تشكيؿ عناصر الّتراث  دخاؿ المواد الجديدة واألنظمة الحديثة وا  خبلؿ الّتبلعب البصري وا 

لّتشكيؿ المعماري ىو صياغة لمشكؿ ، ويمكف الخموص بأّف ا(3.2) الشكؿالمعماري كما يبيف 
والنظـ اج أشكاؿ تحاكي العناصر التراثية المعماري وانتاج مبلمح جديدة بعبلقات جديدة واخر 

 الحديثة وذات معاٍف مميزة.

 
 ئيس لبنؾ مسقطاعادة تشكيؿ عناصر التراث اإلسبلمي في المقر الر (: 1 .1شكؿ )

 (ـ2015هىقغ هجلت الروائغ، ) المصدر:
 

 تأثير العمارة الّذكية عمى الّتشكيؿ المعمارم: 1.1.1
ارتبطت العمارة عمى مدار التّاريخ بالواقع، واعتمدت عمى تحويؿ ما يدور بذىف المصمـ إلى 

ة دخؿ الحاسب مباني وفرغات وذلؾ مف خبلؿ الورقة والقمـ، ومع الّتطورات التّقنية الّتكنولوجي
اآللي إلى مجاؿ العمارة وكذلؾ ظيور تقنيات الواقع اإلفتراضي مما ساعد عمى ظيور تقنيات 

 أحمد،)وظيور أشكاؿ وتكوينات جديدة مبدعة  (2.3الشكؿ )الواقع اإلفتراضي كما يبيف 
البيئة  ، حيث تتيح ىذه التّقنية امكانية الّتجسيـ ثبلثي األبعاد واظيار الحركة ومحاكاة(ـ2011

الطبيعية والمبنية وانتاج تشكيبلت ىندسية معقدة، كما تيدؼ الى ايجاد تصور تفاعمي لمناتج 
المعماري وتقييـ تشكيؿ المبنى وكتمو الخارجية ودراسة تأثيرات اإلضاءة والبيئة الخارجية 
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في الخروج  والّداخمية لممبنى وكذلؾ الّتواصؿ بيف الجانب المعماري واإلنشائي لممبنى مما يساىـ
 . (ـ2010 محمد،) ببيانات معينة إليجاد بيئة مريحة ومنتجة لئلنساف

 
 تطبيقات الواقع اإلفتراضي في العممية التصميمية(: 1 .1شكؿ )

 (م2006 أحود،المصدر: )
حديثة يتـ مف خبلليا استنباط أشكاؿ  ظيرت  حركات معمارية تعتمد عمى تكوينات معمارية

، (3.4) الشكؿوبرامج أخرى كما يوضح   CADحرة مف خبلؿ الّتصميـ المساعد بالحاسوب
وذلؾ لخمؽ فضاءات افتراضة ودمج أشكاؿ عضوية طبيعية وىندسية بعبلقات ترابطية، كما 

بحرية كمصدر لتوليد يستخدـ الحاسب اآللي في تجريد العناصر الطبيعية كالقواقع والقشريات ال
األشكاؿ مف خبلؿ تحميميا بواسطة عبلقات رياضية لتطبيقيا مف قبؿ المعمارييف لموصوؿ الى 

العكاـ ) أشكاؿ معمارية ذات خصائص ىندسية تستجيب لمعولمؿ والقوى الخارجية والداخمية
 .(ـ2010 والبجاري،

 
 انتاج ألواح زجاج الواجيات لمبنى بمدية لندف باستخداـ الحاسب اآللي(: 1 .1شكؿ )

 (م2011 أحمد،) المصدر:
عمى الّتطور الّتكنولوجي في األنظمة والمواد الّذكية فإّنو يتوقع أف تزداد العناصر  اعتماداً 

يتوافؽ واألىداؼ البيئة المعمارية واإلنشائية شفافية وتصبح قادرة عمى الّتغيير في صفاتيا بما 
، كما ستتميز بالخفة والرشاقة وامكانية محاكاة (3.5الشكؿ )والّتشكيمية والّتكنولوجية كما يوضح 
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الكتؿ والمواد مف خبلؿ أشعة الميزر بخبلؼ ما كانت عميو المباني والمواد في الحضارات 
 .(ـ2005عبده والمقدـ،) السابقة والطرز المعمارية التقميدية

 
 مركز التجارة في البحريف يبيف الشفافية ورشاقة المواد اإلنشائية(: 1 .1كؿ )ش

 (م2012 ،الهادي ػبد) المصدر:

 الّتصميـ الّداخمي أثر انعكاس العمارة الذكية عمى  1.1
اخمية الّذكية مجرد حمـ يحمـ بو منذ سنوات قميمة مضت كاف مجرد الّتفكير بالفراغات الدّ 

المصمـ الّداخمي والمستخدميف لمفراغ، ومع دخوؿ الّذكاء االصطناعي إلى مجاؿ اليندسة 
المعمارية فكاف البد مف طرقو لباب الّتصميـ الّداخمي وربط مكونات الفراغات باألنظمة الّذكية 

 اإلستخداـ األمثؿ لمفراغات.إليجاد فراغات تتكيؼ ومتطمبات األفراد المتغيرة مع مراعاة 

 لمحة عامة عف التصميـ الداخمي الذكي 1.1.1

عممية تخطيط وتنظيـ الفراغػات الّداخميػة ىػي جػزء مػف مفيػـو العمػارة وبػالرغـ مػف أّنيػا كانػت 
عمميػػة تػػزييف لمفػػراغ يقػػـو بيػػا المعمػػاري، وفػػي القػػرف العشػػريف عبػػارة عػػف وحتػػى القػػرف العشػػريف 

صصػػًا يسػػتند إلػػى قواعػػد وأسػػس لتنظػػيـ الفراغػػات ودراسػػة الوظػػائؼ أصػػبحت العمػػارة الّداخميػػة تخ
الفراغ وربطو مع الفراغات الّداخمية األخرى  باإلضافة إلى األسس الجمالية والّتشكيمية لمفراغ بمػا 

 .(ـ2013 بو زعرور،أ) يتوافؽ مع طراز معيف ورؤية فنية محددة لممصمـ
 ASID American Society of) مييفُتعػػّرؼ المجموعػػة األمريكيػػة لممصػػمميف الػػّداخ

Interior Design عممية الّتصميـ الّداخمي " تخصص متعدد األوجو يقـو عمى بنية تجمػع مػا )
يف حمػوؿ وظيفيػة تيػدؼ الػى و بيف اإلبداع والحموؿ التقنيػة بيػدؼ تحقيػؽ بيئػة لمفػراغ الػداخمي وتكػ

 ابو زعػرور،)الحموؿ جمالية وجذابة"  تحسيف نوعية الحياة والثقافة لشاغمي ىذا الفراغ وتكوف ىذه
 .(ـ2013
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منػذ أواخػر القػرف العشػريف شػيدت التّقنيػػات الّتكنولوجيػة والػّذكاء اإلصػطناعي تطػورًا كبيػرًا مػػف 
التّقدـ فػزادت توقعػات ورغبػة األفػراد فػي مبػاني أكثػر حداثػة ومرونػة وراحػة، تتػداخؿ مػع اإلنترنػت 

ممػا دعػا المصػمميف الػػّداخمييف لتطػوير مفػاىيـ الّتصػػميـ  واألنظمػة الّذكيػة وتكنولوجيػا اإلتصػػاالت
األنظمػة الّذكيػة والمػواد الّذكيػة مدعومػة بػاألجيزة الّذكيػة وأجيػزة اإلستشػعار  مػعالّتكاممي ودمجيػا 

وشػػػبكات اإلتصػػػاالت، لتصػػػبح الفراغػػػات الّداخميػػػة أكثػػػر مرونػػػة وقػػػدرة عمػػػى اسػػػتيعاب الّتعػػػديبلت 
 ّدخوؿ واألمف والبيئة الّداخمية.ذلؾ أكثر سيطرة عمى صبلحيات الوالّتحكـ باستيبلؾ الموارد وك

ُيعػػػرؼ  الّتصػػػميـ الػػػّداخمي الػػػّذكي عمػػػى أّنػػػو "مينػػػة متعػػػددة األوجػػػو ينبغػػػي فييػػػا دمػػػج الحمػػػوؿ 
اإلبداعية والتّقنية مػع المػواد الّذكيػة واألثػاث وأجيػزة االستشػعار فػي حػيف يجػب الػّتحكـ فػي جميػع 

مػػف خػػبلؿ شػػبكة اإلنترنػػت وتطبيقػػات اليواتػػؼ الّذكيػػة المتنقمػػة مػػع نظػػاـ  الوظػػائؼ والّتواصػػؿ معػػاً 
تحميػػؿ موثػػوؽ بػػو وقػػادر عمػػى اإلسػػتجابة بسػػرعة لمتطمبػػات األفػػراد وتقريػػر الّطريقػػة األكثػػر كفػػاءة 

 .(Rashdan, 2016)لتوفير الراحة والسبلمة وبيئة انتاجية لتعزيز حياة األفراد" 

 :خصائص الّتصميـ الّداخمي الذكي 1.1.1
يتميػػػز الّتصػػػميـ الػػػّداخمي الػػػّذكي بقدرتػػػو عمػػػى تػػػوفير البيانػػػات المتعمقػػػة بػػػأداء الفػػػراغ وتحميميػػػا 
ونقميا، كما ويكشؼ أوجو القصور واألخطاء في أنظمة الّتصميـ مما يسػاىـ فػي ترشػيد اسػتيبلؾ 

تػػػوفير بيئػػػة المػػػوارد وتقميػػػؿ الّتكػػػاليؼ الّتشػػػغيمية، ولػػػو القػػػدرة عمػػػى تحديػػػد اإلسػػػتراتيجيات الفّعالػػػة ل
مريحػػػػػػػة لممسػػػػػػػتخدميف ولمتصػػػػػػػميـ الػػػػػػػّداخمي الػػػػػػػذكي أربػػػػػػػع سػػػػػػػمات أساسػػػػػػػية وىػػػػػػػي كػػػػػػػـ يمػػػػػػػي 

(Rashdan,2016): 
الّتكامؿ: وذلؾ مف خبلؿ ربط مكونات الّتصميـ الّداخمي مع األنظمة الّذكيػة األمػر الػذي  -

 التشغيؿ. ةيساىـ في تعزيز األداء وسيول

ربػػػػط التصػػػػميـ بشػػػػبكة االتصػػػػاالت  سػػػػيولة اإلتصػػػػاالت وسػػػػرعتيا وكفاءتيػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ -
 واإلنترنت.

 الّقدرة عمى الّتكيؼ بسيولة مع الّتغيرات داخؿ الفراغ. -

الّترابط مع أنظمػة البنػاء والقػدرة عمػى دراسػة الّتصػميـ وتػوفير تصػور حػوؿ سػموؾ األفػراد  -
 فػػي الفػػراغ إضػػافة الػػى اسػػتخداـ المػػواد الّذكيػػة واإلضػػاءة الّذكيػػة لتحسػػيف اسػػتخداـ الّطاقػػة

 والموارد المتاحة.



54 
 

 تطبيقات الّتصميـ الّداخمي الّذكي 1.1.1
في مراحمة الّتصميـ األولػى ينبغػي التّنبػؤ بأسػاليب اإلنشػاء لزيػادة كفػاءة الفراغػات فػي المبػاني 

صػػمـ بشػػكؿ يُ التّقميديػػة، وعػػادًة مػػا يػػتـ تجاىػػؿ اختيػػار األثػػاث ومراعػػاة حجمػػو ووزنػػو، حيػػث كػػاف 
وؿ األنظمػػػة الّذكيػػػة لمجػػػاؿ الّتصػػػميـ الػػػّداخمي وظيػػػرت ثابػػػت يصػػػعب تحويػػػؿ وظائفػػػو، ومػػػع دخػػػ

التّقنيػػات والحمػػوؿ الّذكيػػة فأصػػبح األثػػاث عػػالي الكفػػاءة وقابػػؿ لمتغييػػر والتكّيػػؼ ومتطمبػػات األفػػراد 
فػػي الفػػراغ وكػػذلؾ مػػوفرًا فػػي المسػػاحات، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ األسػػطح األفقيػػة كاألسػػرة والطػػاوالت 

رأسػػػية مخفيػػػة فػػػي الجػػػدراف واألرضػػػيات والسػػػبللـ كمػػػا يبػػػيف  واألرفػػػؼ يمكػػػف تحويميػػػا الػػػى أسػػػطح
، وظير األثػاث القابػؿ لمثنػي والطػي الػى قطػع صػغيرة يسػيؿ تخزينيػا، األمػر الػذي (3.6) الشكؿ

جعؿ المساحات المخصصة لمتخزيف غير ضرورية، ويتميػز األثػاث الػّذكي بأنػو عبػارة عػف ألػواح 
األجيػػػػزة الميكانيكيػػػػة والكيرابئيػػػػة ويػػػػتـ الػػػػّتحكـ بيػػػػا  رقيقػػػػة مخبػػػػأة وراء الجػػػػدراف تنزلػػػػؽ باسػػػػتخداـ

 .(Barbosaet al,2015)باستخداـ أجيزة التحكـ عف بعد

 
 نماذج مف األثاث الذكي واخفاءه في الجدراف وأسفؿ االلسبللـ(: 1 .1شكؿ )

 (Pinterest, 2017) المصدر:
لػػذي دفػػع المصػػمميف الػػى وجػػود الجػػدراف الثّابتػػة فػػي المبنػػى مػػف مرونػة الّتصػػميـ، األمػػر ا َيحػدُ 

 الشػكؿالتقسػيـ المتحركػة والتػي يمكػف مػف خبلليػا فصػؿ ودمػج الفراغػات كمػا يبػيف  ادخاؿ جػدراف
كف فصؿ مساحة كبيرة الى غرفة معيشة مفمثبل يمكف دمج غرفتي نـو أو فصميما، كما ي (3.7)

 ، وذلػػػؾ وفػػػؽ حاجػػػة المسػػػتخدـ، وليػػػذه الجػػػدراف القػػػدرة عمػػػى تػػػوفير العػػػزؿ الصػػػوتي وأخػػػرى نػػػـو
والحػػػػػػراري اضػػػػػػافة الػػػػػػى الخصوصػػػػػػية البلزمػػػػػػة وكػػػػػػذلؾ امكانيػػػػػػة عمػػػػػػؿ فتحػػػػػػات أبػػػػػػواب ونوافػػػػػػذ 

 .(Barbosaet al,2015)فييا
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 المتحركةنماذج مف جدراف التقسيـ (: 1 .1شكؿ )

 (Barbosaet al,2015) المصدر:
ظيػػرت تطبيقػػات أخػػرى فػػي الّتصػػميـ الػػّداخمي الػػّذكي ُتعػػَرؼ باألسػػطح التّفاعميػػة حيػػث تػػؤدي 
ىػػذه األسػػطح وظيفتيػػا باإلضػػافة الػػى قػػدرتيا عمػػى الّتغييػػر واستشػػعار حركػػة األفػػراد حيػػث تتحػػوؿ 

يػػػػػذه المػػػػػػؤثرات ومػػػػػػف مػػػػػف أسػػػػػػطح معماريػػػػػة الػػػػػػى نسػػػػػيج ذكػػػػػػي يستشػػػػػػعر ويػػػػػتحكـ ويسػػػػػػتجيب ل
 :(ـ2012اسماعيؿ،)أمثمتيا
حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػتـ عػػػػػػػػرض البيانػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػطح مػػػػػػػػػف  المنضػػػػػػػػدة كالمػػػػػػػػكح الّتفػػػػػػػػاعمي: -

 .(3.8) الشكؿ( جياز عرض خاص كما يبيف prespexالبرسبيكس)

 
 يفالموح والمنضدة التفاعمي(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2012 )اسماعيؿ، المصدر:
ويعتمػػػد عمػػػى المسػػػح الضػػػوئي بػػػالميزر وجمػػػع البيانػػػات المحيطػػػة وتحميػػػؿ  الحػػػائط الميػػػزر: -

 انعكاسات الصور ومعالجتيا لتحديد قرب أو بعد الشخص واألشياء عف الحائط.

يتـ تغيير شكؿ األرضية تبعًا لحركة الشخص وأثرىا عمى األرضية كما  األرضية الّتفاعمية: -
 .(3.9) الشكؿيبيف 
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 األرضية التفاعمية(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2012 )اسماعيؿ، المصدر:
ما كاف في السابؽ مجػرد خيػاؿ وحمػـ فػي عقػوؿ المصػمميف قػد بػدأ  مما سبؽ يمكف القوؿ بأفّ 

 أنو يبقى نموذجًا بػدائيًا يػتـ تطػويره يصبح واقع ممموسًا وبالرغـ مف عدـ انتشار األثاث الّذكي إال
ليصبح نموذجًا عالميًا  يتـ توظيفػو وفػؽ رغبػات وسػموكيات األفػراد ومتطمبػاتيـ المتغيػرة بػاختبلؼ 

 جانبيـ الفكري والثقافي ومراعاة األنماط البيئية المختمفة.
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 الخالصة:
ب المعماريػػػػة فتطػػػػورت دخػػػػوؿ الثػػػػورة المعموماتيػػػػة والّتطػػػػور الّتكنولػػػػوجي أثػػػػر عمػػػػى الجوانػػػػ

القدرات الفكريػة لممصػمـ المعمػاري وأتاحػت لػو امكانيػة تخيػؿ مبػاني بأشػكاؿ معقػدة دوف الّتخػوؼ 
مػػػف كيفيػػػة تصػػػميميا وتنفيػػػذىا، ممػػػا دفػػػع المصػػػمميف لتصػػػميـ مبػػػاني بأشػػػكاؿ مختمفػػػة ومعقػػػدة 

اؿ وسػػػاىمت بػػػرامج الحاسػػػوب فػػػي تحميػػػؿ وتجريػػػد ىػػػذه األشػػػكاؿ ومعالجتيػػػا لموصػػػوؿ الػػػى أشػػػك
تتناسػػب مػػع الّطبيعػػة والّنسػػب البشػػرية وتراعػػي احتياجػػاتيـ، كمػػا أتػػيح لممصػػمـ اختبػػار تصػػاميمو 
قبػػػؿ البػػػدء بتنفيػػػذىا مػػػف خػػػبلؿ بػػػرامج المحاكػػػاة والواقػػػع اإلفتراضػػػي ودراسػػػة ايجابياتيػػػا وسػػػمبياتيا 

لتّنفيػذ، ومعالجتيا ووضع الحموؿ البديمة فسػاىمت فػي تقميػؿ المخػاطر والمشػاكؿ أثنػاء الّتصػميـ وا
وباإلعتمػػاد عمػػى المػػواد واألنظمػػة الّذكيػػة أصػػبحت المبػػاني أكثػػر رشػػاقة وخفػػة، وليػػا القػػدرة عمػػى 

 الّتغيير مف خصائصيا بناءًا عمى الظروؼ المحيطة.
لـ يتوقؼ تأثير العمارة الّذكية عمى الحدود الخارجية لممبنى وكيفيػة تصػميمو، فػأثرت عمػى 

ييا فتطور األثاث ولـ يعد ينظػر اليػو كعنصػر ُميمػؿ فػي عمميػة البيئة الداخمية لمفراغات وتصميم
الّتصػػميـ الػػّداخمي حيػػث أّنػػو بػػات يمكػػف طيػػو واعػػادة اسػػتخدامو فػػي أغػػراض متعػػددة وتشػػكيمو بمػػا 
يتناسػػب ومتطمبػػات األشػػخاص ويمكػػف تخزينػػو بمسػػاحات قميمػػة، كمػػا ظيػػرت الجػػدراف المتحركػػة 

اعػػػػادة تقسػػػػيـ الفراغػػػػات بسػػػػيولة، وأصػػػػبحت األسػػػػطح كبػػػػديؿ لمجػػػػدراف الثّابتػػػػة فأتاحػػػػت امكانيػػػػة 
 المعمارية أكثر تفاعبًل واستشعارًا لحركات األشخاص واألشياء المحيطة بيـ.

وال تػػػزاؿ العمػػػارة الّذكيػػػة بتقنياتيػػػا وأنظمتيػػػا الّتكنولوجيػػػة فػػػي تطػػػور مسػػػتمر وتػػػأثير عمػػػى 
تيـ وتمبيػة احتياجػاتيـ بكفػاءة المباني والفراغات المعمارية لترتقي الػى تطمعػات األشػخاص وتوقعػا

 وفاعمية واستغبلؿ أمثؿ لمموارد وتوفير بيئة داخمية وخارجية مريحة ومنتجة.
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 رابع الفصؿ ال 4
 كيةذّ المباني مل عالمية لنماذج دراسة تحميمية 

 تمييد
الذكية الموجودة في جميع أنحاء العالـ، وتميز كؿ مبنى عف اآلخر المباني  تتعدد

بتصميـ فريد مف نوعو، فمكٍؿ طابعو الخاص الذي يجسد فيو مفيـو العمارة الذكية مف وجية 
تنوعت الحاالت الدراسية التي تـ اختيارىا عمى مستوى األفكار التصميمية و ، ـنظر المصم

بيدؼ تحقيؽ تصور شامؿ حوؿ مدى امكانية تطبيؽ أفكار  واألنظمة التكنولوجية المستخدمة، 
 ومف ىذه النماذج ما يمي:،العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية المحمية واآلليات المناسبة لذلؾ

 المبنى البيئي في والية غارستوف (1) نمكذج رقـ. 
 مبنى  (1) نمكذج رقـDusselderorfer staddor (City Gate). 
 مركز التجارة العالمي البحريني (1) كذج رقـمن. 
 أبراج البحر في أبو ظبي (1) كذج رقـمن. 
 مبنى  (1) نمكذج رقـNASA Ames Research Center  .في والية كاليفورنيا 
 مبنى شركة  (1) نمكذج رقـIntel في بنغالور. 

 وسيتـ تناوؿ كؿ نموذج مف خبلؿ ثبلثة محاور رئيسية وىي كالتالي:
 وصؼ عاـ لممبنى. 
 ظاىر العمارة الذكية في المبنىم. 
 النقد المعماري لممبنى وفؽ وجية نظر الباحثة. 
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 (1نمكذج رقـ ) 1.1
 في كالية غاستكف (The Environmental Buildingالمبنى البيئي )

يعتبر مبنى مكتب األبحاث المعروؼ باسـ )المبنى البيئي( مف األمثمة عمى استخداـ االنظمة التكنولوجية، 
( في المممكة Garston) بر معممًا ميمًا ومثااًل لمتكرار كمبنى بيئي، ويقع المبنى في مدينة غارستوفويعت

 المتحدة واعتبرتو الحكومة البريطانية نموجًا رئيسيّا ألبرز االبتكارات البريطانية ورشح ليكوف منتج األلفية
(Wigginoton&Harris,2002) 

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
 Maxوأشرفت شركة (Feilden Clegg)، مف تصميـ الميندس المعماري ـ1996نى البيئي في عاـ أنشأ االمب

Fordhan& Partner) ).عمى تنفيذ الجانب المتعمؽ بالطاقة في المبنى 

موظؼ ومناسب لممزج بيف المساحات  100اعتمدت الفكرة التصميمة لممبنى عمى ايجاد مبنى مكتبي يتسع ؿ
بمساحة  (4.1) الشكؿ( كما يبيف Lجاء تصميـ المبنى عمى شكؿ حرؼ )المفتوحة والمغمقة، ف

، ويطؿ المبنى مف الجية الجنوبية (4.2) الشكؿكما بوضح  كوف مف ثبلث طوابؽ اداريةوم( 2ـ2050اجمالية)
 ,Wigginoton & Harris)سيارة  70عمى مناظر طبيعية وعمى الجية الغربية يوجد موقؼ سيارات يتسع ؿ

2002). 

 
 المسقط األفقي لممبنى البيئي(: 1 .1كؿ )ش

 (Wigginoton&Harris,2002) المصدر:

 
 المبنى البيئي في والية غارستوف(: 1 .1شكؿ )

 (Wigginoton&Harris, 2002): المصدر
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
 

العمارة الذكية فظيرت في الواجيات وأنظمة التحكـ والسيطرة في المبنى  راشتمؿ المبنى عمى العديد مف مظاى
 ومف ىذه المظاىر ما يمي:
في لمتحكـ في أنظمة اإلضاءة والتيوية والتكييؼ ونظاـ تظميؿ النوافذ  (BMS) استخداـ نظاـ ادارة المبنى

( تربط األنظمة والحساسات Lon Work Network)المبنى، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ شبكة عمؿ داخمية 
أجيزة  معو، وقد تـ برمجة النظاـ لمسيطرة عمى درجة الحرارة وفترات فتح النوافذ اعتمادًا عمى البيانات مف

مف خبلؿ وحدة التحكـ عف بعد والتي  االستشعار في الفراغ مع توفير امكانية تحكـ شاغمي المبنى وفؽ رغباتيـ
 .(Wigginoton&Harris,2002)تعمؿ باألشعة تحت الحمراء 

 
 

نظاـ اإلضاءة اإلصطناعية والذي يعتبر نظاـ متكامؿ يعمؿ بشكؿ تمقائي وفؽ كمية اإلضاءة النيارية واإلشغاؿ 
تخدمت اضاءة فمورسنتية عالية في الفراغ لمسيطرة عمى كمية الضوء المناسبة في كؿ فراغ بشكؿ منفصؿ، فاس

%( وذلؾ وفؽ بيانات أجيزة اإلستشعار الموجودة بيف 0% الى 100الكفاءة  تصؿ نسبة اإلضاءة والخفت مف)
كما يتـ ايقاؼ اإلضاءة تمقائيًا في حاؿ عدـ اشغاؿ الغرفة ويتيح  ،(4.3) الشكؿكؿ وحدتي انارة كما يبيف 

 (Wigginoton & Harris, 2002) اإلضاءة حسب رغبة المستخدميف النظاـ امكانية التحكـ اليدوي في نظاـ
 

 

 
 أجيزة االستشعار بيف وحدات االنارة الفمورسنتية(: 1 .1شكؿ )

 (Wigginoton & Harris,2002) المصدر:
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خبلؿ استخداـ زجاج مطمي بطبقة ذات قدرة انبعاثية منخفضة التحكـ في نفاذية اإلضاءة الطبيعية وذلؾ مف 
وكذلؾ وجود غاز األرجوف بيف األلواح الزجاجية مما يحقؽ معامؿ نفاذية حرارية منخفض لمزجاج كما يبيف 

 .(ـ2011فاضؿ،) (4.4) الشكؿ
 

 
 عية في المبنى اإلنارة الطبي(: 1 .1شكؿ )

 (Bre Project,2017) المصدر:

 

 
تعمؿ عمى تحويؿ  (4.5) الشكؿكما يبيف  2ـ47تضـ الواجية الجنوبية لممبنى خبليا كيروضوئية بمساحة 

الضوء الطبيعي الى طاقة كيربائية لتشغيؿ المبنى وتتصؿ مباشرة مع غرفة التحكـ الكيربائية الرئيسية 
 .(Wigginoton & Harris, 2002)لممبنى

 
 

 
 الخبليا الكيروضوئية في الواجية الجنوبية(: 1 .1شكؿ )

 (Bre Project,2017) :المصدر 
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نظاـ التظميؿ الخارجي والذي يتكوف مف مجموعة مف الشرائح الزجاجية الدوارة، وتكسى كؿ شريحة بطبقة مف 
ميؾ األبيض نصؼ الشفاؼ في الجانب السفمي ليا والتي تعمؿ عمى عكس وتشتيت أشعة الشمس السيرا

المباشرة  بعيدًا عف الفراغات الداخمية، وتسمح لقدر مف األشعة المشتتة بالدخوؿ لمفراغات وتتميز ىذه الشرائح 
حسب اتجاه  (BMS)ة المبنى( دقيقة بواسطة نظاـ ادار 15بعدـ اعقاتيا لمرؤية، كما أف اتجاىيا يتغير كؿ )

حركة الشمس ووفؽ ما ىي مبرمجة عميو العتراض اشعة الشمس، أما في حاؿ كوف الطقس غائـ فإف ىذه 
ويمكف لشاغمي المبنى تجاىؿ الضبط األتوماتيكي واعادة  ،(4.6) الشكؿالشرائح تأخذ الوضع األفقي كما يبيف 

 .(ـ2011فاضؿ،)ف بعدضبطيا يدويًا حسب رغبتيـ مف خبلؿ وحدة التحكـ ع
 

  
 نظاـ التظميؿ الخارجي في حالة الشمس والظؿ(: 1 .1شكؿ )

 (Wigginoton&Harris,2002) :المصدر
وي تزويد سطح المبنى بمحطة رصد لرصد البيانات البيئية حيث تقييس شدة الرياح ودرجة الحرارة  حيث يحت

 (.ـ2011( جياز استشعار لتزويد نظاـ ادارة المبنى بيا)فاضؿ، 300المبنى عمى )
 

 ثالثان/النقد المعمارم لممبنى
أراد القائموف عمى المبنى البيئي أف يكوف نموذجًا لمباني مستقبمية أخرى في المممكة المتحدة، فتـ دمج أفكار 

شبكة عمؿ داخمية وكما تـ تزويد المبنى بحساسات مختمفة تصميمة لمواجيات مع األنظمة الذكية وربطيا ضمف 
لقياس الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الشمس، كما اعتمد النظاـ عمى البرمجة المسبقة لو مما جعؿ التحكـ 
التمقائي لممبنى أسرع ولـ يقتصر المبنى عمى التحكـ األتوماتيكي، بؿ ترؾ المجاؿ المكانية تعديؿ ظروؼ البيئة 

 طة يدويًا مف قبؿ المستخدميف.المحي
يبلحظ بأف تحقيؽ فكرة المبنى البيئي البد ليا مف أف تتداخؿ مع الفكر المعماري لمعمارة الذكية وايجاد تصور 
مسبؽ مف قبؿ المصمـ حوؿ كيفية توظيؼ ذكاء المباني لتحقيؽ ىذه الفكرة وما ىي أفضؿ األنظمة والوسائؿ 

 ئج المعمارية.وكيفية ربطيا لموصؿ ألفضؿ النتا
 

 



64 
 

 (: 1نمكذج رقـ ) 1.1
 Dusselderorfer staddor (City Gate)مبنى 

 

 

 Petzinka Pinkفي مدينة دوسمدورؼ فػي ألمانيػا، صػممتو شػركة ) Dusselderorfer staddor)يقع مبنى) 

Und Partner إلنشػاء مبنػى جديػد فػوؽ نفػؽ يجػذب حركػة المػرور لوسػط  ـ1991 ( خػبلؿ مسػابقة أطمقػت عػاـ
ـ 1997مدينػػػػػػػة، يحتػػػػػػػوي المبنػػػػػػػى عمػػػػػػػى مكاتػػػػػػػب واسػػػػػػػتوديوىات ووسػػػػػػػائط اعبلميػػػػػػػة وتػػػػػػػـ تنفيػػػػػػػذه فػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ال
(Starhle,2012). 
 

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
يتكػػوف المبنػػى مػػف بػػرجيف منفصػػميف، يتصػػبلف معػػًا فػػي الجػػزء العمػػوي بثبلثػػة مسػػتويات لمجسػػر يحػػدد مػػف خبلليػػا 

، ويػػدعـ المبنػػى المكػػوف مػػف ي الشػػكؿ تػػرتبط مػػع تػػمثمث ف( طػػابؽ مػػف قبػػؿ دعػػامتيف جممػػونيتي20) فػػراغ األتريػػـو
 .(Starhle,2012) (4.7الشكؿ )الثبلث طوابؽ العميا مكونة الجسر الييكمي لممبرجيف كما يبيف 

 

 
 Dusseldorfer Stadttor مبنى(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2017الحرة ويكيبيديا، )الموسوعة  المصدر:
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
يعد تصميـ المبنى جديد، حيث صمـ ليعتمد عمى العوامؿ الطبيعية مف تيوية واضاءة اضافة الى إدخاؿ األنظمة الذكية 

 في المبنى ومف مظاىرىا ما يمي:
عد الواجية الداخمية عف الواجية الخارجية مسافة تتراوح ما استخدمت واجيات المرات اليوائية في تصميـ المبنى حيث تب

مشكمة شرفة لمطابؽ مما يحد مف دخوؿ أشعة الشمس الغير مرغوب بيا  (4.8الشكؿ )( متر كما يبيف 1.4-0.9) بيف
 .(Strahle,2012) الى المكاتب وفراغات المبنى

 

 

 التجويؼ الداخمي بيف واجيتي المبنى(: 1 .1شكؿ )

 ((Strahle,2012 المصدر:
التحكـ الشمسػي واالسػتجابة لمزوايػا الشمسػية ممػا يػوفر أفضػؿ تظميػؿ وحمايػة لممبنػى جيػث يتميػز المبنػى بارتفػاع 

دنيػػة الزجاجيػػة والتػػي تضػػمف أقصػػى حػػد مػػف اإلضػػاءة الطبيعيػػة لممبنػػى إضػػافة الػػى دمجيػػا مػػع سػػتائر مع واجيتػػو
خمػػؼ الواجيػػة الخارجيػػة تعمػػؿ تمقائيػػًا اسػػتجابًة ألجيػػزة استشػػعار اإلضػػاءة الموجػػودة عمػػى كػػؿ واجيػػة لممبنػػى كمػػا 

 درجػػة لمسػػماح بأقصػػى قػػدر مػػف الحمايػػة ضػػد وىػػج الشػػمس 45لتيػػا بزاويػػة امإكمػػا أنػػو يمكػػف  (4.9) الشػػكؿيبػػيف 
(Strahle,2012.) 

 

 الستائر المعدنية في المبنى واستجايتيا ألشعة الشمس(: 1 .1شكؿ )

 ((www.stadttor.de, 2017 المصدر:
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-70يسػػمح وجػػود األتريػػـو فػػي تصػػميـ المبنػػى عمػػى تػػوفير التيويػػة الطبيعيػػة لمغػػرؼ خػػبلؿ فتػػرات طويمػػة بنسػػبة 
 .(Poirazis, 2006) % مف السنة75

(: يػػتـ الػػتحكـ بػػالمبنى تمقائيػػًا مػػف خػػبلؿ ربػػط األنظمػػة بالحاسػػوب، فيػػتـ تحديػػد نظػػاـ BMSنظػػاـ ادراة المبنػػى )
سػػيتـ اسػػتخدامو مػػا اذا كػػاف طبيعيػػًا أـ ميكانيكيػػًا، كمػػا أنػػو يػػتحكـ بالسػػتائر المعدنيػػة لمتظميػػؿ ومػػدى  التيويػػة الػػذي

 .(Strahle, 2012)رفعيا وخفضيا وفقًا لمستويات اإلضاءة والحرارة 

جيػػاز استشػػعار ممػػا يجعػػؿ لديػػو القػػدرة عمػػى جمػػع البيانػػات البيئيػػة فػػي الوقػػت الحقيقػػي  40نػػى عمػػى يحتػػوي المب
 .(Strahle,2012) وتحميؿ مسارات تدفؽ اليواء و درجات الحرارة والتيوية

االستجابة لرغبات شاغمي المبنى مف خبلؿ وجود لوحة مفاتيح تحكـ خاصػة لمػتحكـ باالضػاءة والسػتائر المعدنيػة 
 (.ـ2011)فاضؿ، (4.10) الشكؿلواجية ودرجات الحرارة في نظاـ التيوية كما يبيف في ا

 

 لوحة مفاتيح التحكـ المستخدمة في المبنى(: 1 .11شكؿ )

 )ـ2011فاضؿ،  (:المصدر

وري فػػي نيايػػة يػػـو العمػػؿ، واسػػتخدمت الممبػػات أنظمػػة اإلضػػاءة االصػػطناعية حيػػث يػػتـ اطفػػاء األنػػوار بشػػكؿ فػػ
الفموروسػػػنتية لمحصػػػوؿ عمػػػى اضػػػاءة عاليػػػة أو خافتػػػة حسػػػب الحاجػػػة ومػػػا يعيػػػب ىػػػذا النظػػػاـ ىػػػو عػػػدـ اسػػػتجابتو 

 (.ـ2011لبلضاءة الطبيعية في المبنى )فاضؿ،
ددة ونظػاـ الغمػؽ يحتوي المبنى عمى أنظمة اتصاالت ومعمومات عالية المستوى اضافة الػى شػبكة الوسػائط المتعػ

 (.ـ2011اإللكتروني )فاضؿ،
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أنظمة التيوية حيث تندمج صناديؽ التيوية الموجودة في كؿ طابؽ بواسطة صماـ منظـ يعمؿ بشكؿ آلي حيث 
ويتـ  (4.11الشكؿ )تعمؿ ىذه الصناديؽ كفتحات لدخوؿ وخروج اليواء مف والى الفراغ بيف الواجيتيف كما يبيف 

وية في حاؿ كاف الجو ماطرًا أو سرعة الرياح عالية وذلؾ مف خبلؿ أجيزة االستشعار الخاصة غمؽ فتحات التي
 (.ـ2011 بذلؾ )فاضؿ،

 

 آلية دخوؿ وخروج اليواء في التجويؼ الداخمي لمواجية(: 1 .11شكؿ )

 (Strahle, 2012) المصدر:
 

 لنقد المعمارم لممبنىثالثان/ا
عمى وجود األتريـو بيف البرجيف وذلؾ لتوفير اإلضاءة  Dusselderorfer staddorاعتمد في تصميـ مبنى 

والتيوية الطبيعية لممكاتب، كما استخدمت فكرة واجية الممرات اليوائية وربطيا مع أجيزة استشعار  لمحد مف 
ة طبيعية لمفراغات دوف التأثير عمى البيئة الداخمية لممبنى األشعة الشمس الغير مرغوب فييا وتوفير تيوي

ويعتبر المبنى ورغـ بساطة فكرتو التصميمية إال أنو تميز بالذكاء في ادارة البيئة الداخمية لمفراغات، ولكف لـ 
يأخذ المصمميف في عيف اإلعتبار ربط اإلضاءة االصطناعية مع اإلضاءة الطبيعة األمر الذي يزيد مف 

يبلؾ الطاقة ويؤثر عمى الفكرة التصميمية األساسية لممبنى أال وىي ايجاد مبنى يعتمد بشكؿ كبير جدًا عمى است
 العوامؿ البيئية الطبيعية وتطويعيا بما يتناسب ومتطمبات البيئة الداخمية لممبنى.
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 (3نمكذج رقـ ) 1.1
 (Bahrain World trade cente r) مركز التجارة العالمي البحريني

يعتبر مركػز التجػارة العػالمي البحرينػي رمػزًا لمتطػور االقتصػادي والمعمػاري، ويشػكؿ المركػز خطػة رئيسػية إلعػادة 
 البحػػريف، كمػػا يبػػيف الشػػكؿ-تنشػػيط فنػػدؽ ومركػػز التسػػوؽ القػػائـ، ويطػػؿ المبنػػى عمػػى الخمػػيج العربػػي فػػي المنامػػة

 (Smith&Killa,2007)ؼ السيارات( ويستخدـ المبنى في االستخداـ اإلداري والمطاعـ ومواق4.12)

 

 الموقع الجغرافي لمركز التجارة العالمي البحريني(: 1 .11شكؿ )
 (م2017هىقغ خرائط جىجل، ) المصدر:

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
( طػػابؽ، وتػػـ تصػػميمو مػػف 50رًا ويتكػػوف مػػف) ( متػػ240يعػػد ثػػاني أطػػوؿ مبنػػى فػػي البحػػريف حيػػث يبمػػغ ارتفاعػػو )

، وقد فاز بجائزة أفضؿ أطوؿ مبنػى فػي الشػرؽ األوسػط Atkins  (Al-Kodmany,2014)قبؿ ميندسي شركة
 .(Forbes,2008) ، وىي السنة ذاتيا التي تـ اإلنتياء مف تشييده وافتتاحوـ2008لسنة  (CTBUH) وأفريقيا

 (4.13) الشػػػػػكؿبػػػػػراج الريػػػػػاح العربيػػػػػة وأبػػػػػراج الشػػػػػراع كمػػػػػا يوضػػػػػح جػػػػػاءت الفكػػػػػرة التصػػػػػميمية لممبنػػػػػى مػػػػػف أ
(Schneider,2017) ويتكػػػوف المبنػػػى مػػػف بػػػرجيف يػػػربط بينيمػػػا ثػػػبلث جسػػػور مركػػػب عمػػػى كػػػٍؿ منيمػػػا تػػػوربيف ،

 .متراً  (29ىوائي بقطر )

 

 نيا فكرة المبنىاألشرعة المستوحى م(: 4.13 الشكؿ )
 (2017موقع عمي بابا، ) المصدر:
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، ويعمؿ شػكؿ البػرجيف عمػى زيػادة (4.14الشكؿ )يتميز البرجيف بشكميما البيضاوي اإلنسيابي القمعّي  كما يبيف 
سرعة الرياح وخفض الضغط تدريجيًا كمما زاد اإلرتفاع ممػا يعمػؿ عمػى تحقيػؽ نظػاـ متسػاٍو تقريبػًا لسػرعة الريػاح 

 .(AL-kodmany,2014) ميع التوربيناتعمى ج

وعنػد دوراف  (4.13الشكؿ )يساعد شكؿ البرج اإلنسيابي في تحويؿ نسيـ الخميج مباشرة الى التوربينات كما يبيف 
 .(AL-kodmany,2014)% مف الطاقة التي يحتاجيا المبنى15ىذه التوربينات فإنيا تولد 

 

 

 شكؿ المبنى البيضاوي القمعي (:1 .11شكؿ )
 (Pinterest, 2017) المصدر:

 
 

 

 فكرة تدفؽ الرياح مف خبلؿ البرجيف(: 1 .11شكؿ )
 (Helixdesignx, 2017) المصدر:
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
يعتبر مركز التجارة العالمي البحريني أوؿ مبنى ذكي في البحريف ويضـ المبنى العديد مف المميزات التكنولوجية 

 :(Schneider electric, 2017) الذكية ومف أىميا
استخداـ نظاـ اتصاؿ عالي السرعة باالنترنت اضافة الػى االتصػاؿ اليػاتفي عبػر بروتوكػوالت االنترنػت والرسػائؿ 

 ة الموحدة في شبكة واحدة لمبيانات الصوتية والمرئية.البلسمكي

نظػػػاـ ادارة المرافػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ توصػػػيؿ شػػػبكات االنترنػػػت بجيػػػاز حاسػػػوب مخصػػػص وتحميػػػؿ الجػػػداوؿ الزمنيػػػة 
 والرمراقبة والرصد لدمج األنظمة معًا.

تكنولوجيا المعمومات  الطاقة، ،يجارنظاـ ادارة لخفض التكاليؼ وتقديـ فاتورة واحدة لشاغمي المبنى تشمؿ اال
 واالتصاالت.

 .(4.16الشكؿ )استخداـ أنظمة أمنية متقدمة وذكية وأنظمة حماية ومراقبة وانذار واستجابة كما يبيف 

 

 أنظمة إنذار الحريؽ والمراقبة في الفراغات(: 1 .11شكؿ )
 (Instantoffices, 2017) :المصدر

التحكـ الذكي بإضاءة المبنى المعمارية والطبيعية وادارة الطاقة المستيمكة حيث وجدت أنظمة تحكـ إلضاءة 
المناطؽ العامة والبيئة الخارجية، كما استخدـ نظاـ التعتيـ والسيطرة في اضاءة ممرات المدخؿ والردىات مف 

ى استخداـ جداوؿ زمنية إلضاءة مواقؼ السيارات، وقد خبلؿ أجيزة تحكـ واستشعار الحركة والممس، اضافة ال
 .(4.17الشكؿ )تـ ربط ىذه األنظمة معًا بنظاـ مراقبة ورصدكما يبيف 

  
 تبايف اإلضاءة في الممرات خبلؿ فترات في المبنى(: 1 .11شكؿ )

 (Archnet, 2017) :المصدر
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لػػتحكـ بالكسػػب الحػػراري فػػي الواجيػػات الزجاجيػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ زجػػاج شمسػػي عػػالي الجػػودة وذو معامػػؿ ا
، اضػػافة الػػى اسػػتخداـ نوافػػذ قابمػػة لمفػػتح لمسػػماح باالسػػتفادة مػػف األجػػواء (4.18) الشػػكؿتظميػػؿ مػػنخفض كمػػا فػػي 

 .(Killa&Smith,2008)في فصؿ الشتاء واستخداـ أنظمة تكييؼ مختمطة 

 

 الزجاج عالي الجود المستخدـ في المبنى(: 1 .11) شكؿ
 (Instantoffices, 2017) :المصدر

 

 ثالثان/النقد المعمارم لممبنى
ارية مف خبلؿ عرض مبلمح الذكاء في المبنى يبلحظ أفَّ الثورة التكنولوجية انعكست عمى ىذه األيقونة المعم

فأتاحت لممصمميف امكانية تطبيؽ فكرة تركيب التوربينات اليوائية بيف مبنييف وتصميمو ليتحمؿ ىذه التوربينات 
بؿ ويوفر مف خبلليا طاقة لممبنى إضافة الى الشكؿ الجمالي والتصميـ المعماري الفريد مف نوعو واألنظمة 

 لي واإلنشائي في المبنىالذكية التي استخدمت لتصؿ لفكرة الكماؿ الوظيفي والجما
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 (4نمكذج رقـ ) 4.4
 أبراج البحر في أبك ظبي

 

 

كبيرة مف المباني الشاىقة ذات التصاميـ الحديثة حتى العقد الماضي، عندما زادت  عدادكانت أبو ظبي مركزًا أل
 نة أبو ظبيالمخاوؼ بشأف التأثير البيئي فأصبح ىناؾ توجيات نحو تصاميـ تبلئـ الواقع البيئي لمدي

(Cook,2012).فأصبحت عبلمة مميزة لمدينة أبو ظبي ، 
 

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
، ويتكوف المبنى مف برجيف (4.19الشكؿ )تقع أبراج البحر عمى الساحؿ الشمالي لجزيرة أبو ظبي كما يوضح 

قيف، ويمتمؾ متر مربع ويشتركاف في قبو وطاب70000متر عمى مساحة 150طابقًا بطوؿ  25مؤلفيف مف 
 .(Al-Kodmany, 2016) البرجيف شكبًل بيضاويًا ذو انتفاخ طفيؼ في الوسط

 

 

 أبو ظبي–الموقع الجغرافي ألبراج البحر (: 1 .11شكؿ )
 (2017، موقع خرائط جوجؿ) المصدر:

 

، تعػرؼ المشػربية "عبػارة عػف جيػاز تظميػؿ مكػوف مػف المشػربية التقميديػةأبرز ما يميز التصميـ ىو تحديثػو لفكػرة 
شاشات خشبية مثقبة في أنمػاط ىندسػية شػائعة فػي العمػارة اإلسػبلمية وليػا عػدة وظػائؼ فيػي تػوفر الخصوصػية 
وتحػػد مػػف المكاسػػب الشمسػػية وتحمػػي المسػػتخدميف مػػف الػػوىج وتحسػػف اختػػراؽ ضػػوء النيػػار اضػػافة الػػى التشػػكيؿ 

 (.Al-Kodmany, 2016)لممبنى"البصري 
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الفكػػرة التصػػميمية لممبنػػى تػػدمج بػػيف اإلليػػاـ الحيػػوي والعمػػارة اإلسػػبلمية، فاسػػتوحى المصػػمميف الفكػػرة التصػػميمية 
لنظػػػاـ التظميػػػؿ مػػػف الزىػػػور التػػػي تفػػػتح وتغمػػػؽ اسػػػتجابة لمتغيػػػرات الجويػػػة ، وجػػػاءت فكػػػرة األشػػػكاؿ السداسػػػية مػػػف 

 (.Karanouh,2015&Kerber) (4.20) الشكؿبلمية كما يبيف المشربيات في العمارة اإلس

 

 أبو ظبي–الفكرة التصميمية ألبراج البحر (: 1 .11شكؿ )
 (Karanouh,Kerber,2015) المصدر:

التػػي تتكػػوف مػػف جػػدار  -جيػػة الداخميػػةيتكػػوف المبنػػى مػػف واجيتػػيف تبعػػد الواجيػػة الخارجيػػة مسػػافة متػػريف عػػف الوا
 .(Al-Kodmany, 2016) زجاجي

وحػدة لكػؿ بػرج( تمتػد عمػى طػوؿ المبنػى لمنػع  1000( وحػدة تشػبو المظمػة )2000تتكوف الواجية الخارجية مػف )
، فعنػد عػدـ تعرضػػيا (4.21) الشػكؿدخػوؿ الضػوء المباشػر مػف الشػمس وتسػتجيب لؤلشػػعة المباشػرة كمػا يوضػح 

شػر مػػف الشػمس فإنيػا تغمػػؽ لمسػماح لمضػػوء الخػارجي بالػدخوؿ، وتفػػتح فػي حػاالت غيػػر ذلػؾ، يعتبػػر لمضػوء المبا
-Al) % مػػػػف المكاسػػػػب الحراريػػػػة الشمسػػػػية ويقمػػػػؿ اسػػػػتيبلؾ الطاقػػػػة فػػػػي المبنػػػػى50ىػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػوفر بنسػػػػبة 

Kodmany,2016). 

 

 لواجية الداخمية والخارجية لمبنى أبراج البحرا(: 1 .11شكؿ )
 (Cook,2012) المصدر:
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
 :تركزت مظاىر العمارة الذكية في الواجية الذكية باإلضافة الى جوانب أخري وىذه المظاىر ىي

فكػار اليندسػػية مػف خيػاالت ورسػػومات اسػتخدـ المصػمميف األدوات الرقميػػة ألتمتػة األفكػار والتصػػاميـ وتحويػؿ األ
،األمػر الػذي (Karanouh,Kerber,2015)ورقية لتصاميـ ذات بعد رقمػي يناسػب مقػاييس اإلنساسػف والطبيعػة 

ساعد المصمميف في عمؿ نمذجة وتحميؿ حراري شامؿ لممبنى لدراسة تأثيرات أشعة الشمس عمػى الواجيػات كمػا 
لديناميكي  لتقميؿ تأثير أشػعة الشػمس وتحديػد آليػة برمجػة النظػاـ خػبلؿ وأثر نظاـ التظميؿ ا (4.22) الشكؿيبيف 

األوقػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػة وأتاحػػػػػػػػت لممصػػػػػػػػمميف اسػػػػػػػػتبعاد الواجيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػمالية لممبنػػػػػػػػى حيػػػػػػػػث لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف التظميػػػػػػػػؿ 
 .(Buffoni& Xuereb,2015)مطموباً 

 

 الحراري باستخداـ األنظمة المؤتمتةالتحميؿ (: 1 .11شكؿ )
 (Karanouh, Kerber, 2015: )المصدر

تتكوف كؿ وحدة تظميؿ في الواجية الديناميكية مف ستة اطارات ثبلثية  تعمؿ ترتبط معًا بمحرؾ مركزي يفتح 
طة ىذه الوحدات بواس ( ةرغلKaranouh,Kerber,2015) (4.23) الشكؿتدريجيًا ويغمؽ مرة واحدة كما يبيف 

برنامج تتبع الشمس لمسيطرة عمى عممية الفتح والغمؽ، كما يمكف السيطرة عمى الوحدات بشكؿ فردي، تدعـ ىذه 
الوحدات بأجيزة استشعار ألشعة الشمس ويمكف تعديؿ ىذا البرنامج لمتوافؽ مع التغيرات المناخية والبيئة 

 (.Buffoni& Xuereb,2015)المحيطة عمى المدى الطويؿ بما يتوافؽ والتغيرات المستقبمية 

 

 رسـ توضيحي لوحدة التظميؿ(: 1 .11شكؿ )
 (Karanouh, Kerber, 2015): المصدر
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لتحقيؽ مسػتويات مناسػبة مػف الشػفافية، وىػي ذات طػبلء    PTFEاستخدمت شبكة ألياؼ زجاجية مغمفة مف نوع
 ,Buffoni & Xuereb) ( 4.24) ى تحمؿ درجات حرارة عالية وذاتية التنظيؼ كما يوضح الشكؿلو القدرة عم

2015) 

 

 األلياؼ الزجاجية المستخدمة في الواجية الخارجية لممبنى(: 1 .11شكؿ )
 (Voitstudios,2017) :المصدر

( وىو عبارة عف رافعة مخصصة تقع فوؽ النواة المركزية عمى BMUدة صيانة المباني )يحتوي المبنى عمى وح
مستوي أسقؼ المبنى ويمر داخؿ التجويؼ بيف الجدار الساتر ونظاـ التظميؿ مف كؿ برج ويعمؿ ىذا النظاـ 

 اـ لممبنىعمى ضبط عممية صيانة وتبديؿ األلواح الزجاجية ووحدات التظميؿ دوف التأثير عمى النظاـ الع
(Buffoni& Xuereb, 2015) 

  (4.25) الشػػكؿيحتػػوي السػػقؼ عمػػى خبليػػا كيػػرو ضػػوئية لتوليػػد الطاقػػة البلزمػػة لتشػػغيؿ نظػػاـ التظميػػؿ كمػػا فػػي 
(Al-Kodmany,2016كما يتضمف استخداـ األلواح الشمسية الحرارية لتسخيف المياه في المبنى ،). (Cook, 

2012.) 

 

 

 الخبليا الكيروضوئية المستخدمة لتوليد الطاقة(: 1 .11شكؿ )
 Laylin, 2014)) :المصدر
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تحتػػوي الفراغػػات الداخميػػة لممبنػػى عمػػى أجيػػزة استشػػعار لمضػػوء فػػي محػػيط السػػقؼ بػػالقرب مػػف الجػػدار الزجػػاجي، 
مخفتػػػػػات المرتبطػػػػػة بػػػػػأجيزة اإلستشػػػػػعار واإلضػػػػػاءة لػػػػػوكس يػػػػػتـ تنشػػػػػيط ال 250فعنػػػػػدما تكػػػػػوف القػػػػػراءة أقػػػػػؿ مػػػػػف 

 (4.26الشػػػػػػػػػػػكؿ )االصػػػػػػػػػػطناعية لمحفػػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتوى اإلضػػػػػػػػػػاءة المطمػػػػػػػػػػوب فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػراغ كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 
(Karanouh,Kerber,2015). 
 .(4.27الشكؿ )وكذلؾ استخدامت أنظمة انذار الحريؽ والمراقبة كما يبيف  

 

 

 الدمج بيف اإلضاءة الطبيعية واإلصطناعية في الفراغ(: 1 .11شكؿ )
 (Aedas, 2017) :المصدر

 

 

 أنظمة انذار الحرائؽ  في المبنى(: 1 .11شكؿ )
 Skyscrapercenter, 2017)) المصدر:

 

 

 ثالثان/النقد المعمارم لممبنى
أتاحت الثورة الرقمية لممصمميف بالخروج مف التصاميـ الثابتة والواجيات المستقرة الى مباني ذات واجيات 
ديناميكية متغيرة وفؽ متغيرات بيئية، تؤدي الوظائؼ المنوطة بيا إضافة الى اإلبداع الجمالي والتشويؽ البصري 

بنى ومعالجتو قبؿ البدء بالتنفيذ وايجاد الحموؿ لممبنى، كما ساعدت الوسائؿ المؤتمتة عمى دراسة أداء الم
 المناسبة لذلؾ اضافة الى األنظمة الذكية لتوفير بيئة داخمية آمنة ومريحة لممستخدميف
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 (5نمكذج رقـ ) 1.1
 في كالية كاليفكرنيا.  NASA Ames Research Center مبنى

 

ميـ أوؿ مبنى جديد ليا، وقد لتص  William mcdonough+ Partnerبالمشاركة مع   NASAقامت شركة 
اعتمدت شركة ناسا في تصميـ ىذا المبنى عمى خبرتيا في مجاؿ تكنولوجيا الفضاء، فسخرت ىذه التكنولوجيا 

 Ames research)الة المستقبمية لئلستفادة منيا عمى مستوى تصميـ المبنى ليكف نموذجًا لممباني الفعّ 

center,2010) . 
 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى

 الشكؿفي والية كاليفورنيا كما يبيف Moffett) ( في حقوؿ )NASA Ames Research Centerيقع مبنى)
( موظؼ في بيئة داخمية تجمع بيف المكاتب المفتوحة 200، وىو عبارة عف مبنى مكتبي ييدؼ لضـ )(4.28)

 Mcdonough) لمرافؽغرؼ اإلجتماعات ،وغيرىا مف ا والخاصة باإلضافة الى قاعات المؤتمرات، المكتبة،

Partner,2017). 

 
 NASA Ames Research Centerموقع (: 1 .11شكؿ )

 (م2017هىقغ خرائط جىجل، ) المصدر:
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دـ مربػع، يتميػز ألؼ قػ 50يدمج التصميـ بيف العناصر المحيطة لممبنى والتصميـ الحديث، وتبمغ مساحة الموقع 
( ، كما 4.30()4.29التصميـ بشكمو القمري الموجو لئلستفادة مف الشمس والرياح السائدة  كما يوضح الشكبلف)

أف لو القدرة عمػى التفاعػؿ مػع التغيػرات البيئيػة كضػوء الشػمس، درجػة الحػرارة ، الريػاح، واإلشػغاؿ لتحسػيف أدائيػا 
 (.NASA,2012تمقائيًا في الوقت الحقيقي )

 

 توجيو المبنى لبلستفادة مف الشمس والرياح السائدة(: 1 .11شكؿ )
 ((William mcdonough+partner, 2012 المصدر:

 

 

 الشكؿ التصميمي القمري لممبنى(: 1 .11شكؿ )
 (Marlaire, 2012) المصدر:
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
شمؿ التصميـ العديد مف التحديات اليندسية والتكنولوجية المعقدة  تتمثؿ في التصميـ المعماري واإلطار الييكمػي 

أىػػـ مبلمػػح العمػػارة اإلنشػػائي إضػػافة الػػى المعالجػػات البيئيػػة كالتيويػػة الطبيعيػػة واألسػػقؼ الضػػوئية وغيرىػػا، ومػػف 
 الذكية في المبنى ما يمي:

وبػػػرامجيـ التصػػػميمية والتػػػي تسػػػتخدـ  AECOMاعتمػػػدت العمميػػػة التصػػػميمية عمػػػى شػػػركة اتوديسػػػؾ، وشػػػركة 
لمتصػػػميـ المعمػػػاري واإلنشػػػائي وتطػػػوير نمػػػاذج أوليػػػة واجػػػراء دراسػػػات ىيكميػػػة وميكانيكيػػػة قبػػػؿ التنفيػػػذ  كمػػػا يبػػػيف 

ر الػػػذي سػػػاعد فػػػي انجػػػاز المشػػػروع خػػػبلؿ تسػػػع شػػػيور )أي فػػػي نصػػػؼ المػػػدة ( األمػػػ4.32( )4.31) الشػػػكبلف
 .(Boucher,2010)المتوقعة في الجدوؿ الزمني( 

 

 

 لتصميـ الفراغ الداخمي وتحديد األنظمة والمواد الذكية المستخدمة AECOM استخداـ برنامج(: 1 .11شكؿ )
 (Boucher, 2010) :لمصدرا

 

 

 نموذج أيزومتري لممبنى باستخداـ البرامج التصميمية(: 1 .11شكؿ )
 (Boucher, 2010) المصدر:
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ت الحقيقػي يرتبط المبنى بشػبكة مػف أجيػزة استشػعار السػمكية تعمػؿ عمػى مراقبػة المبنػى وتػوفير البيانػات فػي الوقػ
لنظاـ التحكـ الذكي القابػؿ لمتكّيػؼ، والػذي يعمػؿ عمػى تحسػيف العمميػات الفعالػة والكشػؼ عػف األخطػاء والصػيانة 

( نقطػػة استشػػعار تسػػتخدـ عمػػى الصػػعيد التشػػغيمي  وييػػدؼ 2000عنػػد الطمػػب، ويحتػػوي المبنػػى عمػػى أكثػػر مػػف )
( Mcdonough Partner,2017) اؽ الفشػػػؿالبػػػاحثوف لتطويرىػػػا لتصػػػبح قػػػادرة عمػػػى التنبػػػؤ باألخطػػػاء واسػػػتب

(William mcdonough+partner, 2012.) 

استخداـ األلواح الشمسية الكيروضوئية لتزويد المبنى بالطاقػة وتػوفير الميػاه السػاخنة فػي المبنػى، ويتكػوف النظػاـ 
 William) % مػف الطاقػة البلزمػة لممبنػى30، وتولػد مػا يصػؿ الػى  (4.33) الشػكؿ( لوحػة كمػا يبػيف 32مف )

mcdonough+partner, 2012.) 
 

 

 سكتش يوضح الخبليا الكيروضوئية وتوزيعيا عمى سطح المبنى(: 1 .11شكؿ )

 (Ames research center, 2010) المصدر:

مخصصة تقع فوؽ النواة المركزية عمى ( وىو عبارة عف رافعة BMU) يحتوي المبنى عمى وحدة صيانة المباني
مستوي أسقؼ المبنى ويمر داخؿ التجويؼ بيف الجدار الساتر ونظاـ التظميؿ مف كؿ برج ويعمؿ ىذا النظاـ 
عمى ضبط عممية صيانة وتبديؿ األلواح الزجاجية ووحدات التظميؿ دوف التأثير عمى النظاـ العاـ لممبنى 

(Buffoni & Xuereb,2015.) 

نظاـ الخفت لتقميؿ األضواء تمقائيًا وفؽ الظروؼ المحيطة مف خبلؿ أجيزة استشعار اإلضاءة في  استخداـ
 (.William mcdonough+partner, 2012الفراغ )

( يستخدـ لمكشؼ عف األعطاؿ Hybrid Diagnostic Engineاستخداـ وتطوير محرؾ تشخيص ىجيف )
 (.NASA, 2012وعزليا في األنظمة المعقدة )

( اعتمادًا عمى التيوية الطبيعية في الفراغ ونسبة 4.34داـ نوافذ ذكية وذات تحكـ ألي كما يبيف الشكؿ )استخ
 Amesاإلشغاؿ والجدولة الزمنية لمفراغات، األمر الذي يساىـ في التحكـ باألنظمة التيوية والتكييؼ )

Research Center,2010.) 
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 النوافذ الذكية المستخدمة في المبنى(: 1 .11شكؿ )
 (William mcdonough+partner, 2012) :المصدر

تسػػتخدـ ناسػػا أدوات ديناميكيػػة لقيػػاس تػػدفؽ الموائػػع حسػػابيًا بشػػكؿ متقػػدـ، وتسػػتخدميا ناسػػا لقيػػاس تػػدفؽ السػػوائؿ 
الميػػاه والغػػازات فػػي شػػبكة المبنػػى، وضػػبط نظػػاـ والغػػازات فػػي بيئػػة معينػػة، ممػػا يسػػاعد فػػي الكشػػؼ عػػف تسػػرب 

 .(Marlaire, 2012) التيوية والتكييؼ  لمحفاظ عمى راحة المستخدميف وتحسيف استخداـ الطاقة
 

 ثالثان/النقد المعمارم لممبنى
ما بيف فكر معماري ذكي وبيف أنظمة ذكية حيث NASA Ames Research Center دمج تصميـ مبنى 
اسي لمفكر التصميمي ىو اإلستفادة واإلندماج مع البيئة المحيطة لممبنى  وتحقيؽ ذلؾ مف كاف اليدؼ األس

خبلؿ ادخاؿ األنظمة الذكية في المبنى خبلؿ مرحمة التصميـ ودراسة تأثيراتيا االمر الذي ساعد في سرعة 
مناسبة لؤلنظمة ودمجيا  انجاز المشروع والتقميؿ مف عامؿ المفاجأة في الموقع كما أنو ساىـ في توفير فراغات

 في المبنى دوف التأثير عمى الشكؿ الجمالي لمفراغات الداخمية  
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 (6نمكذج رقـ ) 1.1
 (Intel Mobile) Communication Indiaفي بنغالكر Intelمبنى شركة 

أوؿ مبنى ذكي يعمؿ عمى  ـ2016في عاـ  Intel  في  محاولة إليجاد بيئة أفضؿ لمموظفييا، أنشأت شركة
واعتمد المصمميف عمى تجربة صاحب العمؿ  ،(4.35) الشكؿ( في بنغالور في اليند كما يبيف IOT)اـ نظ

 (IBcon,2016)والموظؼ،إضافة الى تقميؿ التكمفة التشغيمية الرأسمالية لممبنى

 

 اليند –  Intelالموقع الجغرافي لمبنى شركة(: 1 .11شكؿ )
 (م2017هىقغ خرائط جىجل، ) المصدر:

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
( طوابؽ عمى مساحة 10في بنغالور مف )  Intel Mobile Communication Indiaيتكوف مبنى

، وىدؼ المشروع الى تقميؿ لستخداـ الموارد وتحسيف أنظمة (4.36) الشكؿ( قدـ مربع كما يبيف 630000)
% مف استيبلؾ الطاقة نتيجة 40ة وزيادة الكفاءة التشغيمية، ويتميز بقدرتو عمى توفير ما يقارب التحكـ بالطاق

 .(Khandavilli,2017) تنفيذ ميزات ذكية في المبني

 

 اليند –Intel Mobile Communication India مبنى(: 1 .11شكؿ )
 (Khandavilli, 2017) المصدر:
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 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
( جياز استشعار لمتابعة وتحسيف درجات الحرارة واإلضاءة واستيبلؾ 9000جيزىيكؿ المبنى بما يقارب )

، الطاقة في المبنى، وتتميز المستشعرات بتوفير البيانات في الوقت الحقيقي ومعالجتيا وانشاء رؤى قابمة لمتنفيذ
 :(Khandavilli,2017) ومف أىـ األنظمة الذكية المستخدمة في المبنى ما يمي

اسػػتخداـ اإلضػػاءة الذكيػػة واضػػاءة الخفػػت والتػػي تعتبػػر المستشػػعرات جػػرء ال يتجػػزأ مػػف المصػػابيح وتعمػػؿ عمػػى 
 .(4.37الشكؿ )مراقبة اإلشغاؿ واإلضاءة الطبيعية ودرجة الحرارة كما يبيف 

 

 أنظة اإلضاءة والخفت اضافة الى أنظمة التيوية والمستشعرات في المبنى(: 1 .11شكؿ )
 (Khandavilli,2017) المصدر:

 

استخداـ أنظمة جمع البيانات تربط مجموعة متنوعة مف أجيزة اإلستشعار الذكية التي ترصد أنظمة البناء 
 لمبيانات فيما بينيا، كما تعمؿ عمى توفير األمف والحماية ألنظمة البناء والبيانات.وتضمف تدفؽ متواصؿ 

استخداـ أنظمة إدارة ذكية لمحفاظ عمى درجات حرارة ثابتة في الفراغػات المغمقػة مثػؿ قاعػات اإلجتماعػات بغػض 
رفػة وربػط ىػذه البيانػات النظر عما إذا كانت مشغولة أـ ال، وذلؾ مف خبلؿ جمع البيانات حوؿ وضع إشػغاؿ الغ

مػػع بيانػػات أجيػػزة التيويػػة والتكييػػؼ فػػي الغػػرؼ، أمػػا الغػػرؼ المفتوحػػة فيػػتـ األخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار نسػػبة اإلشػػغاؿ 
، تعمػػؿ ىػػذه المستشػػعرات كػػؿ دقيقيتػػيف لمحفػػاظ عمػػى الراحػػة لشػػاغمي (4.38) الشػػكؿودرجػػة الحػػرارة كمػػا يوضػػح 

 .الفراغ
 

 

 ترابط أنظمة استشعار الحرارة وتدفؽ اليواء الى الفراغات مع أنظمة التكييؼ وعدادات الطاقة(: 1 .11شكؿ )
 (Khandavilli,2017) المصدر:
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استخداـ أنظمة مراقبة العدادات واستخداـ مصادر الطاقة، حيث يتـ قراءة العدادات وتغيير إستخداـ الطاقة 
 دىا حسب احتياجات الحمؿ البلـز لمفراغ.وتولي

 

 األجيزة IPتوزيع األثاث وربط األجيزة بشبكة البيانات و(: 1 .11شكؿ )
 (Khandavilli,2017) المصدر:

ى ألىػداؼ إال أنػو يجػب انشػاء "أنػو بػالرغـ مػف تحقيػؽ المبنػ مػف خػبلؿ تجربتيػا فػي المبنػى Intel ذكػرت شػركة 
شػػراكة مػػع قسػػـ تقنيػػة المعمومػػات فػػي وقػػت سػػابؽ مػػف المشػػروع وذلػػؾ لضػػماف تصػػميـ حمػػوؿ تقنيػػة ذكيػػة بشػػكؿ 

 .(Khandavilli,2017)متكامؿ ومتناغـ مع البنية التحتية والبيئة المحيطة لممبنى" 
 

 ثالثان/النقد المعمارم لممبنى
لناظر اليو مف الخارج يرى بأنو مبنى بسيط مف مواد انشائية بسيطة فالواجية تميز تصميـ المبنى بالبساطة، فا

زجاجية ونظاـ انشائي معدني، ولكف عند الدخوؿ الى ىذا المبنى  فإنو يحتوي عمى أنظمة ذكية تتيح لمموظفيف 
لتحقيؽ اليدؼ العمؿ ضمف بيئة مريحة تستجيب لمتطمباتيـ واحتياجاتيـ، وتميزت ىذه األنظمة بارتباطيا معًا 

مف ىذا المبنى، فميس كؿ مبنى بسيط بظاىره ليس مبنى ذكي ، ولكف يمكف تحقيؽ الذكاء أيضًا مف خبلؿ 
 .األنظمة المدخمة في التصميـ الداخمي لممبنى
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 الخالصة:
عرض ىذا الفصؿ نماذج لمباني ادارية عالمية ذكية استخدمت فييا العمارة الذكية 

ختمفتو بأشكاؿ مختمفة،   ما يمي: مف أىـ ىذه اآللياتآليات تطبيؽ مفيـو العمارة الذكية و  ا 
دمج عناصر انشاء المبنى والكاسرات الشمسية المستخدمة في الواجيات مع نظاـ إدارة  -

 مف تقميدي الى ذكي قادر عمى التفاعؿ مع الظروؼ البيئية المحيطة المبنىالمبنى لتحويؿ 
 .كما في المبنى البيئي

تصميـ مبنى تفاعمي  مف خبلؿتصميمة لممبنى أساس لتطبيؽ العمارة الذكية جعؿ الفكرة ال -
نظمة األمع  ربطياالبيئة المحيطة و  الظروؼ ذكي يعتمد عمى تطويع معماريوفؽ فكر 

والذي اليمكف تحقيقو اال باستخداـ برامج محوسبة خبلؿ العممية  ذكيةالتكنولوجية ال
كما في مبنى التجارة  ؿ مرحمة التنفيذ واإلشغاؿالتصميمة لتجنب الوقوع في المشاكؿ خبل

 .(NASA Ames Research Centerومبنى ) العالمي البحريني

تطبيؽ مفيـو الواجيات الذكية التي تستخدـ كحماية لممبنى مف الظروؼ البيئية الخارجية  -
ج كما تـ تطبييا في مبنى أبرا ضاءة طبيعية غير مباشرة في الفراغاتإاضافة الى توفير 

 . (Dusselderorfer staddor)البحر ومبنى

استخداـ الخبليا الكيروضوئية في تصميـ المباني بحيث يختمؼ موضعيا وفؽ موقع  -
 NASA Ames Research، كما في مبنى )المبنى لمحصوؿ عمى أقصى استفادة

Center.مبنى أبراج البحر والمبنى البيئي ،) 

 ركة ونسبة اإلشغاؿ في معظـ المباني الذكيةاستخداـ أنظمة خفت اإلضاءة واستشعار الح -
اضافة الى استخداـ أنظمة األماف واإلتصاالت الداخمية عالية السرعة لتحقيؽ سيولة 

 التواصؿ وتوفير الحماية لممبنى والبيانات والتي تعبر مف أىـ األنظمة الذكية في المباني.

ة وخاصة في النوافذ لتحقيؽ معامؿ استخداـ مواد ذكية قادرة عمى اإلستجابة لمتغيرات البيئي -
 نفاذية حرارية أقؿ.

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الخامس 
  دراسة ميدانية

 مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية
 -حالة دراسية -
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 الفصؿ الخامس:  1
 ة ميدانيةػػػػػػػػػدراس

 حالة دراسية -مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية
 تمييد

وع مف أ ال يتجزأ مف وحدة المجتمع العمرانية ويعكس ىذا النّ المباني اإلدارية جز  دتع
شاغمييا مف موظفيف  باني مف عددِ المَ  ىمية ىذهِ نبع أَ قدميا، وتَ جتمعات وتَ ر المُ المباني مدى تطوّ 

رت األنظمة اإلنشائية كنولوجي فقد تطوَّ ر التُّ طوّ باني اإلدارية بزيادة التّ رت المَ طوَّ تَ و  ،وجميور
دارة البيئة الدَّ ومواد اإلنش  .المباني اخمية ليذهِ اء وا 

مفيـو المباني اإلدارية وتطورىا التاريخي في مدينة غزة نتيجة حيث يتناوؿ ىذا الفصؿ 
منيج  وصؼتعاقب أنظمة الحكـ المختمفة عمييا، كما يتناوؿ الدراسة الميدانية مف خبلؿ 

الدراسة وكيفية توظيفيا في الجانب الدراسة والحالة الدراسية وأسباب اختيارىا، وكذلؾ أداة 
 التطبيقي لمدراسة.

 مفيـك المباني اإلدارية  1.1

تعددت التعريفات الخاصة بالمباني اإلدارية وفؽ ما تـ صياغة التعريػؼ لػو، حيػث أنػو حسػب 
الكػػودة العربيػػة لمتطمبػػات الفػػراغ فػػي المبػػاني"ىي المبػػاني أو أجػػزاء المبػػاني التػػي تسػػتعمؿ لغػػرض 

دارية أو فنية أو الية أو سياسية أو تجاريػة شػريطة أال يػتـ فييػا تبػادؿ البضػائع أو تقديـ خدمات إ
الحاجيػػات بكميػػات توجػػب التخػػزيف وتشػػمؿ الػػدوائر الحكوميػػة والمراكػػز األمنيػػة والبنػػوؾ ومكاتػػب 

 .(ـ2014 الشنطي،) الخدمات الفنية والتجارية والمختبرات وحطات اإلذاعة والتمفزة.....إلخ"
المباني اإلدارية أيضًا بأنيا شكؿ مف البناء يحوي فراغات مصػممة بدرجػة رئيسػية يطمؽ عمى 

 عبػػد السػػبلـ،) لبلسػػتعماؿ المكتبػػي وتػػزود بأثػػاث مكتبػػي ضػػمف المسػػاحات المتاحػػة فػػي الفراغػػات
كمػػا ويعػػرؼ المبنػػى اإلداري الحػػديث فػػي ظػػؿ التطػػورات التكنولوجيػػة بأنػػو"ىو المبنػػى  ،(ـ2007

تغيير مجموعات النظـ التكنولوجية الحالية بكفاءة عالية في اطار محػيط بيئػي الذي يقدـ امكانية 
طبيعي مبلئـ ومنظـ يزيد مف سرعة تفيـ المستخدـ واتصػاالتو وانتاجيتػو وكفػاءة أداءه مػف خػبلؿ 

وبالتالي فػإف  (ـ2011فاضؿ،) دخوؿ العديد مف المتغيرات والمفاىيـ العممية والتكنولوجية الحديثة
إلدارية ىي بناء أو جػزء مػف بنػاء مخصػص إلجػراء عمميػات مكتبيػة سػواء كانػت ضػمف المباني ا
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القطػاع الخػاص أو الحكػػومي وقػد يتضػمف المبنػػى مؤسسػة واحػد أو عػػدة مؤسسػات مختمفػة تعمػػؿ 
 عمى اإلستجابة لمتطمبات شاغمي المبنى والتغير وفؽ الظروؼ البيئية المحيطة.

ات يجب مراعتيا خبلؿ عممية تصميـ المبنى، ومف تمتاز المباني اإلدارية بخصائص ومحدد
 عبد السبلـ،)األمور الواجب مراعاتيا خبلؿ العممية التصميمية لممباني اإلدارية ما يمي

 .(ـ2007
 توجيو المبنى بما يتوافؽ مع الظروؼ المناخية لممنطقة التي يتـ تصميـ المبنى فييا. -

الوىج والسطوع في الفراغ مف خبلؿ دراسة توفير أكبر قدر مف اإلضاءة النيارية مع تجنب  -
 وتحميؿ زوايا السقوط الشمسية.

 استخداـ وسائؿ لتظميؿ الفراغات الداخمية والواجيات وتشتيت أشعة الشمس المباشرة. -

 مراعاة استخداـ مواد بناء تحتفظ بالحرارة شتاءأ وتمنع نفاذىا لمفراغات الداخمية صيفاً  -

 غ ودراسة احتياجاتو التصميميةتحديد نوع النشاطات داخؿ الفرا -

العمـ المسبؽ بعدد الموظفيف الذيف سيشغموف الفراغ وتحديد األجيزة والمعدات واألثاث الذي  -
 يحتاجونو وآليات توزيعو في الفراغ.

 امكانية تعديؿ الفراغات الداخمية وفؽ االحتياجات والمتطمبات المستقبمية -

 ا.دراسة مسارات الحركة داخؿ الفراغات وبيني -

استخداـ عناصر الحركة الرأسية المناسبة في الفراغ ووجود عدد كاؼ مف المصاعد في  -
 المبنى.

 استخداـ لوحات ارشادية لتسييؿ االنتقاؿ بيف الفراغات. -

 تصميـ المبنى بحيث يراعي متطمبات وشروط األمف والسبلمة مف حيث الحرائؽ والزالزؿ. -

 مدينة غزة 1.1

قطاع غزة تقع في شمالو في الطرؼ الجنوبي لمساحؿ  غزة مدينة ساحمية وىي أكبر مدف
 ، وتعد أكبر المدف الفمسطينية تعدادًا لمسكاف(5.1الشكؿ )كما يبيف  الشرقي مف البحر المتوسط

الجياز المركزي )ـ 2016( ألؼ نسمة لعاـ 655.9فقد بمغ عدد السكاف ) (ـ2017 بمدية غزة،)
كثافة  فدممما يجعميا مف أعمى ال 2( كـ56ا )، وتبمغ مساحتي(ـ2016 الفمسطيني، لئلحصاء
 .(ـ2017 بمدية غزة،)لمسكاف
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 الموقع الجغرافي لمدينة غزة بالنسبة لقطاع غزة(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2014)الشنطي،  المصدر:
 

اإلستراتيجي وأىميتيا اإلقتصادية ا يتعد مدينة غزة مف أىـ المدف الفمسطينية نتيجة موقع
والعمرانية، حيث تعاقبت عمييا الحضارات واألمـ بدءًا مف الكنعانييف ووصواًل الى الدولة 
اإلسبلمية بفتراتيا الخبلفية المتعددة والتي آخرىا الخبلفة العثمانية، ومف ثـ خضعت مدينة غزة 

بعد قرار اإلنسحاب  ـ2005ر حتى عاـ لبلنتداب البريطاني فاإلحتبلؿ اإلسرائيمي والذي استم
 .(ـ2017 جنينة،)مف قطاع غزة 

تتميز مدينة غزة بأىميتيا اإلدارية والسيادية لمسمطة الوطنية الفمسطينية وقد تـ اختيار 
مدينة غزة كحدود لموضوع الدراسة والمتمثؿ ب "آليات تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية عمى 

 تتمثؿ بالنقاط التالية: المباني اإلدارية" لعدة أسباب
تضـ مدينة غزة المقرات السيادية مف مقرات الرئاسة الفمسطينية ومقرات الوزارات والدوائر  -

الحكومية التي شرعت السمطة الوطنية الفمسطينية الى انشائيا منذ قياميا، كما عنيت 
 ة.بتوسعة المباني اإلدارية التي أنشأت خبلؿ اإلدارات المتعاقبة عمى قطاع غز 

يعتبر القطاع الخدماتي األكثر استيعابًا لمعامميف حيث يبمغ اجمالي العامميف في قطاع غزة  -
% منيـ في القطاع العاـ، وما نسبتو 36.4% مف سكاف قطاع غزة، يعمؿ ما نسبتو 58

% في القطاع الخدماتي ذلؾ وفؽ احصائيات جياز اإلحصاء الفمسطيني لعاـ 53.8
 .ـ2016



90 
 

رية ىي الواجية الدالة عمى مدى تطور العمراف في مدينة غزة، لذلؾ ورغـ تعد المباني اإلدا -
تعرض المباني اإلدارية في مدينة غزة لمقصؼ خبلؿ الحروب الثبلثة التي خاضتيا المدينة 

، إال أف السمطة الوطنية ـ2014وحتى الحرب األخيرة في عاـ  ـ2008في الفترة مف 
مقرات تناسب الوظائؼ الحكومية ويكوف ليا طابع الفمسطينية سعت وبكؿ جيودىا لتوفير 

معماري مميز، ومف ذلؾ نبلحظ أىمية مدينة غزة اإلدارية واإلقتصادية السياسية وكونيا 
 سيادية لمسمطة الفمسطينية وكذلؾ لممؤسسات الدولية والوطنية.

 كر التاريخي لممباني اإلدارية في مدينة غزةالتطّ  1.1
العديػد مػف األنظمػة اإلداريػة التػي حكمتيػا سػارع كػؿ نظػاـ عمػى تعاقبت عمى إدارة مدينة غػزة 

ترسيخ وجوده مف خبلؿ انشاء المؤسسػات واألجيػزة الحكوميػة واإلداريػة التابعػة ليػا، فشػرعت فػي 
بناء المباني اإلدارية والمؤسساتية التي تعبر عف سياتيا وتطورت ىذه المباني في مدينة غزة منػذ 

 عيد السمط الفمسطينية كما يمي: عيد الدولة العثمانية وحتى
 المباني اإلدارية في العيد العثماني أكالن/ 

فييػػا األمػػيف  اتخػػذـ واسػػتمر قرابػػة األربػػع قػػروف، 1516بػػدأ الحكػػـ العثمػػاني لمدينػػة غػػزة عػػاـ 
مصػطفى باشػػا ابػػف عبػػد المعػيف سػػنجؽ دار السػػعادة أو مػػا يعػرؼ بقصػػر آؿ رضػػواف مقػػرًا لمحكػػـ 

دارة شؤوف مدينة غ زة والذي عرؼ في نياية العيد العثماني بالدبويا، وقد استخدـ القصػر كمقػر وا 
لئلدارة في فترات أخرى متعاقبة مف حكـ مدينة غزة، ويتكوف القصر مػف بػرجيف وىمػا غالبػًا جػزء 
مػػف عػػدة مبػػاني، وصػػمـ القصػػر عمػػى الطػػراز المممػػوكي ويحتػػوي عمػػى العديػػد مػػف المقرنصػػات 

 .(ـ2014الشنطي،) (5.2) الشكؿبعد متحؼ قصر الباشا كما يبيف والزخارؼ والذي تحوؿ فيما 

 
 قصر آؿ رضواف أو ما يعرؼ بمتحؼ قصر الباشا أحد المباني اإلدارية في العيد العثماني(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2016 )بوابة اقتصاد فمسطيف، المصدر:
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 (ـ1111-1111) ي اإلدارية في عيد اإلنتداب البريطانيالمبان ثانيان/

قر لمحكـ ووجود مكاف لبلنتداب البريطاني آثار سمبية عمى مدينة غزة، فأنشأت السرايا ك
ـ والذي بني 1928القوات العسكرية، كما أنشأت مقر بمدية غزة في شارع عمر المختار عاـ 

، توجد محبلت تجارية في الطابؽ األرضي مف الطوب المموف ويتكوف المبنى مف ثبلثة طوابؽ
وأما الطابؽ األوؿ والثاني فيـ عبارة عف غرؼ مكتبية عمى صؼ واحد تفتح عمى ممر لمحركة 
ولكف شكمو الخارجي يعبر عف الطرز القديمة التي سادت في فترة اإلنتداب البريطاني مف 

المحممة عمى جسور حديد األقواس الممونة والطوب والشرفات و استخداـ لمسقوؼ المستوية 
وتتكرر فيو العناصر المعمارية في الواجية مما يعطيو شكؿ المباني الرسمية، وكذلؾ فإف 

إثر  ـ2008ىذا المبنى في عاـ  دمرمساقطو األفقية تتماثؿ حوؿ محور كتمة الدرج وقد 
بموؾ الخرساني تـ اعادة انشاءه مف مواد حديثة باستخداـ الو اإلعتداء االسرائيمي عمى قطاع غزة 

 .(5.3) الشكؿكما يبيف  وتكسيتو بالطوب الحراري المشابو لمجزء القديـ المتبقي مف المبنى

 
 مبنى بمدية غزة بعد الترميـ(: 1 .1شكؿ )

 (ـ2016 )الطيراوي، المصدر:

باستخداـ األسقؼ المستوية والعقود اب البريطاني ارية في فترة اإلنتدالمباني اإلدامتازت 
 الشنطي،) كما استخدمت الييكؿ الخرساني الكامؿ والنوافذ المستطيمة الشكؿ في المباني اإلدارية

 .(ـ2014
 (ـ1111-1111) دارة المصريةالمباني اإلدارية في فترة اإلثالثان/ 

الفمسطيني لمنكبة ـ تعرض الشعب 1948عقب انسحاب اإلنتداب البريطاني عاـ 
والتيجير عمى أيدي عصابات صييونية، فمجأ العديد مف سكاف فمسطيف المحتمة الى مدينة غزة 

 رار مف جامعة الدوؿ العربية فأنشأدارة المصرية بناءًا عمى قوالتي أشرفت عمى حكميا اإل
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مقر مثؿ ي، ف العديد مف مقرارت الحكـ التابعة لئلدارة المصرية أو الشعب الفمسطينيو المصر 
وأنشات مقر قصر الحاكـ  (5.4) الشكؿكما يبيف ـ 1958المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 

، كما أضافوا عدد مف (5.5) الشكؿكما في  وىو عبارة عف مقر إقامة حاكـ شؤوف قطاع غزة
 وأضافوا عدد مف المبانيثؿ البريد واإلتصاالت والصحة والتربية والتعميـ مالدوائر الحكومية 

 لمجمع السرايا.

قامت وكالة األممـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف بإنشاء مقراتيا والتي 
مقرات إدارية دائمة باإلضافة الى  بإنشاءكانت في البداية مؤقتة ومع طوؿ أزمة البلجئيف قامت 

ة اتحاد ( فقد عمؿ عدد مف المؤسسات الدولية في مدينة غزة مثؿ جمعيUNRWA) األونروا
 الكنائس وىيئة كير األمريكية.

تأسست العديد مف الجمعيات والنقابات أىميا جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني وجمعية 
االتحاد النسائي الفمسطيني واتحاد النقابات العمالية واإلتحاد العاـ لطمبة فمسطيف واإلتحاد العاـ 

 (ـ2014 الشنطي،) لممرأة

 (ـ1111-1111) االسرائيمي االحتالؿفترة  المباني اإلداريةرابعان/ 

السرائيمي الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتمدت  االحتبلؿـ احتمت قوات 1967في العاـ 
اسرائيؿ اإلدارة المدنية في الشؤوف القانونية والداخمية واألمف العاـ والمالية واإلقتصاد والشؤوف 

 ط اسرائيمي مسؤوؿ عف إدارة.اإلجتماعية والبلجئيف وغيرىا مف خبلؿ تعييف ضاب

سيطرت اسرائيؿ عمى المباني اإلدارية التي بنتيا اإلدارات السابقة ونقمت الييا إدارة 
الحاكـ العاـ في مقر المجمس التشريعي واتخذت مف مجمع األجيزة األمنية)السرايا( مقرًا عسكريًا 

المدنية، وقامت بنقؿ اإلدارات  ومف مجمع الدوائر الحكومية)أبو خضرة( مجمعًا إداريًا لئلدارة
والموظفيف الحكومييف الى مجمع أبو خضرة وأقامت جسرًا لمربط بيف المجمعيف كما قامت 
بإضافة طابقًا لبعض المباني في مجمع أبو خضرة وكانت المكاتب فيو عبارة عف غرؼ فردية 

لغرؼ بأجيزة ضيقة مع وجود بعض الغرؼ الكبيرة لمضباط والموظفيف الييود وزودت ىذه ا
 الحاسوب كتطور لممباني اإلدارية.



93 
 

بنؾ  مثؿعممت البنوؾ اإلسرائيمة بموجب أمر عسكري خبلؿ فترة الحكـ اإلسرائيمية 
وديسكونت وبنؾ لئومي وتميزت البنوؾ اإلسرائيمية بربطيا بواسطة )بنؾ العماؿ( ـ عمىيو 

 ي اإلدارية في مدينة غزة.مى المبانعد بدايًة لدخوؿ الحواسيب اآللية عحاسوب مركزي ويُ 

تـ اعادة احياء النقابات المغمقة وتأسيس العديد مف الجمعيات الوطنية  ـ1978في العاـ 
ومف ضمف المباني اإلدارية الخاصة بالجمعيات الخيرية مبنى الييئة الخيرية والذي أنشأ ممف 

 الخرسانة المسمحة كنمط مختمؼ لممباني اإلدارية في مدينة غزة.

 المباني اإلدارية في عيد السمطة الفمسطينية/ خامسان 

لمسمطة الفمسطينية الفضؿ األكبر في بناء مدينة غزة، فيي مقر القيادة الفمسطينية 
انشاء المقرات السيادية واإلدارية في المدينة، ب قامتوتستقبؿ فييا الوفود الرسمية والرئاسية ، ف

زالة مظاىر االحتبلؿ االسرائيمي مف المبانيو  وترميـ وصيانة لممباني واعادة  ،الحكومية والعامة ا 
ترتيبيا بشكؿ كامؿ ونتيجة النقص الحاد في المباني اإلدارية قامت السمطة بإضافة مباني جديدة 
لمجمع الدوائر الحكومية وىي عبارة عف مباني مؤقتة مكونة مف طابؽ أو اثنيف وأسقؼ مف 

ي متعددة الطوابؽ وتحويميا الى مباني إدارية مثؿ الزينكو، كما قامت باستئجار عدد مف المبان
 مبنى وزارة المالية والداخمية والتخطيط وغيرىا.

رت السمطة الفمسطينية أدائيا مع الزمف مف خبلؿ انشاء مقرات جديدة وحديثة طوّ 
لممؤسسات، كما أخذت بتوسعة بعض المقرات واقامة أخرى جديدة عمى أراضي حكومية أو ىدـ 

أنشأت مبنى الرئاسة ومبنى سمطة األراضي ومبنى ىيئة الرقابة  ؼقديمة وانشاء أخريالمباني ال
مباني وغيرىا مف الالعامة باإلضافة الى ديواف الموظفيف العاـ ووزارة الثقافة ووزارة الصحة 

ىذه المباني عمى  متموقد صُ  ،نماذج ليذه المباني (5.4) الشكؿكما يظير  حكوميةالدارية اال
يـ اداري لمدوائر واألقساـ واعتمدت عمى المسقط األفقي المغمؽ في توزيع المكاتب، أساس تقس

واستمرت السمطة في انشاء المباني اإلدارية الجديدة مثؿ مبنى وزارة التربية والتعميـ ووزارة العدؿ 
خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وأنشأ مبنى وزارة  ـ2008الذي تـ تدميره في عاـ 

شباب وىيئة التأميف والمعاشات، ولكف استمرت العديد مف الوزارات والييئات الحكومية في ال
نظاـ اإليجار حيث يتـ تحويؿ المباني السكنية الى مباني إدارية، ويتـ غالبًا اضافة الغرؼ 

 المسبقة التصنيع إلنشاء مكاتب االستعبلمات واالستقباؿ واألمف.
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اليسار  في األعمى مف اليميف ىناؾ مبنى وزارة التربية والتعميـ غرب مدينة غزة ، وعمىيظير (: 1 .1شكؿ )

 مبنى ديواف الموظفيف، أما في األسفؿ فيو مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية
 

انتفاضة ( ـ2000)لـ تستقر األوضاع السياسية في مدينة غزة، فاندلعت في عاـ 
بقصؼ مقرات لمسمطة الفمسطينية واستمرت سياسة االحتبل االسرائيمي األقصى فقامت قوات 

مقرًا لمسمطة الفمسطينية ما بيف تدمير كمي  590التدمير لمؤسسات السمطة الفمسطينية فتـ تدمير 
 وجزئي .

 (ـ2008)ىجـو عاـ  عمى قطاع غزة إال أفّ  عدد مف الحروبشنت قوات االحتبلؿ 
يعتبر أقوى ىجـو عمى المباني اإلدارية لمسمطة الفمسطينية  فتـ تدمير العديد مف المقرات 

المبنى اإلداري لممخابرات العامة باإلضافة الى الرئاسة، و الحكومية مثؿ مجمع الوزارات ومقر 
ؿ في )السرايا( والذي تـ تدميره بشكؿ كام مباني إدارية تاريخية مثؿ مجمع األجيزة األمنية

 ـ ومف ثـ تحويمو لمتنزه عاـ.2014 ىجـو عاـ

بفتح مقراتيا التي تـ اغبلقيا في زمف االحتبلؿ  واألىمية قامت المؤسسات الوطنية
، كما أقامت مف خبلؿ نظاـ االيجار أو انشاء مباني إدارية خاصة بيـ االسرائيمي لمقطاع

األممية التابعة لؤلمـ المتحدة،  مؤسسات دولية فروع ليا في مدينة غزة ومف أىميا المنظمات
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حيث تـ نقؿ مقر األونروا مف جنيؼ الى مدينة غزة ضمف مجمع خدمات األونروا في عاـ 
 ( مقرىا اإلقميمي في مدينة غزة.UNDPـ، وكذلؾ أنشأت )1996

ـ بظيور األبراج التي أصبحت تستخدـ 1997ساىـ قانوف األبنية المتعددة الطوابؽ عاـ و 
 (9) ات األىمية فتـ انشاء برج الظافرلمعديد مف الشركات والمؤسسات والجمعي كمكاتب إدارية

والذي يعد نموذجًا لمتقدـ التكنولوجي في مجاؿ اإلنشاءات والتشييد فتـ اعتماد الواجيات 
 .(5.5) الشكؿكما يبيف (Composite Panel) الزجاجية ودمجيا مع ألواح األلمنيـو 

 
 في مدينة غزة 9برج الظافر (: 1 .1شكؿ )

 (م2017هىقغ شركت الظافر، ) المصدر:
 

كما تـ انشاء العديد مف األبراج المشابية مثؿ برج الوطف وغيرىا، وعمى الرغـ مف  
ى قطاع الدمار الكبير الذي حصؿ في المباني اإلدارية خبلؿ العدواف اإلسرائيمي المتكرر عم

غزة والذي كاف في كؿ مرة يمحؽ أضرارًا جسيمة في المباني اإلدارية إال أنو وبعد انتياء اليجوـ 
ـ شيدت مدينة غزة زيادة في تطور المباني اإلدارية وانشاء مباني متعددة 2014اإلسرائيمي لعاـ 

ة في ظؿ تطور االستخداـ  مثؿ موؿ الرحاب وغيرىا، وىذه الظاىرة آخذة بالتوسع في مدينة غز 
، وقد تـ اختيار مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية كدراسة ميدانية العمؿ اإلداري في مدينة غزة

 .لؤلطروحة كونو مبنى إداري ذو تصميـ معماري حديث

 راسةاالجراءات المنيجية لمدّ  1.1

اف محاولة الباحث لتعميؽ وتأصيؿ الصفة العممية تتطمب عرض وتوضيح اإلجراءات 
البحث العممي  يقـولتي اتبعيا في الدراسة وما تضمف ذلؾ مف ضوابط وخطوات. المنيجية ا
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عمى النظرة الفاحصة لمظاىرة المدروسة وذلؾ مف خبلؿ التعمؽ في أبعادىا وتحديد العبلقات 
بينيا ومختمؼ الظواىر األخرى، لذلؾ عمى الباحث عدـ االكتفاء بالجانب النظري الذي ييدؼ 

االفتراضات النظرية حوؿ الظاىرة المدروسة بؿ عميو تدعيـ ذلؾ إلى توضيح مجموعة مف 
 بجانب ميداني باستخداـ األدوات البحثية المختمفة.

 راسةمنيجية الدّ  1.1.1

تعتبر منيجية الدراسة بأنيا خطة تبيف وتحدد طرؽ واجراءات جمع وتحميؿ البيانات 
تي وضعت ليذه الدراسة، فقد لموصوؿ الى نتائج تتعمؽ بموضوع الدراسة، وبناءًا عمى أىداؼ ال

و الذي يعرؼ عمى" أنو أحد أشكاؿ التحميؿ  بنيت الدراسة عمى منيجية الوصؼ التحميمي
والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عف طريؽ جمع 

خضاعيا لمدراسة الدقيق ة" )عبد البيانات والمعمومات عف ىذه الظاىرة وتصنيفيا وتحميميا وا 
 (.287، صـ2008المؤمف، 

آليات تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية " وفي ىذه الدراسة استخدمت الباحثة ىذا المنيج لدراسة
 ."عمى المباني اإلدارية
الوصػفي التحميمػي الكشػؼ وجمػع معمومػات حقيقيػة ومفصػمة لظػاىرة موجػودة  ومف أىداؼ المنيج

واالسػػتفادة مػػف آراء اآلخػػريف وخبػػراتيـ فػػي وضػػع  فػػي مجتمػػع مػػا، وتحديػػد المشػػكبلت الموجػػودة
تصػػور وخطػػط مسػػتقبمية التخػػاذ القػػرارات المناسػػبة، كمػػا وييػػدؼ إلػػى إيجػػاد العبلقػػة بػػيف الظػػواىر 
المختمفة وتفسير الظاىرة بناًء عمػى أسػبابيا الحقيقيػة إليجػاد الحمػوؿ المناسػبة، وأخيػرًا فػإف كػؿ مػا 

، ـ2008فسػػػػػػػير تمػػػػػػػؾ الظػػػػػػػواىر )عبػػػػػػػد المػػػػػػػؤمف، سػػػػػػػبؽ يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى األرقػػػػػػػاـ اإلحصػػػػػػػائية لت
 (، وقد اعتمد المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة عمى:288،287ص

تعريؼ المبنى الذكي وخصائصو وتطور مفيومو خبلؿ الفترات الزمنية المختمفة مف  -
 خبلؿ الرجوع لممصادر العممية المعتمدة والمتنوعة.

ف مواد وأنظمة وواجيات ذكية مف خبلؿ عرض المتطمبات التصميمية لممبنى الذكي م -
 الرجوع لممصادر العممية والنشرات الخاصة بالشركات المتخصصة في ىذا المجاؿ.

بياف وتوضيح تأثيرات العمارة الذكية عمى الفكر المعماري والعممية التصميمة، التشكيؿ  -
 .المعماري والتصميـ الداخمي لمفراغات

 لعدد مف المباني اإلدارية العالمية الذكية. عرض وتحميؿ لمظاىر العمارة الذكية -
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 طرؽ جمع البيانات 1.1.1
 :اعتمد الباحث عمى طريقتيف لجمع البيانات

وذلؾ في الجانب الميداني مف خبلؿ الزيارة الميدانية ومبلحظة لعناصر  البيانات االكلية: -
ؿ ، وكذلؾ عمالمبنى ومكوناتو وحصر البيانات البلزمة في موضوع الدراسة وتحميميا

استبيانات لدراسة  ما يوفره تصميـ المبنى مف خدمات مناسبة مراعاة لظروؼ العمؿ في 
المبنى وكيفية تطويره لمبنى ذكي، وكذلؾ عمؿ استبيانات لدراسة األسباب التي تعيؽ 

 .لموصوؿ لنتائج تدعـ أىداؼ وموضوع الدراسة تطبيؽ العمارة الذكية في مدينة غزة
مف خبلؿ مراجعة الكتب والدوريات والنشرات والرسائؿ العممية  وذلؾ انكية:البيانات الثّ  -

الخاصة أو المتعمقة بموضوع الدراسة والتي تتعمؽ بدراسة آليات تطبيؽ متطمبات العمارة 
الذكية عمى المباني اإلدارية في مدينة غزة، وكذلؾ أخذ بيانات مف مراجع قد تسيـ في 

مف المجوء لممصادر الثانوية في الدراسة إثراء الدراسة بشكؿ عممي، وييدؼ الباحث 
التعرؼ عمى المعمومات والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة وآخر المستجدات فييا، وكذلؾ 

 عمى الطرؽ واألساليب العممية السميمة في كتابة الدراسات.

 راسةمجتمع كعينة الدّ  1.1.1

التصميـ المعماري يتكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف فئة الميندسيف المعمارييف في مجاؿ 
وخاصة العامميف في مجاؿ تصميـ المباني اإلدارية "الميندسيف المعمارييف"، وفئة الموظفيف 

 ( موظؼ.100) العامميف في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية والبالغ عددىـ

 & Kergcieتـ استخداـ معادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية لػ كيرجسي ومورجاف )
Morgan 1970) لفئة الميندسيف  لتحديد حجـ العينة المناسب الذي يمثؿ مجتمع الدراسة

( ميندس معماري في قطاع غزة حسب نقابة 340المعمارييف حيث يبمغ حجـ مجتمع الدراسة)
مف فئة الميندسيف، 180قد تـ اختيار عينة بحجـ ومف خبلؿ التعويض في المعادلة ف الميندسيف

باحثة بإجراء حصر شامؿ لمجتمع الدراسة المستيدؼ، حيث فقد قامت الأما فئة الموظفيف 
( موظؼ التعامؿ مع الباحثة وتعبئة االستبانة، وبيذا يصبح حجـ المجتمع 33رفض )

 ( موظؼ فقط. 67المستجيب لمباحثة )
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( مفردة بغرض 35كما قامت الباحثة بتوزيع وجمع بيانات مف عينة استطبلعية بحجـ )
ة الدراسة، وبعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة تـ توزيع التحقؽ مف صدؽ وثبات أدا

 االستبانات عمى الحجـ الكمي لعينة الدراسة وكانت نسبة اإلسترداد كما يمي:

: بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات واسترداد فيما يتعمؽ بمكظفي التأميف كالمعاشات -
بانة صالحة لمتحميؿ مف أصؿ االستبانات التي ( است37االستبانات التي تـ توزيعيا تـ استرداد )

%(، تعتبر ىذه النسبة 55( استبانة، وبيذا فإف نسبة االسترداد الكمية تبمغ )67تـ توزيعيا )
ممثمة لمجتمع الدراسة ومطابقة لحجـ العينة المطموب وبناًء عميو يمكف االعتماد عمييا في 

 استكماؿ إجراءات الدراسة.
: بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات واسترداد يف المعمارييففيما يتعمؽ بالميندس -

( استبانة صالحة لمتحميؿ مف أصؿ عينة الدراسة 152االستبانات التي تـ توزيعيا تـ استرداد )
%(، تعتبر ىذه 84( استبانة، وبيذا فإف نسبة االسترداد الكمية تبمغ )180التي تـ توزيعيا )

ة ومطابقة لحجـ العينة المطموب وبناًء عميو يمكف االعتماد عمييا النسبة ممثمة لمجتمع الدراس
 في استكماؿ إجراءات الدراسة.

 راسةأداكات الدّ  1.1.1

 بناءًا عمى طبيعة الدراسة وأىدافيا فقد تـ االعتماد عمى أداتيف أساسيتيف:
لمدراسة حيث تـ اختيار مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية كنموذج  راسة الميدانية التحميمة:الدّ  -

الميدانية، ودراسة العمارة الذكية عمى ىذه المباني وكيفية تطبيقيا وتطوير ىذه المباني 
لتصبح ذكية حسب مفاىيـ وخصائص المبنى الذكي وذلؾ باالستناد عمى المتطمبات 
التصميمية لممباني الذكية مف خبلؿ المبلحظة المقصودة وعمؿ الزيارات الميدانية ومبلحظة 

 رة الذكية وكيفية عمميا وفؽ األىداؼ المرجوة منيا.مظاىر العما

حيث تـ عمؿ نموذجي استبانة أحدىما يستيدؼ الميندسيف لدراسة معيقات  االستبانات: -
تطبيؽ العمارة الذكية في مدينة غزة، واآلخر لدراسة مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية وكيفية 

 تطويره.

 
 
 



99 
 

 ة(راسة )االستبانخطكات إعداد أداة الدّ  1.1.1

ليات تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية عمى المباني آتـ إعداد أداتيف لمدارسة لدراسة 
مراجعة الدراسات السابقة واالستفادة منيا في بناء االستبانة ذات الصمة  وذلؾ مف خبلؿ، اإلدارية

لؾ بموضوع الدراسة، ومف ثـ قامت الباحثة بإعداد مسودة أولية لكؿ استبانة مف أجؿ تقييميا وذ
بعرضيا عمى المشرفيف، حيث تـ النقاش معيـ حوؿ مبلئمة فقرات كؿ استبانة ومتغيراتيا لقياس 
ما وضعت لقياسو وقدرتيا عمى التعبير عف مضموف البحث، بعد مراجعة المشرفيف لبلستبانات 
عادة صياغة بعض الفقرات وفؽ التعديبلت التي  تـ إعادة ترتيب محاور وأبعاد االستبانات وا 

 اىا المشرفيف.أبد
ومف ثـ تـ تصميـ االستبانات في صورتيا األولية وعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف 

( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ، وأخيرًا 1ذوي الخبرة مف دكاترة ومختصيف، والممحؽ رقـ )
في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانات مف حيث الحذؼ أو اإلضافة أو 

 (.3 ،2ديؿ لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية كما في ممحؽ رقـ )التع

 راسة )االستبانة(محتكيات أداة الدّ  1.1.1

 : تكونت االستبانة مف قسمييف رئيسييف:استبانة مكظفيف التأميف كالمعاشات -

 يعبر عف المتغيرات الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة  )البيانات الشخصية(: القسـ األكؿ
 مثمة في )طبيعة العمؿ، عدد سنوات العمؿ في الييئة(.والمت

 :يعبر عف متغيرات الدراسة مف خبلؿ األبعاد والفقرات التي تقيسيا، يتكوف  القسـ الثاني
 ( فقرة موزعيف عمى بعديف.32ىذا القسـ مف )

 : تكونت االستبانة مف قسمييف رئيسييف:استبانة الميندسيف المعمارييف -

  انات الشخصية(: يعبر عف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة )البي القسـ األكؿ
 والمتمثمة في )مكاف العمؿ، عدد سنوات الخبرة في مجاؿ التصميـ، المستوى التعميمي(.

 :يعبر عف متغيرات الدراسة مف خبلؿ األبعاد والفقرات التي تقيسيا، يتكوف  القسـ الثاني
يوضح توزيع فقرات  (5.1الجدوؿ )و عمى بعديف.  ( فقرة موزعيف16ىذا القسـ مف )

 االستبانة عمى أبعاد الدراسة.
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 توزيع فقرات أدوات الدراسة عمى األبعاد المكونة ليا(: 5 .1جدكؿ )

 البعد االستبانة
عدد 
 الفقرات

استبانة مكظفيف 
 التأميف كالمعاشات

 18 ة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينيةدراسة كفاء
 14 دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية

 11 مجمكع الفقرات
استبانة الميندسيف 

 المعمارييف
 5 دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف حوؿ العمارة الذكية في المباني

 11 تصميميةدراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خبلؿ العممية ال
 11 مجمكع الفقرات

 :داة الدراسة )االستبانة(أتصحيأل  1.1.1

لتصحيح أداة  (Likert Scale) ليكرتاستخدمت الباحثة تدريج خماسي وفؽ مقياس 
تعرض فقرات االستبانة عمى مجتمع وعينة الدراسة ومقابؿ كؿ فقرة خمس  حيثب، الدراسة

وزاف رقمية تمثؿ درجة االجابة عمى أبات جااإلوُتعطى  إجابات تحدد مستوى موافقتيـ عمييا
يستفاد منيا في التعبير عف مستوى انخفاض أو ارتفاع الموافقة عمى فقرات وبنود  الفقرة

 .يوضح ذلؾ (5.2)نىجمحل ح االستبانة،
 رت لمموافقةبخمس درجات وفؽ مقياس ليك داة الدراسةأتصحيح (: 5 .2جدكؿ )

 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ بشدة اإلجابة

 1 1 1 1 1 الدرجة 

أنو كمما انخفضت الدرجة الممنوحة لئلجابة كمما زادت  (5.2)السابؽ يتضح مف الجدوؿ 
(، والفقرة 5درجة الرفض عمييا، حيث نجد أف الفقرة التي يتـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة )

(، أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا محايد تأخذ 4تي يتـ الموافقة عمييا تأخذ الدرجة )ال
(، وأخيرًا 2(، في حيف أف الفقرة التي تكوف اإلجابة عمييا بعدـ الموافقة تأخذ الدرجة )3الدرجة )

موافقة عمى كؿ فقرة (، ولتحديد مستوى ال1الفقرة التي يتـ عدـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة )
مف الفقرات وكؿ بعد وكؿ محور ضمف أداة الدراسة، تـ االعتماد عمى قيمة الوسط الحسابي 

يوضح مستويات الموافقة استنادًا لخمسة مستويات  (5.3)التالي وقيمة الوزف النسبي والجدوؿ 
 )منخفض جدًا، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا(.
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 مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة(: 5 .3جدكؿ )

 مرتفع جدان  مرتفع متكسط منخفض منخفض جدان  مستكل المكافقة

 1.80أقؿ مف  الوسط الحسابي
إلى  1.80

2.59 
إلى  2.60

3.39 
إلى  3.40

4.19 
 4.20أكبر مف 

% إلى 36 %36أقؿ مف  الوزف النسبي
51.9% 

% إلى 52
67.9% 

% إلى 68
83.9% 

 %84أكبر مف 

 وجود عمى تدؿ( 1.80) عف تقؿ التي المتوسطات أف واضحة عمى داللة يعطي وىذا
درجة منخفضة جدًا مف الموافقة عمى الفقرة أو البعد أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جدًا 

 يي تدؿ عمى وجود درجة( ف2.59-1.80) بيف تتراوح التي المتوسطات أما مف الرفض،
 مف الموافقة بمعنى درجة مرتفعة مف الرفض عمى الفقرات أو األبعاد أو المحاور، منخفضة

متوسطة مف  درجة وجود عمى تدؿ ( فيي3.39-2.60) بيف تتراوح التي المتوسطات بينما
متوسطات الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المحور المقصود، كما أف ال

تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف الموافقة، في حيف أف  (4.19-3.40التي تتراوح بيف )
وىذا  ( تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة جدًا مف الموافقة،4.20المتوسطات التي تساوي وتزيد عف )

 التقسيـ تـ تحديده وفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذي تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

 )االستبانة(: راسةأداة الدّ بات كث صدؽ 1.1.1

صدؽ وثبات أداة الدراسة ىـ أسموباف لقياس مدى جودة أداة الدراسة. حيث يمكف تعريؼ 
الصدؽ عمى أنو قدرة أف يقيس المقياس ما وضع لقياسو، حيث أنو يتعمؽ بالبيانات وتمؾ الطرؽ 

لثبات يعني أنو في حاؿ المستخدمة وكيفية اعتبار ىذه البيانات دقيقة وصحيحة. في حيف أف ا
استخداـ باحث آخر لنفس أداة الدراسة تحت نفس الظروؼ سيخرج "سيتوصؿ" لنفس النتائج 
تقريبًا، وىذا يعني أف الدراسة التي تتمتع بالثبات ىي دراسة متسقة وجديرة بالثقة أي أنو يمكف 

 (.Javed & Iqbal, 2008, P.27)االعتماد عمى نتائجيا 

االتساؽ بيف مقياسيف وضعوا لقياس نفس الظاىرة، تمؾ المقاييس  الثبات يعني درجة
لقياس مدى استقبلؿ، واتساؽ، ودرجة الثقة في االختبار لقياس نفس الظاىرة في كؿ مرة. كما 
يمكف تعريؼ الصدؽ عمى أنو معرفة مدى تمكف االختبار مف قياس ما يراد قياسو لمعرفة مدى 

تبار أو مف المقاييس األخرى، وأيضًا معرفة درجة تحقيؽ إمكانية االستدالؿ مف نتائج االخ
 (.Javed & Iqbal, 2008, p.27)اليدؼ الذي استخدـ مف أجمو 
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 راسةأكال/  صدؽ أدكات الدّ 

 المرتبط بالمحتكل )الصدؽ الظاىرم(: دؽصّ ال -
 يعد ىذا األسموب الخطوة األولية لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة، حيث يعني ىذا األسموب

ؽ مفردات االختبار وارتباطيا بالظاىرة المقاسة وتمثيميا لجميع الجوانب المفترض قياسيا صد
كما يعتمد ىذا األسموب عمى التحكيـ الكمي التخميني. ويستخدـ ىذا األسموب  في الظاىرة،

لمعرفة مدى تمثيؿ أداة القياس )االستبانة( لمنطاؽ السموكي لمظاىرة المراد االستدالؿ عمييا، اذ 
يجب أف يكوف المحتوى ممثبًل تمثيبًل جيدًا لنطاؽ المفردات الذي يتـ تحديده مسبقًا )المجتمع(، 
فإف ذلؾ يتطمب أدلة منطقية وليست إحصائية وىذا يعتمد عمى األحكاـ التقييمية لمجموعة مف 
المحكميف ذوي الخبرة والمختصيف بالظاىرة قيد البحث ويطمب منيـ ابداء وجية نظرىـ في 

دخاؿ التعديبلت البلزمة مف وجية نظرىـ )لبد، مح  (.50، صـ2005تويات أداة الدراسة وا 
وبناًء عمى ذلؾ تـ عرض االستبانات عمى عدد مف المحكميف مف مختمؼ الجامعات 

وقامت  ،داة الدراسةأالمحكميف العديد مف التعديبلت عمى  السادة حيث قدـوالتخصصات، 
في ضوء المبلحظات التي قدميا  اتاالستبانصياغة  تعادوأ الباحثة باألخذ بيذه التعديبلت

 .شكميا النيائي اتخذت االستبانأالمحكميف، حتى 
 صدؽ االتساؽ الداخمي: -

البعد أو المحور يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع 
حساب الداخمي مف خبلؿ  ويتـ التحقؽ مف وجود صدؽ االتساؽالذي تنتمي إليو ىذه الفقرة، 

الذي تنتمي إليو، وذلؾ  لمبعد أو المحور درجة الكميةالمعامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة و 
ككؿ، وفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ  بيدؼ التحقؽ مف مدى صدؽ االستبانة

 االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمحاور التي تتكوف منيا.
 مالت صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد االستبانة األكلى "استبانة مكظفيف مبنى التأميف معا

 كالمعاشات"
  معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد األوؿ "دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة

 التقاعد الفمسطينية"
د األوؿ أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البع (5.4)يتضح مف خبلؿ الجدوؿ 

جميعيا ذات داللة إحصائية "دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية"، 
ما عدا الفقرة العاشرة، الخامسة عشر والسادسة عشر حيث أف مستوى  0.05عند مستوى 

، لذا سيتـ حذفيـ مف اجراءات التحميؿ البلحقة، 0.05الداللة الخاص بيـ أكبر مف مستوى 



103 
 

( لمفقرة الثالثة 0.332اوحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ المعنوية لفقرات البعد بيف )حيث تر 
اشعر باالنزعاج مف األصكات الناتجة مف الفراغات المكتبية المحيطة عشر التي تنص عمى "

خالؿ ساعات العمؿ ( لمفقرة الثالثة التي تنص عمى "0.738"، و)كالممرات نتيجة الحركة خالليا
 مكتب ألشعة الشمس الغير مرغكب فييا".ال يتعرض ال
 معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ "دراسة كفاءة التصميـ الحالي (: 5 .4جدكؿ )

 لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية"

معامؿ  الفقرة رقـ
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 0.002 *0.483 المبنى إضاءة طبيعية مناسبة لمفراغات المكتبيةيوفر تصميـ  1

 0.002 *0.500 استخداـ القبة السماوية في المبنى يوفر اضاءة مناسبة لمممرات الداخمية والفناء 2

 0.000 *0.738 خبلؿ ساعات العمؿ ال يتعرض المكتب ألشعة الشمس الغير مرغوب فييا 3

 0.000 *0.642 يؿ لمنع أشعة الشمس المباشرة الغير مرغوب فييايستخدـ في المبنى نظاـ تظم 4

 0.001 *0.507 يوفر المبنى نظاـ اضاءة اصطناعية مناسبة لبلستخداـ في الفراغات 5

 0.000 *0.583 أشعر بالراحة أثناء العمؿ واستخداـ  األثاث المكتبي في المبنى 6

 0.000 *0.730 يتميز األثاث المكتبي بخفة الوزف والمرونة  7

 0.000 *0.628 يمكف اعادة ضبط ارتفاعات األثاث المكتبي لتصبح أكثر راحة أثناء العمؿ 8

 0.000 *0.668 امكانية اضافة قطع جديدة لممكتب أو ازالتيا دوف عناء 9

 0.651 0.077- يضـ الفراغ المكتبي العديد مف التمديدات الكيربائية الظاىرة 10

11 
بيف الفراغات المكتبية في حالة الحاجة لتوسعة الفراغات دوف امكانية الدمج 

 0.014 *0.401 االضطرار ليدـ الجدراف

 0.000 *0.653 يوجد اتصاؿ بصري بيف الفراغات المكتبية مثؿ المدير وموظفيو 12

13 
اشعر باالنزعاج مف األصوات الناتجة مف الفراغات المكتبية المحيطة والممرات 

 0.044 *0.332 بلليانتيجة الحركة خ

 0.001 *0.528 أشعر باالطمئناف نتيجة وجود نظاـ كشؼ الدخاف وانذار الحريؽ 14
 0.421 0.136 أشعر باألماف نتيجة توفر نظاـ مراقبة داخمية في المبنى 15
 0.075 0.296 وجود مراقبة الدخوؿ بالبصمة يزيد مف التزاـ الموظفيف بساعات العمؿ 16
 0.000 *0.647 صاؿ بيف الموظفيف نتيجة توفر شبكة االتصاالت المعنونة في المبنىسيولة االت 17

18 
سيولة تنفيذ األعماؿ والوصوؿ لمبيانات بسبب وجود شبكة حاسوب داخمية تربط 

 0.000 *0.594 الموظفيف معاً 

 .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 
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  حاجة المبنى لمعمارة الذكية"معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني "دراسة 
( أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني 5.5يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )

ما  0.05كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى "دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية"، 
لة الخاص بيـ أكبر عدا الفقرة األولى، الخامسة، العاشرة، والرابعة عشر حيث أف مستوى الدال

، حيث تراوحت قيـ معامبلت ذفيـ مف اجراءات التحميؿ البلحقة، لذا سيتـ ح0.05مف مستوى 
تكجد بعض ( لمفقرة السادسة التي تنص عمى "0.356صدؽ االتساؽ المعنوية لفقرات البعد بيف )

" ياالفراغات في المبنى بحاجة لمزيد مف أنظمة المراقبة كالتحكـ بالدخكؿ لخصكصيت
)يتغير لكنيا  يفضؿ استخداـ مكاد متمكنة كيربائيان ( لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "0.633و)

 في حاؿ مركر التيار الكيربائي( في ابريز الكيرباء لتسييؿ تحديد المشكالت الكيربائية".
 خمي لفقرات البعد الثاني "دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية"معامبلت صدؽ االتساؽ الدا(: 5 .5جدكؿ )

معامؿ  الفقرة رقـ
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 0.195 0.218 أفضؿ أف يدمج المبنى بيف اإلضاءة الطبيعية واالصطناعية لتحقيؽ أفضؿ اضاءة 1

ة وتوفيرىا أفضؿ أف يكوف نظاـ اإلضاءة يفتح ويغمؽ تمقائيًا وفؽ حاجة الفراغ لئلضاء 2
 0.000 *0.624 حسب حاجة الموظفيف

يمكف استبداؿ الزجاج التقميدي في واجية المبنى بزجاج يعمؿ عمى حجب أشعة الشمس  3
 0.003 *0.481 الغير مرغوب فييا

 0.019 *0.384 اضافة نظاـ ستائر داخمية تعمؿ تمقائيًا حسب حاجة الفراغ ألشعة الشمس 4

 0.104 0.271 األثاث المكتبي إلخفاء التمديدات الكيربائيةأفضؿ اضافة أجزاء الى  5

توجد بعض الفراغات في المبنى بحاجة لمزيد مف أنظمة المراقبة والتحكـ بالدخوؿ  6
 0.031 *0.356 لخصوصيتيا

أفضؿ أف تكوف القواطع بيف الفراغات خفيفة وقابمة لمتحريؾ في حالة الحاجة لتوسعة أو  7
 0.001 *0.517 فصؿ الفراغات

يفضؿ استخداـ مواد متمونة كيربائيًا)يتغير لونيا في حاؿ مرور التيار الكيربائي( في ابريز  8
 0.000 *0.633 الكيرباء لتسييؿ تحديد المشكبلت الكيربائية

 0.009 *0.426 يمكف استخداـ ألواح الخبليا الشمسية في المبنى إلنتاج الطاقة البلزمة لتشغيؿ المبنى  9

ضؿ استخداـ نظاـ تدفئة وتكييؼ مركزي ذاتي التحكـ يعمؿ وفؽ حاجة الفراغ وعدد أف 10
 0.064 0.307 االفراد في الفراغ

اضافة نظاـ مراقبة كفاءة الطاقة والتحكـ في االضاءة والتكييؼ وفؽ جداوؿ زمنية مبرمجة  11
 0.000 *0.604 مسبقًا 

ب المياه ومنع وصوؿ المياه الى أجزاء اضافة نظاـ كشؼ تسريب المياه لكشؼ موقع تسري 12
 0.000 *0.568 المبنى

 0.000 *0.627 توفير حنفيات مياه تعمؿ عمى أجيزة االستشعار لتوفير المياه وتفادي االسراؼ فييا 13

 0.346 0.159 يعتبر اضافة كاميرات مراقبة في الفراغات المكتبية مناسب لمراقبة آليات سير العمؿ 14

 .0.05ئية عند مستوى دالة إحصا *
 "معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد االستبانة الثانية "استبانة الميندسيف المعمارييف 
 "معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد األوؿ "دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف حوؿ العمارة الذكية في المباني 
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تساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ ( أف معامبلت صدؽ اال5.6يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )
جميعيا ذات داللة  "دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المباني"،

، حيث تراوحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد بيف 0.05إحصائية عند مستوى 
لعمارة الذكية كآليات تمقيت محاضرات عممية حكؿ ا( لمفقرة الثانية التي تنص عمى "0.580)

لدم معرفة حكؿ المعايير ( لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "0.795و)"، تطبيقيا في المباني
الكاجب أخذىا بعيف االعتبار لتحقيؽ انسجاـ بيف التصميـ المعمارم كاألنظمة الذكية في 

 ."المبنى
بلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ "دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف معام(: 5 .6جدكؿ )

 حوؿ العمارة الذكية في المباني"

 الفقرة رقـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
في فترة الدراسة تعممت مساقًا جامعيًا حوؿ العمارة الذكية ومتطمباتيا التصميمية 

 .في المباني
0.786* 0.000 

 0.000 *0.580  .تمقيت محاضرات عممية حوؿ العمارة الذكية وآليات تطبيقيا في المباني 2

 0.000 *0.691 .اطمعت عمى مراجع وكتب عممية حوؿ العمارة الذكية في المباني 3

 0.000 *0.712 .لدي معمومات كافية حوؿ المواد واألنظمة الذكية وكيفية توظيفيا في المباني 4

5 
ة حوؿ المعايير الواجب أخذىا بعيف االعتبار لتحقيؽ انسجاـ بيف لدي معرف

 .التصميـ المعماري واألنظمة الذكية في المبنى
0.795* 0.000 

  .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 

  معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني "دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ
 العممية التصميمية"

( أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني 5.7ف خبلؿ الجدوؿ )يتضح م
جميعيا ذات داللة إحصائية  "دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية التصميمية"،

ما عدا الفقرة األولى، حيث تراوحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات  0.05عند مستوى 
أستخدـ برامج محاكاة الكاقع االفتراضي فقرة الثانية التي تنص عمى "( لم0.267البعد بيف )

( لمفقرة الثامنة التي 0.688و)"، خالؿ مرحمة التصميـ لتفادم المشاكؿ التصميمية لممبنى
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لممالكيف عمى استعداد زيادة مخصصاتيـ االستثمارية  لتكفير األنظمة الذكية في تنص عمى "
 ."المبنى

معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني "دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية (: 5 .7جدكؿ )
 خبلؿ العممية التصميمية"

معامؿ  الفقرة رقـ
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 0.989 0.002 خبلؿ العممية التصميمة لممبنى أستخدـ برامج التصميـ المحوسبة 1

2 
أستخدـ برامج محاكاة الواقع االفتراضي خبلؿ مرحمة التصميـ لتفادي المشاكؿ 

 التصميمية لممبنى
0.267* 0.030 

 0.000 *0.528 أستخدـ برامج التحميؿ الحراري لتوفير بيئة مريحة حراريًا في المبنى 3

4 
وايجاد تشكيؿ تساعد البرامج التصميمة والتحميمية في تطوير األشكاؿ المعمارية 

 معماري مميز يتبلئـ مع النسب البشرية
0.277* 0.027 

 0.000 *0.612 أثناء تصميـ المباني أقـو بطرح فكرة المباني الذكية واقتراح جعؿ المبنى ذكياً  5

 0.000 *0.594 أالقي ترحيبًا مف مديري وزمبلئي حوؿ أفكار المباني الذكية وتطبيقيا 6

 0.000 *0.626 لمفيـو المباني الذكية والترحيب بيذا الفكر المعماري أالحظ تفيـ المالكيف 7

8 
لممالكيف عمى استعداد زيادة مخصصاتيـ االستثمارية  لتوفير األنظمة الذكية في 

 المبنى
0.688* 0.000 

 0.000 *0.590 تتوفر شركات متخصصة باألنظمة الذكية أتعامؿ معيا خبلؿ تصميـ لممبنى 9

 0.000 *0.565 د انشاء ذكية في مدينة غزة ومتاحة لبلستخداـ بكفاءة في المبنىتتوفر موا 10

11 
اإلسرائيمي والحصار المفروض عمى قطاع غزة يؤثر عمى أنواع مواد  االحتبلؿواقع 

 اإلنشاء المراد ادخاليا لمقطاع
0.285* 0.021 

  .0.05*دالة إحصائية عند مستوى 

 أداة الدراسة: ثبات/ ثانيان 
 ستبانة األكلى "استبانة مكظفيف مبنى التأميف كالمعاشات"اال -

 النصفية التجزئة طريقة: 
 يػػػػتـ قيػػػػاس الثبػػػػات فػػػػي البيانػػػػات باسػػػػتخداـ طريقػػػػة التجزئػػػػة النصػػػػفية حيػػػػث تعتمػػػػد ىػػػػذه 
 الطريقػػػػػة عمػػػػػى تجزئػػػػػة الفقػػػػػرات المػػػػػراد قيػػػػػاس الثبػػػػػات ليػػػػػا إلػػػػػى نصػػػػػفيف، النصػػػػػؼ األوؿ يضػػػػػـ 

 ي يضػـ الفقػرات الزوجيػة، ومػف ثػـ يػتـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف الفقرات الفردية والنصؼ الثػان
(، ومػػػف ثػػػـ يػػػتـ تعديمػػػو باسػػػتخداـ معادلػػػة سػػػبيرماف 7، صـ2006النصػػػفيف )أبػػػو ىاشػػػـ حسػػػف، 

 ( ادناه يوضح نتيجة ذلؾ.5.8(، والجدوؿ رقـ )Spearman-Brownبرواف )
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 ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية(: 5 .8جدكؿ )

 البعد
عدد 
 الفقرات

 معامؿ االرتباط
 قبؿ التعديؿ

معامؿ االرتباط 
 بعد التعديؿ

 0.892 0.804 11 دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

 0.806 0.675 11 دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية

 0.891 0.804 11 ككؿ االستبانة

أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ معادلة ( 5.8) السابؽ يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية لمبعد األوؿ "

(، 1.111" بمغ )ة"دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكي، ولمبعد الثاني (1.111" بمغ )الفمسطينية
 (.1.111وبشكؿ عاـ يبلحظ أف معامؿ سبيرماف برواف المعدؿ لبلستبانة ككؿ بمغ )

ونستنتج مف خبلؿ ذلؾ أف جميع معامبلت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلؿ عمى وجود  
 درجة عالية مف الثبات في البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف أفراد العينة االستطبلعية.

 ألفاكركنباخ: طريقة 

صممت ىذه الطريقة كمقياس لبلتساؽ الداخمي لمفقرات، بمعنى ىؿ جميع فقرات أداة 
الدراسة )االستبانة( تقيس نفس العوامؿ التي يقيسيا المقياس؟ تتراوح قيمة معامؿ ألفاكرونباخ 

ة كمما زاد االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراس 1( حيث كمما اقتربت قيمتو مف 1-0بيف )
واتضح تجانس المقياس فعندما يكوف المقياس متجانسًا فإف كؿ فقرة فيو تقيس نفس العوامؿ 

. تـ استخداـ معامؿ (George and Mallery, 2003, p.53)العامة التي يقيسيا المقياس 
( 5.9ألفاكرونباخ في ىذه الدراسة لقياس الثبات في كؿ بعد وكؿ محور في االستبانة والجدوؿ )

 .يوضح ذلؾ
 ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ(: 5 .9جدكؿ )

 عدد الفقرات البعد
معامؿ 

 ألفاكركنباخ
 0.865 15 دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

 0.735 10 دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية
 0.838 25 ستبانة ككؿاال
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نتائج ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ حيث  (5.9) يوضح الجدوؿ السابؽ
نبلحظ أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ لجميع أبعاد االستبانة، 

دراسة د الثاني "( لمبع0.735حيث نجد أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بيف )
"دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ( لمبعد األوؿ 0.865" و )حاجة المبنى لمعمارة الذكية

وبشكؿ عاـ نبلحظ أف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة  ،"ىيئة التقاعد الفمسطينية
ثبات في (. وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة مف ال0.838ألفاكرونباخ بمغ )

 البيانات التي تـ جمعيا، وعميو يمكف االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتائجيا وتعميميا.

 االستبانة الثانية "استبانة الميندسيف المعمارييف" -

 النصفية التجزئة طريقة: 
 ة التجزئة النصفيةثبات أداة الدراسة باستخداـ طريق(: 5 .10جدكؿ ) 

 البعد
عدد 
 الفقرات

 معامؿ االرتباط
 قبؿ التعديؿ

معامؿ االرتباط 
 بعد التعديؿ

دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف حوؿ العمارة الذكية 
 في المباني

5 0.682 0.818 

 0.828 0.707 10 دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خبلؿ العممية التصميمية
 0.806 0.674 15 ككؿاالستبانة 

 

أعبله أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ  (5.10السابؽ ) يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف معادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية لمبعد األوؿ "

مبات العمارة "دراسة تطبيؽ متط، ولمبعد الثاني (1.111" بمغ )حكؿ العمارة الذكية في المباني
(، وبشكؿ عاـ يبلحظ أف معامؿ سبيرماف برواف 1.111" بمغ )الذكية خالؿ العممية التصميمية

 (.1.111المعدؿ لبلستبانة ككؿ بمغ )

ونستنتج مف خبلؿ ذلؾ أف جميع معامبلت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلؿ عمى وجود  
 عمييا مف أفراد العينة االستطبلعية. درجة عالية مف الثبات في البيانات التي تـ الحصوؿ
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 :طريقة ألفاكركنباخ 

 ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ(: 5 .11جدكؿ )

 عدد الفقرات البعد
معامؿ 

 ألفاكركنباخ
 1.111 1 المباني دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف حوؿ العمارة الذكية في
 1.111 11 دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خبلؿ العممية التصميمية

 1.111 11 االستبانة ككؿ

نتائج ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ  (5.11) يوضح الجدوؿ السابؽ
جميع أبعاد حيث نبلحظ أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ ل

( لمبعد الثاني 0.660االستبانة، حيث نجد أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بيف )
( لمبعد األوؿ 0.760" و )دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية التصميمية"

عاـ نبلحظ وبشكؿ  ،""دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المباني
(. وتشير جميع النتائج 0.579أف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمغ )

السابقة لوجود درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة 
 االستطبلعية، وعميو يمكف االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتائجيا وتعميميا.

 يعي لمتغيرات الدراسةالتكزيع الطب 1.1.1

يستخدـ اإلحصائيوف نوعيف مف االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات، النوع األوؿ 
 ( والنوع الثاني االختبارات البلمعممية Parametric Testsاالختبارات المعممية )

(Non Parametric Testsحيث أنو وفقًا لنظرية النياية المركزية فإف توزيع متوسطات أ ،) ي
( مفردة أو 30عينة عشوائية ومستقمة تقترب إلى التوزيع الطبيعي كمما زاد حجـ تمؾ العينة )

 أكثر بغض النظر عف توزيع المجتمع األصمي وىذا يعني أنو ال توجد قيود عمى شكؿ توزيع 
 المجتمع الذي ُسحبت منو تمؾ العينة، أي أنو طالما العينة تحتوي عمى عدد كبير 

 المشاىدات( فإف توزيع المعاينة لمتوسطات تمؾ العينة ىو توزيع طبيعي مف المفردات )
(Mordkoff, 2016, p.2,3) كما توصؿ ،(Geoff Norman,2010, p.31)  إلى أنو يمكف

استخداـ االختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة 
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يانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال، وفي ىذه الدراسة سيتـ كبيرًا او صغيرًا، وبغض النظر عف الب
استخداـ االختبارات المعممية وفقًا لمسببيف السابؽ ذكرىـ دوف المجوء لمتحقؽ مف شرط التوزيع 

 الطبيعي لمبيانات.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 1.1.11

حزمة اإلحصائية لمعمـو اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ ال
( في معالجة Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.23االجتماعية )

)االستبانة(، وفيما يمي أىـ  التي تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ أداة الدراسة وتحميؿ البيانات
 ذه الدراسة: األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية التي تـ استخداميا في معالجة بيانات ى

بطريقة التجزئة لقياس الثبات  (Spearman-Brown) معامؿ ارتباط سبيرماف برواف -
 .النصفية

 .في البيانات الثبات لقياس (Cronbach's Alpha) معامؿ ألفاكرونباخ -
وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات ( Mean) الوسط الحسابي -

 لبلستبانة. الرئيسة والمحاورواألبعاد الفقرات  عمىالدراسة 

لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ استجابات  (Standard Deviation) االنحراؼ المعياري -
 األبعاد والمحاور عف وسطيا الحسابي، إلى جانبالفقرات مفردات الدراسة لكؿ فقرة مف 

 الرئيسة، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا.

( الختبار متوسطات اإلجابات عمى فقرات وأبعاد ومحاور One Sample T-testاختبار ) -
 ( التي تعبر عف الدرجة الحيادية.3االستبانة حوؿ القيمة )

( لقياس االتساؽ الداخمي  Pearson Correlation Coefficient )معامؿ ارتباط بيرسوف  -
 بيف الفقرات واألبعاد والمحاور المنتمية إلييا.

 مدراسة الميدانيةل ىايؿ كتفسير تحمالنتائج  1.1

قامت الباحثة بتوزيع اإلستبانات عمى الفئات المستيدؼ، ومف ثـ تـ اجراء المعالجات 
اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة والمتعمقة بفقرات وأبعاد ومحاور الدراسة، إذ تـ 

لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة  (SPSSاستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
 التي سيتـ عرضيا وتحميميا كالتالي:
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 دراسة معيقات تطبيؽ العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية في مدينة غزة 1.1.1

تعتبر دراسة معيقات تطبيؽ العمارة الذكية في مدينة غزة ىي أولى الخطوات لتحديد نقاط 
ة وىي البداية التي سيتـ مف خبلليا تحديد التي يعاني منيا الواقع المعماري لمدينة غز الضعؼ 

 كما يمي: االستبانةوكاف تحميؿ  آليات لتطوير ىذا الواقع وفؽ الظروؼ التي تعيشيا مدينة غزة

 أكاَل/ الكصؼ اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة: 
 متغير مكاف العمؿ الدراسة حسب عينة أفراد تكزيع -

، حيث مكاف العمؿ"الدراسة حسب متغير " ( توزيع أفراد عينة5.12يوضح الجدوؿ رقـ )
%( بواقع 45.4" بنسبة )مكتب استشارينبلحظ أف معظـ أفراد عينة الدارسة مكاف عمميـ "

%( 13.5)( مستجيب، 24" بواقع )شركة مقاوالت%( يعمموف في "15.8( مستجيب، )69)
ديمي" بواقع %( مكاف عمميـ "أكا12.5)( مستجيب، 20" بواقع )مؤسسة حكوميةيعمموف في "

( 20%( بواقع )13.5)( مستجيب، وكانت نسبة مف يشغموف أماكف عمؿ "أخرى" 19)
 مستجيب.

 العمؿ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف(: 5 .12جدكؿ )

 النسبة % العدد مكاف العمؿ
 13.2 20 مؤسسة حكومية

 15.8 24 تشركة مقاوال

 45.4 69 مكتب استشاري

 12.5 19 أكاديمي

 13.2 20 أخرى

 100.0 152 المجمكع
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 الخبرة في مجاؿ التصميـ  متغير الدراسة حسب عينة أفراد تكزيع -

 مجاؿ في ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة5.13يوضح الجدوؿ رقـ )
 10أقؿ مف اد عينة الدراسة كانت لدييـ خبرة %( مف أفر 78.9التصميـ، حيث نبلحظ أف )

( مستجيب، 28بواقع ) سنة 15-10مف %( لدييـ خبرة 18.4( مستجيب، )120بواقع ) سنوات
 ( مستجيبيف.4%( لدييـ خبرة أكثر مف ذلؾ بواقع )2.6و)

 التصميـ مجاؿ في سب متغير الخبرةتوزيع أفراد عينة الدراسة ح(: 5 .13جدكؿ )
 النسبة % العدد الخبرة في مجاؿ التصميـ

 78.9 120 سنوات 10أقؿ مف 

 18.4 28 سنة 15 - 10مف 

 2.6 4 أكثر مف ذلؾ

 100.0 152 المجمكع

 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستكل التعميـ -

حسب متغير مستوى التعميـ، حيث ( توزيع أفراد عينة الدراسة 5.14يوضح الجدوؿ رقـ )
( مستجيب، 119%( مف أفراد عينة الدراسة يحمموف درجة البكالوريوس بواقع )78.3يتضح أف )

 ( مستجيب.33%( يحمموف درجة الماجستير بواقع )21.7والنسبة المتبقية )

 دراسة حسب متغير مستوى التعميـتوزيع أفراد عينة ال(: 5 .14جدكؿ )
 النسبة % العدد مستكل التعميـ
 78.3 119 بكالوريوس

 21.7 33 ماجستير

 100.0 152 المجمكع

 نتائج تحميؿ محاكر كأبعاد الدراسة /ثانيان 

تحميؿ النتائج المتعمقة بالبعد األكؿ "دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة  -
 اني"الذكية في المب

"دراسة الخمفية فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ 
حيث تـ حساب الوسط الحسابي المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المباني"، 
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واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ 
المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد، كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات واالنحراؼ 

 One( التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار )3اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة )

Sample T-Test( والجدوؿ رقـ ،)يوضح نتائج التحميؿ.5.15 ) 

نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ "دراسة الخمفية المعرفية لدى المصمميف حوؿ (: 5 .15جدكؿ )
 العمارة الذكية في المباني"

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

قيمة اختبار 
t 

 القيمة االحتمالية
sig الترتيب 

ًا جامعيًا في فترة الدراسة تعممت مساق 
حوؿ العمارة الذكية ومتطمباتيا 

 التصميمية في المباني
1.59 0.49 79% 2.13* 0.035 3 

تمقيت محاضرات عممية حوؿ العمارة 
 الذكية وآليات تطبيقيا في المباني 

1.32 0.47 66% -4.67* 0.000 5 

اطمعت عمى مراجع وكتب عممية حوؿ 
 العمارة الذكية في المباني

1.46 0.50 73% -0.97 0.332 4 

لدي معمومات كافية حوؿ المواد 
واألنظمة الذكية وكيفية توظيفيا في 

 المباني
1.62 0.49 81% 2.99* 0.003 2 

لدي معرفة حوؿ المعايير الواجب 
أخذىا بعيف االعتبار لتحقيؽ انسجاـ 

بيف التصميـ المعماري واألنظمة 
 الذكية في المبنى

1.67 0.47 84% 4.47* 0.000 1 

  0.237 1.19 %77 0.33 1.53 البعد ككؿ
 .1.11صحيأل، *دالة إحصائية عند مستكل  األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد

( أف قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت 5.15)السابؽ يتضح مف خبلؿ الجدوؿ 
 أخذىا الكاجب اييرالمع حكؿ معرفة لدم ( لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "2مف  1.67بيف )
" بوزف نسبي المبنى في الذكية كاألنظمة المعمارم التصميـ بيف انسجاـ لتحقيؽ االعتبار بعيف

%( والتي جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي، ويشير ذلؾ لوجود 84)
 درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.
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تبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة الثانية التي تنص عمى وفي المر 
 عممية محاضرات تمقيت المباني في الذكية العمارة حكؿ عممية ككتب مراجع عمى اطمعت"

%(، 66( ووزف نسبي )2مف  1.32" بمتوسط )المباني في تطبيقيا كآليات الذكية العمارة حكؿ
 ضة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.ويشير ذلؾ لوجود درجة منخف

لمتحقؽ مف أف متوسط  (Tأيضًا أف قيمة اختبار) (5.15)ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 
( التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال، لـ تكف 1.5االجابات يزيد عف القيمة )

لـ تكف جميع المتوسطات تزيد عف القيمة و  0.05جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 
دراسة الخمفية المعرفية (، ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد األوؿ "1.5)

 " يتجو نحو الموقؼ الحيادي.لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المباني

( بانحراؼ 2مف  1.53وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ )
%( ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات 77( ووزف نسبي )0.33معياري )

" مف قبؿ أفراد دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المبانيبعد "
 عينة الدراسة.

 لمعينة، الحيادي الخاص بالبعد األوؿ نبلحظ الموقؼ (5.15) التحميمي مف خبلؿ الجدوؿ
كما نبلحظ درجة موافقة مرتفعة مما يدؿ عمى وجود خمفية معرفية لدى الميندسيف المعمارييف 
المتخصصيف حوؿ العمارة الذكية مف حيث المواد واألنظمة الذكية إضافة الى وجود خمفية كافية 

معماري، نتيجة حوؿ المعايير الواجب أخذىا بعيف االعتبار لتحقيؽ االنسجاـ في التصميـ ال
تمقييـ المعمومات البلزمة في فترة الدراسة الجامعية والمحاضرات العممية المتخصصة في ىذا 
المجاؿ اضافة الى التطوير الذاتي مف قبؿ الميندسيف واطبلعيـ عمى مراجع وكتب عممية في 

موقؼ العينة  ىذا المجاؿ وعمى الرغـ مف وجود نسبة موافقة مرتفعة حوؿ ىذا البعد اال أف اتجاه
نحو الموقؼ الحيادي يمكف تفسيره بأنو ليس ىناؾ صورة واضحة وصريحة لدي الميندسيف 
المختصيف حوؿ العمارة الذكية  وىذا يتفؽ مع الدراسة التي أعدىا أمجد البدري وحيدر عبد 

 ـ حوؿ مفيـو المنظومات التقنية  لفكر عمارة األبنية الذكية والتي توصمت2008 الرازؽ سنة
بأنو ال توجد أسس وقواعد فكرية واضحة وثابتة لمعمارة الذكية وأف تصميـ وتخطيط المباني 

 الذكية ىو بحاجة إلمكانيات بشرية مقتدرة.
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تحميؿ النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية  -
 التصميمية"

"دراسة تطبيؽ متطمبات حصائي لفقرات البعد الثاني فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإل
حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري العمارة الذكية خالؿ العممية التصميمية"، 

والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري 
تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات  والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد، كما

(، One Sample T-Test( التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار )3البعد لمقيمة )
 ( يوضح نتائج التحميؿ.5.16والجدوؿ )
لبعد الثاني "دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات ا(: 5 .16جدكؿ )

 العممية التصميمية"

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 الترتيب

أستخدـ برامج محاكاة الواقع االفتراضي خبلؿ مرحمة 
 3 0.000 *10.88 %78 1.02 3.90 نىالتصميـ لتفادي المشاكؿ التصميمية لممب

أستخدـ برامج التحميؿ الحراري لتوفير بيئة مريحة 
 6 0.666 0.43- %59 1.32 2.95 حراريًا في المبنى

تساعد البرامج التصميمة والتحميمية في تطوير 
األشكاؿ المعمارية وايجاد تشكيؿ معماري مميز 

 يتبلئـ مع النسب البشرية
4.12 0.96 82% 14.33* 0.000 2 

أثناء تصميـ المباني أقـو بطرح فكرة المباني الذكية 
 5 0.001 *3.38 %66 1.10 3.30 واقتراح جعؿ المبنى ذكياً 

أالقي ترحيبًا مف مديري وزمبلئي حوؿ أفكار المباني 
 4 0.000 *3.76 %67 1.08 3.33 الذكية وتطبيقيا

حيب أالحظ تفيـ المالكيف لمفيـو المباني الذكية والتر 
 7 0.000 *4.69- %52 1.01 2.61 بيذا الفكر المعماري

لممالكيف عمى استعداد زيادة مخصصاتيـ 
- %42 0.99 2.10 االستثمارية  لتوفير األنظمة الذكية في المبنى

11.15* 0.000 10 

تتوفر شركات متخصصة باألنظمة الذكية أتعامؿ 
 8 0.000 *9.39- %46 0.90 2.31 معيا خبلؿ تصميـ لممبنى

تتوفر مواد انشاء ذكية في مدينة غزة ومتاحة 
 9 0.000 *9.80- %46 0.87 2.30 لبلستخداـ بكفاءة في المبنى

واقع االحتبلؿ اإلسرائيمي والحصار المفروض عمى 
قطاع غزة يؤثر عمى أنواع مواد اإلنشاء المراد 

 ادخاليا لمقطاع
4.18 0.94 84% 15.45* 0.000 1 

  0.012 *2.54 %62 0.57 3.12 البعد ككؿ
 .1.11صحيأل، *دالة إحصائية عند مستكل  األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد
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( أف قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بيف 5.16يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )
كاقع االحتالؿ اإلسرائيمي كالحصار المفركض ( لمفقرة العاشرة التي تنص عمى "5مف  4.18)

%( 84" بوزف نسبي )ى قطاع غزة يؤثر عمى أنكاع مكاد اإلنشاء المراد ادخاليا لمقطاععم
والتي جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي، ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة 

 مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

حسابي جاءت الفقرة السابعة التي تنص عمى وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط ال
" لممالكيف عمى استعداد زيادة مخصصاتيـ االستثمارية  لتكفير األنظمة الذكية في المبنى"

%(، ويشير ذلؾ لوجود درجة منخفضة مف الموافقة 42( ووزف نسبي )5مف  2.10بمتوسط )
 عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

لمتحقؽ مف أف  (Tأيضًا أف قيمة اختبار)( 5.16)لجدوؿ السابؽ ويبلحظ مف خبلؿ ا
( التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال، لـ 3متوسط االجابات يزيد عف القيمة )

ولـ تكف جميع المتوسطات تزيد عف  0.05تكف جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 
دراسة تطبيؽ عينة الدراسة تجاه البعد الثاني " (، ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد3القيمة)

 " يتجو نحو الموقؼ الحيادي.متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية التصميمية

( بانحراؼ 5مف  3.12وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ )
موافقة عمى فقرات %( ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف ال62( ووزف نسبي )0.57معياري )

" مف قبؿ أفراد عينة دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية التصميميةبعد "
 الدراسة.

الخاص بالبعد الثاني نبلحظ تأثير واقع اإلحتبلؿ  (5.16) مف خبلؿ الجدوؿ التحميمي
ة الى قطاع االسرائيمي والحصار المفروض عمى قطاع غزة وتأثيره عمى مواد اإلنشاء المدخم

غزة األمر الذي أدى الى عدـ توفر مواد انشاء ذكية بشكؿ كاؼ، وكذلؾ تأثيره عمى الشركات 
المتخصصة في مجاؿ األنظمة الذكية وعدـ وجود شركات كافية متخصصة في ىذا المجاؿ 

 إضافة الى قدراتيا اإلنتاجية في األنظمة المتاحة.

ميندسيف المتخصصيف ووعييـ بأىمية يبلحظ مف خبلؿ التحميؿ االحصائي تأييد ال
البرامج التصميمية والتحميمية خبلؿ العممية التصميمية واستخداميـ لبرامج محاكاة الواقع 
االفتراضي، وعمى الرغـ مف ذلؾ الوعي لدييـ اال أنو ال يوجد استخداـ واسع لبرامج التحميؿ 

 الحراري لممباني.



117 
 

متوسطة مف قبؿ الميندسيف في طرح فكرة مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي وجود مجيودات 
المباني الذكية ووجود ترحيب في الوسط اليندسي بيذه العمارة ولكف عمى النقيض مف ذلؾ فإف 
تفيـ المالكيف والمستثمريف ليذه العمارة ضعيؼ اضافة الى عدـ استعدادىـ لزيادة المخصصات 

 .اإلستثمارية  اليجاد مباني ذكية

لسؤاؿ حكؿ األسباب األساسية التي تعيؽ تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية ثالثان/ ممخص اجابة ا
 في المباني في مدينة غزة كالحمكؿ لمتغمب عمييا

تبيف مف خبلؿ إجابات المستجيبيف عمى ىذا التساؤؿ أف غالبيتيـ أرجحوا أف أحد أىـ 
ي في مدينة غزة ىي األسباب التي تعيؽ تطبيؽ المتطمبات التصميمية لمعمارة الذكية في المبان

الحصار الخانؽ والمفروض عمى القطاع والذي بدوره يؤثر عمى القدرة عمى التواصؿ مع العالـ 
الخارجي ونقؿ الخبرات والقدرة عمى تدريب المعنييف عمميًا ومينيًا، إضافة الى تأثيره عمى عممية 

 .ادخاؿ الموارد واالمكانيات البلزمة لتطبيقيا

المستجيبيف أف ىذا سببو قمة الوعي المجتمعي بأىمية العمارة وقد ارجح البعض مف  
الذكية عمى صعيد الميندسيف العامميف في المجاؿ والذيف يعانوف مف نقص الكفاءة العممية، 
وعمى صعيد المجتمع نظرًا لممستوى العممي لبعض العناصر ذوي األمواؿ غير قابمة لمتطور 

وتبيف ؿ وعجز الميزانيات لدى المالكينالى محدودية الدخ وجيميـ بثقافة العمارة الذكية، إضافة
أف البعض ارجح ىذا الى اىتماـ المستثمريف في مجاؿ العمارة بتوفير التكمفة في المشاريع وأف 
العمارة الذكية متطمباتيا مرتفعة بالمقابمة مع العمارة التقميدية، إضافة الى تخوؼ البعض مف 

رباء حيث أف العمارة الذكية تطمب أنظمة كيربائية وميكانيكية عدـ نجاحيا نظرًا لمشكمة الكي
لمتشغيؿ وعدـ توفر الكيرباء بشكؿ مستمر مشكمة كبيرة تواجو قطاع غزة، والصعوبة في ادخاؿ 
المواد البلزمة ليا ولصيانتيا عمى المدى البعيد مف جية وصعوبة تطوير المواد محميًا مف جية 

المشاريع المعنية بذلؾ مف قبؿ الجيات المختصة، والبعض أخرى، ىذا باإلضافة الى نقص 
 ارجح صعوبة تطبيقيا نظرًا لصغر مساحة األراضي وبالتالي صغر مساحة المباني اإلدارية.

 كما تـ اقتراح الحموؿ المتمثمة فيما يمي:
ضرورة تأىيؿ كادر مف الميندسيف وتعريفيـ بالعمارة الذكية وأنظمتيا مف خبلؿ البعثات  -

 .ممية لمخارج ومف خبلؿ المؤتمرات العممية و ورش العمؿ والمحاضرات العممية والدوراتالع
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ضرورة اىتماـ النقابة والبمديات بتدريب الميندسيف والكوادر التي تعمؿ في مجاؿ االنشاء  -
حوؿ العمارة الذكية، والبدء بتنفيذ مشاريع مماثمة كنماذج لمعمؿ عمييا مف خبلؿ إقامة 

 .وأبنية تجارية تعمؿ بنظاـ العمارة الذكيةمنشئات عامة 

وقد رأي البعض أف أحد اىـ الحموؿ يجب أف تكوف مف خبلؿ تدريس الطبلب مساقات   -
تعميمية لدى تختص بالعمارة الذكية في المرحمة الجامعية وادخاليا ضمف المساقات ال

 الجامعات الفمسطينية.

ألنظمة العمارة الذكية لممستثمريف سف قوانيف وتشريعات تخدـ ذلؾ، والعرض الشامؿ   -
وأصحاب رؤوس األمواؿ وتوعية المجتمع بأىمية تطبيقيا ومردودىا االجتماعي 

 .واالقتصادي عمى المدى البعيد

ايجاد حموؿ لمشكمة ادخاؿ المواد البلزمة لتطبيقيا ومشكمة الكيرباء نظرًا العتمادىا بشكؿ   -
 كبير عمى الكيرباء.

 اعد الفمسطينية في مدينة غزة كحالة دراسيةدراسة مبنى ىيئة التق 1.1.1

تعتبر الحاالت الدراسية ىي الوسيمة لتحميؿ المتطمبات التصميمية في المباني اإلدارية في 
مدينة غزة مف خبلؿ دراسة تصميـ المباني واألنظمة التكنولوجية المستخدمة ومظاىر العمارة 

ية تطوير ىذه الحاالت لتصبح أكثر ذكاءًا الذكية في ىذه المباني ومف ثـ تقديـ رؤية حوؿ كيف
 وفؽ الوضع القائـ.

وقد تـ وضع عدة أسس الختيار عينة الدراسة والتي تتمثمت في مبنى ىيئة التقاعد 
الفمسطينية حيث استبعدت المباني اإلدارية المستأجرة مثؿ بعض المباني الحكومية وشركات 

استبعاد مباني المؤسسات الدولية والتي بحاجة القطاع الخاص مثؿ شركة جواؿ والبنوؾ، كما تـ 
الى أذونات مسبقة وصعوبة في الوصوؿ الى مقراتيا والتقاط الصور ليا لعوامؿ أمنية كما تـ 

 استبعاد المباني متعددة االستخدامات والتي أنشأت بأىداؼ تجارية واستثمارية محضة.
 تالية:وبذلؾ فقد تـ اختيار العينة الدراسية وفؽ المعايير ال

 .أف يكوف المبنى إداري وتنطبؽ عميو مفاىيـ المباني اإلدارية أو أبنية المكاتب -

 .أف يكوف المبنى ذو تصميـ معماري مميز وحديث -

 .أف يتعامؿ المبنى مع عدد كبير مف الموظفيف باختبلؼ متطمباتيـ الوظيفية -
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 الحالة الدراسية

 غزة -مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية
ىيئػػػػػػة التقاعػػػػػػد مػػػػػػف المبػػػػػػاني اإلداريػػػػػػة الحكوميػػػػػػة، وتنطبػػػػػػؽ عميػػػػػػو شػػػػػػروط الحالػػػػػػة يعػػػػػػد مبنػػػػػػى 

( موظػػػػػػؼ، 100) مػػػػػا يقػػػػػػارب الدراسػػػػػية فقػػػػػػد تػػػػػـ تصػػػػػػميميو ليكػػػػػػوف مبنػػػػػى إداري مكتبػػػػػػي يضػػػػػػـ
يقػػػػدـ خدمػػػػة انجػػػػاز ممفػػػػات المتقاعػػػػديف إدارة صػػػػندوؽ التقاعػػػػد وكػػػػذؾ تقػػػػديـ السػػػػمؼ لممػػػػوظفيف 

أحػػػػػواليـ المدنيػػػػػة، ويقػػػػع المبنػػػػػى فػػػػي حػػػػػي الرمػػػػػاؿ مػػػػف إداخػػػػػارىـ ومتابعػػػػة ممفػػػػػات المتقاعػػػػديف و 
 .(5.6الشكؿ )الشمالي في مدينة غزة عمى شارعي الثورة وسعيد بف العاص كما يبيف 

 

 غزة-موقع مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .1شكؿ )
 (بتصرؼ مطة األراضي،س -اإلدارة العامة لممساحة) المصدر:

 أكالن/ كصؼ عاـ لممبنى
يتميز المبنى بتصميمو المعماري الحديث ويعكس التطور المعماري لمعمارة المحمية في مدينة 

ـ قاـ بتصميمو الميندس المعماري يوسؼ أبو شريعة ونفذ مف 2006غزة، حيث بني في عاـ 
إضافة الى الطابؽ األرضي  قبؿ شركة تطوير فمسطيف، يتكوف المبنى مف أربعة طوابؽ

، شكؿ المسقط عبارة عف شكؿ ىندسي ناتج عف تداخؿ الشكؿ المستطيمي مع  والبدرـو
 .(5.7) الشكؿكما يبيف  ، تـ اعتماد تصميـ المغمؽ لممكاتب في المبنىبيضاويال

 

 غزة-تي تـ استخداميا في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينيةاألشكاؿ اليندسة ال(: 1 .1شكؿ )
   بتصرؼ( غزة،-ىيئة التقاعد الفمسطينية-)دائرة الصيانة المصدر:
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)تحت األرضي، الطابؽ األرضي،أربعة طوابؽ  يضـ المبنى العديد مف الفراغات الموزعة عمى الخمسة طوابؽ
 ( توزيع الفراغات في بعض المساقط.5.11) (5.10( )5.9( )5.8باالضافة السطح( وتبيف األشكاؿ )

 

 غزة-مسقط التحت أرضي في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .1شكؿ )
 بتصرؼ( غزة ،-ىيئة التقاعد الفمسطينية-)دائرة الصيانة المصدر:

 

 غزة-مسقط الطابؽ األرضي في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .1شكؿ )
 غزة ،بتصرؼ(-ىيئة التقاعد الفمسطينية-)دائرة الصيانة المصدر:

 

 غزة-ينيةمسقط الطابؽ األوؿ في مبنى ىيئة التقاعد الفمسط(: 1 .11شكؿ )
 غزة، بتصرؼ(-ىيئة التقاعد الفمسطينية-)دائرة الصيانة المصدر:
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 غزة-مسقط الطابؽ الثاني في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .11شكؿ )
 غزة، بتصرؼ(-ىيئة التقاعد الفمسطينية-)دائرة الصيانة المصدر:

 
 

زت مساقط مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية بالبساطة والوضوح وتمثؿ ذلؾ بوضوح محاور تمي
الحركة الرأسية واألفقية فقد وضعت األدراج والمصاعد بحيث يستطيع الموظفيف والجميور 
رصدىا والوصوؿ الييا دونما الحاجة لبلستفسار عف موقعيا، كما أف محاور الحركة األفقية في 

، فبل يضـ (5.12) الشكؿّممت بحيث تكوف واضحة وبشكؿ مستقيـ كما في طوابؽ المبنى صُ 
 المبنى ممرات فرعية تؤدي الى التيو والحاجة الى اإلستفسار المتكرر حوؿ الفراغات.

 

 

 غزة-بنى ىيئة التقاعد الفمسطينيةمحور الحركة األفقي بيف الفراغات المكتبية في م(: 1 .11شكؿ )
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تميز تصميـ المبنى بانفتاحو البصري وظير ذلؾ في توزيع فراغات المبنى حوؿ فناء رئيسي في 
 الشكؿوسط المبنى تتوسطو نافورة صغيرة تطؿ عمييا محاور الحركة في كافة الطوابؽ كما في 

مف الفراغ الداخمي تعطي احساسًا ، كما تطؿ المكاتب عمى ممرات رئيسية طويمة تتفرع (5.13)
 باالنفتاح والتواصؿ بيف الفراغات المكتبية في الطابؽ وبيف الطوابؽ المختمفة.

 

 غزة-محور الحركة الرئيسي والفناء الداخمي  في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .11شكؿ )

غمة حيث تبلعب المصمـ بالتضادات البراز الجماؿ في المبنى نابنى بواجياتو المتامتاز الم
فتبلعب في المصمت والمفتوح واستخداـ الحجر الخشف مع الزجاج الناعـ، وتبلعب بالحركات 
الرأسية واألفقية في الواجية مف خبلؿ استخداـ الخطوط الرأسية في الواجيات الزجاجية واستخدـ 

ي في كٍؿ مف كتمة الدرج الرئيسي باإلضافة الى الكتمة الدائرية في المبنى مما االتجاه األفق
أعطى شعور باإلتزاف في الواجيات، كما قاـ المصمـ بالتبلعب بخط السماء  لكسر الممؿ في 
الكتؿ المعمارية واعطاء شعور بالعمو واإلرتفاع والفخامة التي تحتاجيا مثؿ ىذه المباني اإلدارية 

 لتعطي المبنى طابعًا معماريًا مميزًا. (5.14) الشكؿ كما يبيف
كبًل مف اإلضاءة والتيوية الطبيعيتيف مف خبلؿ توفير فتحات عمى توفير ىذه الواجيات  تعمؿ

 منتشرة في ىذه الواجياتمما يجعؿ الفراغات أكثر صحية وراحة لمموظفيف.
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 لقطات مختمفة لواجيات مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية(: 1 .11شكؿ )

 ثانيان/ مظاىر العمارة الذكية لممبنى
صػػػػػمـ المبنػػػػػى بحيػػػػػث يعتمػػػػػد بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر عمػػػػػى اإلضػػػػػاءة الطبيعيػػػػػة ويراعػػػػػي تصػػػػػميمو احتياجػػػػػات المػػػػػوظفيف 

ية، ومػػػػػف خػػػػػبلؿ زيػػػػػارة المبنػػػػػى ومتطمبػػػػػاتيـ،وفؽ مػػػػػا ذكػػػػػره المينػػػػػدس يوسػػػػػؼ أبػػػػػو شػػػػػريعة فػػػػػي مقابمػػػػػة شخصػػػػػ
 يبلحظ بأف ىناؾ مظاىر لمعمارة الذكية وىي كما يمي:

 ن ةطألم نىطالي  لي نإلضألء  نىااةعة  طأ خالل ةلطة  نىحنجهألم نىزجألجة  ىلطالي 

ايجاد فراغ وسطي يصؿ بيف جميع طوابؽ المبنى وينتيي بقبة سماوية تدخؿ اإلضاءة الطبيعية الى الفراغات 
 .(5.15الشكؿ )الممرات في المبنى كما في الوسطية و 

 

 

 

 الفراغ الوسطي في المبنى المستخدـ لتوفير اإلضاءة في الممرات(: 1 .11شكؿ )
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 ممبنى.استخداـ برنامج األتوكاد مف شركة أتوديسؾ إلنجاز المخططات اليندسية والتصميـ المعماري ل
وتوزع فيو وحدات كشؼ الدخاف في الممرات  (5.16) الشكؿكشؼ الدخاف في المبنى كما يبيف  نظاـاستخداـ 

 .الخاصة بالمبنى ويرتبط مع نظاـ كشؼ انذار كشؼ الحريؽ في المبنى

  
 مستخدمة في المبنىأنظمة انذار الحريؽ ال(: 1 .11شكؿ )

، حيػث اسػتخدمت (5.17) الشػكؿاستخداـ أنظمة إنذار الحريؽ مف خبلؿ اصدار انذار صػوتي ومرئػي كمػا يبػيف 
عنػػد مػػداخؿ الممػػرات وغرفػػػة البوفيػػو، كمػػا تػػػـ توزيػػع السػػماعات فػػػي الممػػرات بػػيف المكاتػػػب اإلداريػػة فػػي المبنػػػى، 

 خارج الطوارئ في المبنى.واستخدمت لوحات ارشادية تضئ في حالة الخطر عند م

  

 
 أنظمة انذار الحريؽ المستخدمة في المبنى (: 1 .11شكؿ )

استخداـ أنظمة التكييؼ المركزية في المبنى والتي يتـ التحكـ بيا يدويًا مف خبلؿ وحدة تحكـ لكؿ جزء مف أجزاء 
 لمتيوية. ات، حيث يضـ كؿ فراغ فتح(5.18الشكؿ )ف المبنى كما يبي
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 أنظمة التكييؼ المركزية المستخدمة ووحدات التحكـ الخاصة فييا(: 1 .11شكؿ )

يتعامؿ فئة كبار السف خاصة وأف المبنى  (5.19) الشكؿاستخداـ المصاعد لمتنقؿ بيف طوابؽ المبنى كما يبيف 
 .المتقاعديف

 

 المصاعد المستخدمة في المبنى (: 1 .11شكؿ )

 استخداـ أنظمة االتصاالت المعنونة في المبنى وربط الفراغات المكتبية وأجيزة الحاسوب بشبكة داخمية.
الداخمية لممبنى وكذلؾ حوؿ المبنى مف خبلؿ استخداـ كاميرات المراقبة كما في وجود أنظمة مراقبة في الممرات 

 .(5.20الشكؿ )

  
 أنظمة المراقبة المستخدمة داخؿ المبنى وخارجو(: 1 .11شكؿ )

 بنى مف خبلؿ جياز تحديد البصمة يحتوي المبنى عمى نظاـ تحديد ومراقبة دخوؿ الموظفيف لمم
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 النقد المعمارم لممبنى ثالثان/
مف خبلؿ عرض مبلمح الذكاء في المبنى يبلحظ بأّنو وعمى الرغـ مف محاوالت المصمـ المعماري ايجاد 

 مبنى ذكي إال أف ىذه المحاولة بقيت ضمف اطار محدود وذلؾ لعدة أسباب أىميا:
 مارييف حوؿ العمارة الذكية ومتطمباتيا التصميميةعدـ وجود مفيـو واضح لدى المع -

 عدـ تقبؿ المدراء لفكرة المبنى الذكي وبعض األنظمة التكنولوجية -

العناية بالمظير الجمالي لممبنى ىو أمر بغاية األىمية وىو مف أحد أىـ جوانب التصميـ المعماري  -
 فكير في مواد أكثر ذكاءًا وفاعمية.ومف خبلؿ دراسة الشكؿ الخارجي لممبنى فإنو كاف مف الممكف الت

عدـ توفر مواد إنشائية ذات خصائص ذكية في قطاع المقاوالت والتصميـ في مدينة غزة والحاجة الى  -
 االحتبلؿإجراءات لمسماح بدخوليا مف قبؿ 

خبلؿ المرحمة التصميمية لممبنى وبالرغـ مف محاولة المصمـ جعؿ المبنى يعتمد عمى اإلضاءة  -
ف خبلؿ الواجيات الزجاجية إال أنو غفؿ عف دراسة المبنى مف حيث الراحة الحرارية الطبيعية م

 وحركة المسار الشمسي في المبنى
يعتبر استخداـ األنظمة التكنولوجية دليبًل عمى تطور الفكر المعماري ولكف تبقى ىذه األنظمة ضمف شكميا 

 .ى توفير تحديث بيانات أو غيرىاالمبدئي والتي يتـ التحكـ بيا بشكؿ يدوي كما ال تعمؿ عم
 

 دراسة امكانية تطبيؽ العمارة الذكية في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية 1.1.1

لقد تـ توزيع وتحميؿ االستبانة الخاصة بالموظفيف العامميف في مبنى ىيئة التقاعد 
 الفمسطينية في مدينة غزة وكانت نتائج التحميؿ اإلحصائي كما يمي:

 صائي ألفراد مجتمع الدراسة: أكالن/ الكصؼ اإلح
 متغير طبيعة العمؿ الدراسة حسب مجتمع أفراد تكزيع -

( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير طبيعة العمؿ، 5.17يوضح الجدوؿ رقـ )
( مستجيب، بينما 25%( ىـ موظفيف بواقع )67.6حيث نبلحظ أف معظـ أفراد مجتمع الدارسة )

( مستجيبيف، وبمغت نسبة مف 7%( بواقع )18.9ئيس قسـ" )بمغت نسبة مف طبيعة عمميـ "ر 
 ( مستجيبيف.5%( بواقع )13.5)طبيعة عمميـ "مدير دائرة" 
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير طبيعة العمؿ(: 5 .17جدكؿ )

 النسبة % العدد طبيعة العمؿ
 13.5 5 مدير دائرة

 18.9 7 رئيس قسـ

 67.6 25 موظؼ

 111.1 37 المجمكع

 عدد سنكات العمؿ في الييئة  متغير الدراسة حسب مجتمع أفراد تكزيع -

( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات العمؿ 5.18يوضح الجدوؿ رقـ )
 10أقؿ مف مميـ %( مف أفراد مجتمع الدراسة سنوات ع59.5في الييئة، حيث نبلحظ أف )

 بواقع سنة( 15–10) %( تتراوح سنوات عمميـ ما بيف16.2( مستجيب، )22بواقع ) سنوات
 ( مستجيبيف.9بواقع ) سنة 15أكثر مف %( سنوات عمميـ 24.3( مستجيبيف، و)6)

 الييئة في العمؿ سنوات ر عددتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغي(: 5 .18جدكؿ )

 النسبة % العدد عدد سنكات العمؿ في الييئة
 59.5 22 سنوات 10أقؿ مف 

 16.2 6 سنة 15 - 10مف 
 24.3 9 سنة 15أكثر مف 

 100.0 37 المجمكع

 نتائج تحميؿ محاكر كأبعاد الدراسة /ثانيان 
الحالي لمبنى ىيئة التقاعد  تحميؿ النتائج المتعمقة بالبعد األكؿ "دراسة كفاءة التصميـ -

 الفمسطينية"

"دراسة كفاءة التصميـ فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ 
حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية"، 

المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري  والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب
والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد، كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات 

(، One Sample T-Test( التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار )3البعد لمقيمة )
 ( يوضح نتائج التحميؿ.5.19والجدوؿ رقـ )



128 
 

 نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ "دراسة كفاءة التصميـ (: 5 .19جدكؿ )
 الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية"

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار

القيمة 
 الترتيب sigاالحتمالية

لمبنى إضاءة طبيعية مناسبة لمفراغات يوفر تصميـ ا
 2 0.000 *7.78 %80 0.78 4.00 المكتبية

استخداـ القبة السماوية في المبنى يوفر اضاءة مناسبة 
 4 0.000 *5.02 %74 0.82 3.68 لمممرات الداخمية والفناء

خبلؿ ساعات العمؿ ال يتعرض المكتب ألشعة 
 14 0.453 0.76- %57 1.08 2.86 الشمس الغير مرغوب فييا

يستخدـ في المبنى نظاـ تظميؿ لمنع أشعة الشمس 
 12 0.384 0.88 %63 1.12 3.16 المباشرة الغير مرغوب فييا

يوفر المبنى نظاـ اضاءة اصطناعية مناسبة 
 5 0.000 *4.39 %72 0.86 3.62 لبلستخداـ في الفراغات

أشعر بالراحة أثناء العمؿ واستخداـ األثاث المكتبي في 
 6 0.000 *4.23 %72 0.89 3.61 لمبنىا

 11 0.152 1.46 %65 1.01 3.24 يتميز األثاث المكتبي بخفة الوزف والمرونة 
يمكف اعادة ضبط ارتفاعات األثاث المكتبي لتصبح 

 9 0.020 *2.44 %68 1.01 3.41 أكثر راحة أثناء العمؿ

امكانية اضافة قطع جديدة لممكتب أو ازالتيا دوف 
 8 0.003 *3.16 %71 1.09 3.57 عناء

امكانية الدمج بيف الفراغات المكتبية في حالة الحاجة 
 13 0.608 0.52 %62 0.95 3.08 لتوسعة الفراغات دوف االضطرار ليدـ الجدراف

يوجد اتصاؿ بصري بيف الفراغات المكتبية مثؿ المدير 
 15 0.413 0.83- %57 1.19 2.84 وموظفيو

صوات الناتجة مف الفراغات اشعر باالنزعاج مف األ
 10 0.083 1.78 %66 1.11 3.32 المكتبية المحيطة والممرات نتيجة الحركة خبلليا

أشعر باالطمئناف نتيجة وجود نظاـ كشؼ الدخاف 
 1 0.000 *7.78 %83 0.89 4.14 وانذار الحريؽ

سيولة االتصاؿ بيف الموظفيف نتيجة توفر شبكة 
 3 0.000 *5.17 %78 1.05 3.89 ىاالتصاالت المعنونة في المبن

سيولة تنفيذ األعماؿ والوصوؿ لمبيانات بسبب وجود 
 7 0.005 *2.98 %72 1.21 3.59 شبكة حاسوب داخمية تربط الموظفيف معاً 

  0.000 *4.78 %69 0.60 3.47 البعد ككؿ
 .1.11صحيأل، *دالة إحصائية عند مستكل  األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد
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( أف قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بيف 5.19يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
أشعر باالطمئناف نتيجة كجكد نظاـ كشؼ ( لمفقرة الثالثة عشر التي تنص عمى "5مف  4.14)

%( والتي جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة 83" بوزف نسبي )الدخاف كانذار الحريؽ
ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد الوسط الحسابي، 
 مجتمع الدراسة.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة الحادية عشر التي 
 2.84" بمتوسط )يكجد اتصاؿ بصرم بيف الفراغات المكتبية مثؿ المدير كمكظفيوتنص عمى "

%(، ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف 57( ووزف نسبي )5مف 
 قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.

لمتحقؽ مف أف متوسط  (T) أيضًا أف قيمة اختبار (5.19)ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 
( التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد المجتمع أـ ال، لـ تكف 3االجابات يزيد عف القيمة )

ولـ تكف جميع المتوسطات تزيد عف القيمة  0.05داللة إحصائية عند مستوى  جميعيا ذات
دراسة كفاءة التصميـ (، ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد األوؿ "3)

 " يتجو نحو الموقؼ الحيادي.الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

( بانحراؼ 5مف  3.47بعد ككؿ قد بمغ )وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لم
%( ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات 69( ووزف نسبي )0.60معياري )

" مف قبؿ أفراد مجتمع دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينيةبعد "
 الدراسة.

التصميـ الحالي لمبنى ىيئة دراسة كفاءة يستنتج مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي لبعد "
" بأف ىناؾ موافقة مف قبؿ العينة عمى أف المبنى ذو كفاءة تصميمة مناسبة التقاعد الفمسطينية

وىذا ما أقرتو الباحثة في التحميؿ المعماري لممبنى وتحميؿ مظاىر الذكاء في المبنى ووصفيا 
توفير كافة متطمبات لمبنى بأنو ذو تصميـ معماري مميز حاوؿ فيو المصمـ المعماري 

عدـ مرورىـ الموظفيف، كما أف اتجاه موقؼ الموظفيف لمجانب الحيادي قد يكوف ناتج عف 
 بتجربة معمارية أكثر تطورًا وعدـ معرفتيـ بوجود العمارة الذكية وأىميتيا في المباني اإلدارية.

 النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية" -

دراسة حاجة المبنى يما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "ف
، حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة لمعمارة الذكية"
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مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة 
( التي 3مبعد، كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة )الكمية ل

( 5.20(، والجدوؿ )One Sample T-Testتعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار )
 يوضح نتائج التحميؿ.

 لفقرات البعد الثاني "دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية" نتائج التحميؿ اإلحصائي(: 5 .20جدكؿ )

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
 االحتمالية

sig 
 الترتيب

أفضؿ أف يكوف نظاـ اإلضاءة يفتح ويغمؽ تمقائيًا 
وفؽ حاجة الفراغ لئلضاءة وتوفيرىا حسب حاجة 

 الموظفيف
3.97 0.87 79% 6.84* 0.000 7 

يمكف استبداؿ الزجاج التقميدي في واجية المبنى 
بزجاج يعمؿ عمى حجب أشعة الشمس الغير مرغوب 

 فييا
3.92 1.01 78% 5.53* 0.000 8 

اضافة نظاـ ستائر داخمية تعمؿ تمقائيًا حسب حاجة 
 5 0.000 *11.89 %82 0.57 4.11 الفراغ ألشعة الشمس

غات في المبنى بحاجة لمزيد مف توجد بعض الفرا
 10 0.000 *3.85 %72 0.98 3.62 أنظمة المراقبة والتحكـ بالدخوؿ لخصوصيتيا

أفضؿ أف تكوف القواطع بيف الفراغات خفيفة وقابمة 
 4 0.000 *8.00 %82 0.84 4.11 لمتحريؾ في حالة الحاجة لتوسعة أو فصؿ الفراغات

)يتغير لونيا في  يفضؿ استخداـ مواد متمونة كيربائياً 
حاؿ مرور التيار الكيربائي( في ابريز الكيرباء 

 لتسييؿ تحديد المشكبلت الكيربائية
3.78 0.92 76% 5.20* 0.000 9 

يمكف استخداـ ألواح الخبليا الشمسية في المبنى 
 1 0.000 *8.87 %85 0.87 4.27 إلنتاج الطاقة البلزمة لتشغيؿ المبنى 

ءة الطاقة والتحكـ في اضافة نظاـ مراقبة كفا
 3 0.000 *8.40 %83 0.82 4.14 االضاءة والتكييؼ وفؽ جداوؿ زمنية مبرمجة مسبقًا 

اضافة نظاـ كشؼ تسريب المياه لكشؼ موقع 
 2 0.000 *9.01 %84 0.82 4.22 تسريب المياه ومنع وصوؿ المياه الى أجزاء المبنى

توفير حنفيات مياه تعمؿ عمى أجيزة االستشعار 
 6 0.000 *7.87 %81 0.81 4.05 توفير المياه وتفادي االسراؼ فييال

  0.000 *13.28 %80 0.47 4.02 البعد ككؿ
 .1.11، *دالة إحصائية عند مستكل األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد صحيأل
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( أف قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بيف 5.20يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
يمكف استخداـ ألكاح الخاليا الشمسية في ( لمفقرة السابعة التي تنص عمى "5مف  4.27)

%( والتي جاءت في المرتبة 85" بوزف نسبي )المبنى إلنتاج الطاقة الالزمة لتشغيؿ المبنى
األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي، ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جدًا مف الموافقة عمى 

 ف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.ىذه الفقرة م

 وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة الرابعة التي تنص عمى 

تكجد بعض الفراغات في المبنى بحاجة لمزيد مف أنظمة المراقبة كالتحكـ بالدخكؿ "
 %(، ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة72( ووزف نسبي )5مف  3.62" بمتوسط )لخصكصيتيا

 مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.

لمتحقؽ مف أف متوسط  (Tأيضًا أف قيمة اختبار) (5.20)ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 
( التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد المجتمع أـ ال، كانت 3االجابات يزيد عف القيمة )

(، 3جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ) وكانت 0.05جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى 
دراسة حاجة المبنى لمعمارة ويشير ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه البعد الثاني "

 " يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.الذكية

( بانحراؼ 5مف  4.02وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ )
%( ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات 80) ( ووزف نسبي0.47معياري )

 " مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.كيةدراسة حاجة المبنى لمعمارة الذّ بعد "

دراسة "حميؿ ألبعاد الدراسة، حيث نجد أف البعد الثاني يمخص نتائج التّ  (5.21)والجدوؿ 
(، أما في المرتبة 5مف  4.02بمتوسط ) " جاء في المرتبة األولىحاجة المبنى لمعمارة الذكية

" بمتوسط قاعد الفمسطينيةي لمبنى ىيئة التّ دراسة كفاءة التصميـ الحالالثانية جاء البعد األوؿ "
مف  3.74(، كما وبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ )5مف  3.47حسابي )

رتفعة مف الموافقة مف وجية نظر أفراد %( وتشير ىذه القيمة لوجود درجة م75( بوزف نسبي )5
 مجتمع الدراسة عمى ىذه األبعاد.

الموظفيف يؤيدوف حاجة المبنى  حميؿ اإلحصائي ليذا البعد نبلحظ بأفّ مف خبلؿ التّ 
 كية وتوظيفيا بما يتناسب حاجاتيـ لتحقيؽ بيئة عمؿ أكثر سيولة وراحة ليـ.لمعمارة الذّ 
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 ممخص لنتائج التحميؿ اإلحصائي ألبعاد الدراسة(: 5 .21جدكؿ )

 البعد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
 sigاالحتمالية

 الترتيب

دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة 
 التقاعد الفمسطينية

3.47 0.60 69% 4.78* 0.000 2 

 1 0.000 *13.28 %80 0.47 4.02 دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية
  0.000 *11.05 %75 0.41 3.74 لبلستبانةالدرجة الكمية 

 .0.05األكزاف النسبية في الجدكؿ مقربة ألقرب عدد بعد صحيأل، *دالة إحصائية عند مستكل 
 

 :الخالصة
نظرة عامة حوؿ  الباحث أوالً  تناوؿ ىذا الفصؿ العديد مف المحاور حيث استعرض فيو

 عريؼ بمدينة غزة وتطور المباني اإلدارية فييا، ومف ثـّ ؽ لمتّ تطرّ  مفيـو المباني اإلدارية ومف ثـّ 
أميف راسة حيث قامت الباحثة بعمؿ زيارات ميدانية لمبنى ىيئة التّ تناوؿ اإلجراءات المنيجية لمدّ 

ي انقسمت الى فئتيف راسة والتّ العينة الخاصة بالدّ والمعاشات لدراستو وتحميمو، كما تناوؿ تحديد 
صميـ المعماري وفئة الموظفيف العامميف في مبنى وىما الميندسيف المتخصصيف في مجاؿ التّ 

ي قامت الباحثة بتوزيع اإلستبانات الخاصة بكؿ فئة، حيث أكممت أميف والمعاشات والتّ ىيئة التّ 
تخصص في عممية اإلحصاء، وتـ استخراج الباحثة عممية اإلحصاء في مركز احصائي م

 وصيات بعد ذلؾ.تائج والتّ النّ 
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 : ّسادسالفصؿ ال 1
 الّنتائج كالتكصيات

 تمييد
طور كى وخصائصو والتّ راسة خبلؿ الفصوؿ السابقة تعريؼ المبنى الذّ استعرضت الدّ 

ي كي والتّ صميمية في االمبنى الذّ كي باإلضافة الى متطمباتو التّ بنى الذّ اريخي لنماذج المالتّ 
كية، ومف ثـ تناوؿ تأثيرات انعكاس العمارة كية واألغمفة الذّ كية ،األنظمة الذّ أبرزىا المواد الذّ 

شكيؿ المعماري لممباني اضافة الى صميمية والتّ كية مف حيث الفكر المعماري لمعممية التّ الذّ 
اخمي لمفراغات المعمارية، وتـ استعراض نماذج لمباني ذكية عالمية في فترات زمنية الدّ  صميـالتّ 

ي تعتبر صميمية والتّ كية ومتطمباتيا التّ راسة الى أىـ مظاىر المباني الذّ مختمفة حيث خمصت الدّ 
 مقدمة ومرجعية استندت الييا الباحثة في دراستيا الميدانية.

مدينة غزة وتطور بتعريؼ الخامس مفيـو المباني اإلدارية و راسة في الفصؿ التناولت الدّ 
، حيث قامت راسة الميدانيةراسة لعرض منيجية الدّ المباني اإلدارية فييا، ومف ثـ انتقمت الدّ 

الباحثة بتصميـ استبانتيف ألخذ وجية نظر الميندسيف المعمارييف مف ذوي اإلختصاص، وأخرى 
صميمية، د الفمسطينية في مدينة غزة حوؿ المبنى وكفاءتو التّ قاعألخذ رأي موظفي مبنى ىيئة التّ 

كية فيو ومف كما قامت الباحثة بعمؿ زيارات ميدانية لممبنى وتحميمو لدراسة مظاىر العمارة الذّ 
ف خبلؿ ملييا الباحثة إي خمصت وصيات التّ تائج والتّ خبلؿ ىذا الفصؿ سيتـ شرح أىـ النّ 

 راسة.الدّ 

 النتائج 1.1
 راسة تـ التوصؿ الى النتائج التالية:الدّ  مف خبلؿ ىذه

كيػػػة ذات أىميػػػة فػػػي المبػػػاني اإلداريػػػة والبػػػد مػػػف دراسػػػة متطمباتيػػػا خػػػبلؿ تعتبػػػر العمػػػارة الذّ  -
 .العممية التصميمية لمحصوؿ عمى مباني أعمى كفاءة

كيػػة لتػػوفير بيئػػة عمػػؿ مناسػػبة لممػػوظفيف حاجػػة المبػػاني اإلداريػػة فػػي مدينػػة غػػزة  لمعمػػارة الذّ  -
 .كيةقاعد الفمسطينية لمعمارة الذّ ذا ما تـ تأكيده مف خبلؿ دراسة حاجة مبنى ىيئة التّ وى

وجػػود خمفيػػة معرفيػػة لػػدى كيػػة فػػي المبػػاني اإلداريػػة  ال يعنػػي عػػدـ عػػدـ تطبيػػؽ العمػػارة الذّ  -
راسػة عمػى العكػس مػف ذلػؾ حيػث أفضػت الدّ بػؿ  كيػةالميندسيف المعمػارييف حػوؿ العمػارة الذّ 

بػػالرغـ مػػف عػػدـ وضػػوح مبلمػػح ىػػذه العمػػارة لػػدى  يػػة المعرفيػػة بشػػكؿ مرتفػػعالػػى وجػػود الخمف
 الميندسيف بشكؿ جمّي.
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كيػة عدـ توفر خمفية فكرية لممسؤوليف والعامميف في قطاع اإلنشاءات حوؿ أىميػة العمػارة الذّ  -
ي مػف خبلليػػـ يمكػف أف يسػاىموا فػػي والػذّ  والحاجػة الػى زيػادة الػػوعي لػدى أىػؿ االختصػػاص

 .شريعات والقوانيفقافة المعمارية مف خبلؿ التّ لثّ نشر ىذه ا

قافػػة المعماريػػة كيػػة وعػػدـ تػػوفر جيػػات تػػدعـ ىػػذه الثّ قمػػة الػػوعي المجتمعػػي بأىميػػة العمػػارة الذّ  -
 عمى نشرىا بيف فئات المجتمع. تعمؿو 

كيػة مرتفعػة وىػذا مػا يتنػافى مػع حاجػة قطػاع اإلنشػاءات فػي مدينػة غػزة متطمبات العمػارة الذّ  -
ؼ اإلقتصػػادية التػػي تعيشػػيا المدينػػة واىتمػػاـ المسػػتثمريف بتػػوفير مبػػاني بأقػػؿ تكمفػػة رو والّظػػ

 طور الفكري المعماري.دوف مراعاة لمكفاءة أو التّ 

يػػا ال أنّ إكيػػة المسػػتخدمة فػػي المبػػاني اإلداريػػة فػػي مدينػػة غػػزة بػػالرغـ مػػف بسػػاطة األنظمػػة الذّ  -
ة كيػػمػػف مبلمػػح العمػػارة الذّ ي اإلداريػػة و كيػػة فػػي المبػػانتعتبػػر بدايػػة جيػػدة لػػدخوؿ العمػػارة الذّ 

 لممباني اإلدارية في مدينة غزة:

  المداخؿ والممرات في المبنى فياستخداـ أنظمة المراقبة. 
  ّاخمية في المبنىاستخداـ أنظمة اإلتصاالت وشبكة اإلنترنت الد. 
  ّقؿ الرأسية في المبنىاستخداـ أنظمة الن. 

ياسية المتمثمة في الحصار روؼ السّ ت والظّ غوطاتواجو مدينة غزة العديد مف الضّ  -
واصؿ مع العالـ الخارجي وتبادؿ الخبرات التّ  دوف اإلسرائيمي لقطاع غزة والذي يحوؿ

دخاؿ عناصر العمارة الذّ  كية لقطاع اإلنشائية بيف ذوي اإلختصاص كما وتعيؽ تطبيؽ وا 
 اإلنشاءات في مدينة غزة.

كية تحوؿ دوف تطبيؽ ىذه العمارة مة والمواد الذّ ركات المتخصصة في مجاؿ األنظقمة الشّ   -
 وانتشارىا بيف فئات المجتمع والميندسيف المعمارييف.

كية عدـ تمقي الميندسيف المعمارييف محاضرات عممية ومساقات جامعية حوؿ العمارة الذّ  -
 في المباني وآليات تطبيقيا.

مج محاكاة الواقع اإلفتراضي مثؿ صميمة برايستخدـ الميندسيف المعمارييف خبلؿ العممية التّ  -
صميمية خبلؿ مرحمة والتي تتيح لممصمميف تبلفي األخطاء التّ برامج شركة أتوديسكت 

 سب البشرية.صميـ كما وتتيح تصميـ مباني تراعي النّ التّ 

ي كية في المباني اإلدارية يعتبر أمرًا ليس صعبًا بالرغـ مف الواقع الذّ تطبيؽ العمارة الذّ  -
 عـ المالي وتوفير الخبرات البلزمة لذلؾ.و بحاجة لبعض الدّ نة غزة إال أنّ تعيشو مدي
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 التكصيات 1.1
كية في مدينة غػزة وأسػباب عػدـ ي أوضحت واقع العمارة الذّ راسة والتّ ابقة لمدّ تائج السّ مف خبلؿ النّ 

وصػػػػيات لتوجيػػػػو الواقػػػػع تطبيقيػػػػا فػػػػي المبػػػػاني اإلداريػػػػة تحػػػػاوؿ الباحثػػػػة لوضػػػػع مجموعػػػػة مػػػػف التّ 
اإلداريػة فػي كيػة فػي المبػاني بشػكؿ عػاـ والمبػاني عماري في مدينة غزة نحو تطبيؽ العمػارة الذّ الم

 مدينة غزة بشكؿ خاص.

 الجانب النظرم 1.1.1
 عمى صعيد كمية اليندسة كأقساـ اليندسة المعمارية في قطاع غزة

 صميمية فيكية وآليات تطبيؽ متطمباتيا التّ طرح مساقات متخصصة تتناوؿ العمارة الذّ  -
 العمؿ المعماري.

كية عمى مشاريع مساقات تعزيز الفكر المعماري لمطبلب ودعميـ في تطبيؽ العمارة الذّ  -
 صميـ المعماري واستخداميا كحموؿ في المباني.التّ 

ز المفيـو الفكري لدى الطبلب حوؿ العمارة عقد لقاءات وندوات ومحاضرات عممية تعزّ  -
 كية وخصائصيا ومتطمباتيا.الذّ 

عاوف بيف أقساـ اليندسة المعمارية في الجامعات المحمية وبيف األقساـ اليندسية لتّ العمؿ وا -
كية وتطويرىا كمشاريع تخرج األخرى لمحصوؿ عمى أفكار حوؿ المواد واألنظمة الذّ 

 لمطبلب.

مف خبلؿ طرح  والمستثمريف في القطاع اإلداريعاوف بيف أقساـ اليندسة المعمارية التّ  -
 كي.دعـ فكرة المبنى الذّ مسابقات معمارية ت

 كما أوصي الباحثيف بعمؿ دراسات تتناوؿ -

  تأثير العمارة الذكية عمى الشخصية المعمارية لمميندسيف 

 تأثير تطبيؽ العمارة الذكية عمى الطابع العماري لمدينة غزة 

 غزة قطاععمى صعيد المكاتب اليندسية كالمصمميف المعماريف في 

كية وتوعية المستثمريف والمالكيف حوؿ أىمية تطبيؽ ىذه ي الذّ مبانالعمؿ عمى نشر ثقافة ال -
 العمارة في المباني والجدوى اإلقتصادية ليا عمى المدى البعيد.
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كي عمى المستثمريف والمالكيف واقناعيـ بيذا التوجو مواصمة طرح فكرة المبنى الذّ  -
 المعماري.

صميـ وؽ المحمية ودمجيا في التّ السّ كية المتوفرة في استخداـ المواد الحديثة واألنظمة الذّ  -
 المعماري لممبنى لمحصوؿ عمى مبنى ذكي وبكفاءة عالية.

كية لتصميـ وتطوير عاوف والعمؿ مع الشركات المتخصصة في مجاؿ األنظمة الذّ التّ  -
 كية وفؽ احتياجات المباني بشكؿ عاـ واإلدارية بشكؿ خاص.األنظمة الذّ 

 صميمية وجعميا محورًا رئيسيًا فييا.حؿ األولى لمعممية التّ كي في المراطرح فكرة المبنى الذّ  -

صميمية صمـ خبلؿ العممية التّ تواجو المُ  ي قدّ كية لحؿ لممشاكؿ التّ استخداـ العمارة الذّ  -
 ودراسة تطبيقيا مع المالكيف واقناعيـ بيا.

 غزة قطاععمى صعيد النقابات اليندسية كالبمديات في 

اخمية كية ودورىا في جعؿ البيئة الدّ حوؿ أىمية العمارة الذّ  نشر الوعي لدى فئات المجتع -
 لمفراغات أكثر سيولة وراحة.

العمؿ عمى تعزيز الوعي لدى المكاتب اليندسية المتخصصة في مجاؿ تصميـ بالعمارة  -
 كية وأىميتيا في المباني.الذّ 

البعثات العممية كية وأنظمتيا مف خبلؿ تأىيؿ كادر مف الميندسيف وتعريفيـ بالعمارة الذّ  -
 وراتلمخارج ومف خبلؿ المؤتمرات العممية و ورش العمؿ والمحاضرات العممية والدّ 

كية، ضرورة تدريب الميندسيف والكوادر التي تعمؿ في مجاؿ االنشاء حوؿ العمارة الذّ  -
والبدء بتنفيذ مشاريع مماثمة كنماذج لمعمؿ عمييا مف خبلؿ إقامة منشئات عامة وأبنية 

 كيةتعمؿ بنظاـ العمارة الذّ تجارية 

كية وتعمؿ عمى تشجيع الميندسيف عمى انشاء مكاتب وشركات ىندسية تدعـ العمارة الذّ  -
ركات والمكاتب وعمؿ تطبيقيا في المباني ودعميـ مف خبلؿ تسييؿ ترخيص ىذه الشّ 

 عاية البلزمة النجاحيا.الدّ 

طاء ندوات ومحاضرات عممية كية العركات المتخصصة في األنظمة الذّ عاوف مع الشّ التّ  -
 صميـ المعماري ومتطمباتيا المعمارية.حوؿ ىذه األنظمة وكيفية دمجيا مع التّ 
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عرؼ عمى حوؿ ارج والتّ قابات اليندسية في الخّ مع النّ  المحمية قابات اليندسيةتواصؿ النّ  -
 كية في مختمؼ أنحاء العالـ.آخر تطورات العمارة الذّ 

كية مف خبلؿ تخفيؼ الرسـو في مجاؿ المباني اإلدارية الذّ  تشجيع المستثمريف والمالكيف -
 ىذه المباني. إلنشاءراخيص البلزمة د المخططات ورسـو التّ الخاصة باعتما

كية لقطاع االنشاءات في مدينة محاولة ايجاد الحموؿ البلزمة الدخاؿ المواد واألنظمة الذّ  -
 يار الكيربائي في المدينة.غزة، وكذلؾ ايجاد حموؿ لمشكمة االنقطاع المستمر لمت

 غزة قطاعالمستثمريف كالمالكيف في عمى صعيد 

كية في العمؿ عمى توعية المالكيف والمستثمريف في المباني اإلدارية حوؿ أىمية العمارة الذّ  -
المبنى ودورىا في زيادة انتاجية العامميف وكذلؾ دورىا في اعطاء قيمة إضافية لممبنى عمى 

مط المعماري عمى كذلؾ الجدوى اإلقتصادية ليذه ليذا النّ والمعنوى و  المستوى اإلستثماري
 المدى البعيد.

كية وطرؽ استخداـ المواد صميمية لممباني الذّ توعية المالكيف بلليات تطبيؽ المتطمبات التّ  -
 كية في المبنى بما يخدـ حاجة المستخدميف لمفراغات المعمارية.واألنظمة الذّ 

ثمريف بضرورة اإلىتماـ بجودة المنتج المعماري لممباني اإلدارية توعية المالكيف والمست -
 ودورىا في تكويف صورة أكثر تطورًا لمدينة غزة.

ورة رفع مستوى المسؤولية لدى المالكيف والمستثمريف حوؿ ضرورة العمؿ عمى تطوير الصّ  -
ية مف اإلبداع المعمارية لممدينة وعدـ اإلكتفاء بتقميد اآلخريف وانشاء مباني تقميدية خال

 كنولوجي.التّ 

 الجانب العممي: 1.1.1

كية وذلؾ مف ابقة وتحميؿ نتائج حاجة المبنى لمعمارة الذّ وصيات السّ يمكف اإلستفادة مف التّ 
قاعد الفمسطينية في مدينة غزة وتطبيؽ خبلؿ عمؿ خطة تطويرية لبيئة العمؿ في مبنى ىيئة التّ 

 ما يمي:

كية التي كنولوجية الذّ راسة ومعرفة األنظمة التّ واصؿ مع شركات محمية وعالمية لدالتّ  -
 يحتاجيا المبنى وجمب الخبرات مف الخارج لتطبيقيا.
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ادخاؿ أجيزة اإلستشعار لمفراغات المكتبية وربطيا مع أنظمة اإلضاءة الحالية بحيث  -
 تصبح قادرة عمى الفتح واإلغبلؽ تمقائيًا.

مف خبلؿ جعميا أكثر استشعارًا ألشعة تائر( مس)السّ تطوير أنظمة الحماية مف أشعة الشّ  -
 الشمس وكميتيا في الفراغ.

اقة الكيربائية البلزمة لتشغيؿ انشاء نظاـ خبليا شمسية في المبنى واستخدامو في توفير الطّ  -
 المبنى.

اخمية لممبنى مثؿ ادخاؿ المواد المتمونة كيربائيًا في استخداـ موادأكثر ذكاء في الفراغات الدّ  -
حاؿ عرؼ عمى مواضع الخمؿ في كيرباء في المبنى مما يتيح سيولة التّ نظاـ شبكة ال

 حدوثو.

وفير في توفير شبكة مياه أكثر ذكاءًا وخاصة في الحنفيات داخؿ المبنى مما يساعد في التّ  -
 استخداـ المياه.

كييؼ المستخدـ في المبنى مما يساىـ في توفير منية في نظاـ التّ استخداـ نظاـ البرمجة الزّ  -
 اقة المستيمكة في المبنى.طّ ال

حريؾ التاحة التوسع خمية بفواصؿ أكثر خفة وسيولة في التّ ّدااستبداؿ الجدراف االسمنتية ال -
 المستقبمي لمفراغ أو امكانية قسـ الفراغ لعدة فراغات حسب تغيرات العمؿ في المبنى.

 الخالصة:
غات مكتبية وخدماتية ـ فراتصمـ المباني اإلدارية في مدينة غزة عمى شكؿ نمطي يضُ 
عمؿ في المبنى، وعمى الرغـ يتوقع منيا أف تكوف مثالية وممبية الحتياجات العامميف وطبيعة ال

يا بقيت ذات طابع تقميدي لـ تدخؿ نّ أطورات التي شيدتيا المباني اإلدارية في المدينة إال تّ مف ال
ممباني عمى استحياء فكانت فيو التكنولوجية بشكؿ ظاىر بؿ أضافيا الميندسيف والمالكيف ل

األنظمة المتوفرة في المباني اإلدارية ذات نموذج بدائي لؤلنظمة التكنولوجية العالمية، ومف ىنا 
ظيرت الحاجة لدراسة العمارة الذكية ومتطمباتيا التصميمة ومعرفة األسباب التي تحوؿ دوف 

قاعد اسة تحميمية لمبنى ىيئة التّ تطبيقيا في المباني اإلدارية في مدينة غزة، وذلؾ مف خبلؿ در 
الفمسطينية في مدينة غزة باإلضافة الى أخذ آراء الموظفيف العامميف في المبنى ودراسة حاجة 

كية، كما تـ أخذ آراء عينة مف الميندسيف المعماريف المتخصصيف لمعرفة المبنى لمعمارة الذّ 
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الحديث عمى المباني اإلدارية في  ودراسة األسباب التي تحوؿ دوف تطبيؽ ىذا الفكر المعماري
مدينة غزة والتي كاف مف أحد أىـ أسبابيا ىي الظروؼ السياسية واإلقتصادية التي يعيشيا 

اضافة الى عدـ وجود الوعي الكافي لدى المالكيف سكاف المدينة والحصار الخانؽ عمى المدينة، 
ة الى توثيؽ مجموعة مف والمستثمريف حوؿ أىمية ىذه العمارة، األمر الذي دفع الباحث

التوصيات التي توزع مسؤوليات وواجبات بعض المؤسسات واألفراد بما فييا بمدية غزة ونقابة 
الميندسيف إضافة الى أقساـ اليندسة المعمارية في الجامعات المحمية ودور كٍؿ منيـ في ايجاد 

رية اضافة الى توصيات أخرى كية في المباني كافة وعمى رأسيـ المباني اإلداوتحقيؽ العمارة الذّ 
لمميندسيف والمكاتب اليندسية والشركات اإلستثمارية في ىذا القطاع، إضافة الى توصيات 

قاعد الفمسطينية باستغبلؿ ىذه الدراسة وعمؿ تطوير لبيئة العمؿ لمقائميف عمى مبنى ىيئة التّ 
 كنولوجي في مدينة غزة.لتّ عماري امالداخمية لممبنى ليكوف نموذجًا واقعيًا ورمزًا لمتطور ال
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 المصادر كالمراجع
 

 أكالن: المراجع العربية:
. الجياز المركزي ـ2016الفمسطينيوف في نياية عاـ ـ(. 2017اإلحصاء الفمسطيني. )

 ـ.2016لئلحصاء الفمسطيني. راـ اهلل، فمسطيف، ديسمبر 

ـ(. تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تطور الفكر المعماري. )رسالة 2011أحمد، محمد. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر، القاىرة.

ـ(. أثر استخداـ النسيج الذكي في تطوير التصميـ الداخمي التفاعمي. 2012إسماعيؿ، عبل. )
 .91-59(، 2(1، حمواف، مصر. المجمة العممية لمبحوث الصينية المصرية، جامعة حمواف

ـ(. مفيـو المنظومات التقنية لفكر عمارة األبنية 2008البدري، أمجد و عبد الرزاؽ، حيدر. )
 .418-400(، 3)13. مجمة اليندسةالذكية. جامعة بغداد، بغداد، العراؽ. 

ـ، الموقػػػػػػػػػػػع: 2017يونيػػػػػػػػػػػو  4. تػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػبلع مدينػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػزةـ(. 2017بمديػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػزة. )
https://www.gaza-city.org/ 

. تاريخ القصور والتيميش يبدداف موروث غزة التاريخيـ(. 2016بوابة اقتصاد فمسطيف. )
ـ، الموقع: 2017مايو  6االطبلع 

http://www.palestineeconomy.ps/article/7825/  

أثر االستثمار المالي عمى الطابع المعماري لممباني السكنية في مدينة ـ(. 2017جنينة، أحمد. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.غزة

: التقرير مسح القوى العاممة الفمسطينيةـ(. 2017الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني. )
 ـ.2016ـ. الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني. راـ اهلل، فمسطيف، أبريؿ 2016السنوي :

ـ(، مناىج التصميـ المعماري في ضوء التقدـ الفكري والتكنولوجي 2014حداد، أحمد. )
 (،1،2)28. المجمة العراقية ليندسة العمارةلئلنساف. الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراؽ. 

100-126. 

https://www.gaza-city.org/
http://www.palestineeconomy.ps/article/7825/
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الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث  (.ـ2006. )أبو ىاشـحمد م السيد حسف،
الممؾ  ةكمية التربية جامعالمممكة العربية السعودية:  .SPSSالنفسية والتربوية باستخداـ 

 سعود.

ـ في مبنى ىيئة التقاعد 2017يوليو  2ـ(. مقابمة شخصية. بتاريخ 2017أبو شريعة، يوسؼ. )
 الصيانة. دائرة–الفمسطينية 

التَّصميـ المعماري كمدخؿ لتحقيؽ األمف واألماف في المباني ـ(. 2014الشنطي، أحمد. )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(. -المباني اإلدارية في مدينة غزة حالة دراسية- اإلدارية

 الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

. تمسؾ بماض رغـ الدمار"مبنى البمدية" حاضر فمسطيني ـ(. 2016الطيراوي، عبد الرحمف. )
ـ، الموقع: 2017يونيو  4تاريخ االطبلع 

http://felesteen.ps/details/news/176724/  

 . 1. طمناىج البحث العممي في العمـو االجتماعيةـ(. 2008عبد المؤمف، عمي معمر. )
 أكتوبر. 7مصر: منشورات جامعة 

. نحو تشكيؿ معماري مستداـ باستخداـ الخبليا الكيروضوئيةـ(. 2012عبد اليادي، مروة. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة المنصورة. المنصورة.

. المؤتمر الثورة الرقمية وتأثيرىا عمى العمارة والعمرافـ(. 2005عبده، آماؿ و المقدـ، أشرؼ. )
 . جامعة أسيوط، مصر.المعماري الدولي السادس

مذكرات عف مناىج البحث ـ(. 2012عبيدات، ذوقاف؛ عدس، عبد الرحمف؛ عبد الحؽ، كايد. )
، عماف: دار مجدالوي لمنشر مفيومو، أدواتو، أساليبو-العممي عف كتاب البحث العممي

 والتوزيع.

، البجاري، أحمد. ) يبلت اإليكولوجية ـ(. أثر التكنولوجيا الرقمية في التشك2010العكاـ، أكـر
والبيولوجية في العمارة المحمية. جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة. 

 .18-1(، 1)15 مجمة اإلمارات لمبحوث اليندسية.

 15. تاريخ االطبلع معنى الفكر وحقيقتو، يقظة فكر، مرصد فكريـ(. 2014العمواني، طو. )
 /http://feker.net/ar/2014/07/03/23786-2 ـ، الموقع:  2016ديسمبر 
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http://feker.net/ar/2014/07/03/23786-2/
http://feker.net/ar/2014/07/03/23786-2/
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. )رسالة ماجستير ى التصميـ الداخميأثر تقنيات العمارة الذكية عمـ(. 2014محمد، رشا. )
 غير منشورة(. جامعة المنيا، المنيا، مصر.

نوفمبر(. العمارة ما بعد الثورة الرقمية، المؤتمر الػدولي الثالػث  30-28ـ، 2007محمد، عبير. )
 لمجمعيػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمتصػػػػػػػػميـ المعمػػػػػػػػاري بمسػػػػػػػػاعدة الحاسػػػػػػػػب )اسػػػػػػػػكاد( تجسػػػػػػػػيد العمػػػػػػػػارة 

ـ، الموقػع: 2016سػبتبمبر  22إلسكندرية، مصػر. تػاريخ االطػبلع التخيمية. جامعة طنطا، ا
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http://alzafer.ps/ar/pages/86/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%B1%209
http://alzafer.ps/ar/pages/86/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%B1%209


145 
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 .78-53(، 1)5. معة أـ القرى لميندسة والعمارةمجمة جاالمممكة العربية السعودية. 
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 (1ممحؽ رقـ )
 قائمة محكمي االستبيانات

 

 الصفة االسـ ـ
الجامعة -والتصميـ العمراني التخطيط أستاذ أ.د. فريد صبح القيؽ 1

 غزة-االسبلمية
الجامعة -اليندسة المعمارية رئيس قسـ أ.د.محمد عمي محمد الكحموت 2

 غزة-اإلسبلمية
 غزة-الجامعة االسبلمية-عميد كمية اليندسة أ.د.عبد الكريـ حسف خميؿ محسف 3

 غزة-أستاذ اإلحصاء في الجامعة االسبلمية أ.د. سمير خالد حسيف صافي 4
الجامعة -العمارة قسـ في مساعد ستاذأ د. سيير محمد سميـ عمار 5

 غزة -االسبلمية
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 (1) ممحؽ رقـ
 الصكرة النيائية الستبانة المتخصصيف

 

 

 

 

 

 اإلخكة الميندسيف الزمالء
بداية أتقدـ لكـ بجزيؿ الشكر واالمتناف عمى إعطاء جزء مف وقتكـ الثميف لتعبئة ىذه االستبانة 

موبة لنيؿ درجة الماجستير في اليندسة المعمارية التي تعد جزءًا أساسيًا مف الدراسة البحثية المط
 بالجامعة اإلسبلمية.
 اليدؼ مف الدراسة

  تيدؼ الدراسة لوضع اطار نظري شامؿ لمتطمبات العمارة الذكية في المباني اإلدارية في
مدينة غزة  ودراسة آليات تطبيؽ ىذه المتطمبات، وتأتي ىذه االستبانة معدة بيدؼ معرفة 

متطمبات العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية وتستيدؼ ىذه االستبانة فئة  معوقات تطبيؽ
الميندسيف المعمارييف وفؽ تجاربيـ العممية وخبراتيـ في سوؽ العمؿ الغزّي، حيث أف كافة 

 البيانات في االستمارة معدة بيدؼ البحث العممي فقط وتتوقؼ عمييا صحة نتائج الدراسة.

 ؿ عاـ أنو المبنى الذي لو القدرة عمى تمبية احتياجات ومتطمبات يعرؼ المبنى الذكي بشك
الموظفيف دوف الحاجة لمتدخؿ اليدوي ووفؽ البيانات التي يتـ جمعيا مف قبؿ األنظمة والمواد 

 اإلنشائية الذكية المستخدمة في المبنى

 آليات تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية 
 حالة دراسية( -)مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

 

 آالء رفيؽ مكي       ـ./ اعداد الباحثة: 
 نادر جواد النمرة : أ.د/اشراؼ   

 استبانة

 غزة-الجامعة اإلسبلمية
 عمادة الدراسات العميا

 كمية اليندسة
 المعمارية قسـ اليندسة

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Graduate Studies 

Engineering Faculty 

Architecture Department 
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 ( الرجاء تعبئة البيانات بوضع عبلمةX.في الخانات أو تعبئة الكتابة منيا ) 
 انات عامةبي

 مكاف العمؿ:

مكتب استشاري                          شركة مقاوالت                  ) ( ) ( مؤسسة حكومية                 ) (
 ) ( أكاديمي                         ) ( أخرى اذكرىا................

 عدد سنوات الخبرة في مجاؿ التصميـ:

 سنة         ) ( أكثر مف ذلؾ 15-10) ( مف        سنوات    10أقؿ مف  ) (

 :مستوى التعميـ

 ) ( بكالوريوس                 ) ( ماجستير                  ) ( دكتوراه                         
 

 أكالن: دراسة الخمفية المعرفية لدل المصمميف حكؿ العمارة الذكية في المباني

 ال نعـ 
الدراسة تعممت مساقًا جامعيًا حوؿ العمارة الذكية ومتطمباتيا التصميمية في في فترة   1

 المباني
  

   تمقيت محاضرات عممية حوؿ العمارة الذكية وآليات تطبيقيا في المباني  2

   اطمعت عمى مراجع وكتب عممية حوؿ العمارة الذكية في المباني 3

   الذكية وكيفية توظيفيا في المبانيلدي معمومات كافية حوؿ المواد واألنظمة  4

 

لدي معرفة حوؿ المعايير الواجب أخذىا بعيف االعتبار لتحقيؽ انسجاـ بيف التصميـ  5
 المعماري واألنظمة الذكية في المبنى

  

 ثانيان: دراسة تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية خالؿ العممية التصميمية

 
أكافؽ 
ال  محايد أكافؽ بشدة

 أكافؽ
أكافؽ ال 

 بشدة

خبلؿ العممية التصميمة لممبنى أستخدـ برامج التصميـ  6
 المحوسبة
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أكافؽ 
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

أستخدـ برامج محاكاة الواقع االفتراضي خبلؿ مرحمة  7
 التصميـ لتفادي المشاكؿ التصميمية لممبنى

     

توفير بيئة مريحة حراريًا أستخدـ برامج التحميؿ الحراري ل 8
 في المبنى

     

تساعد البرامج التصميمة والتحميمية في تطوير األشكاؿ  9
المعمارية وايجاد تشكيؿ معماري مميز يتبلئـ مع النسب 

 البشرية

     

أثناء تصميـ المباني أقـو بطرح فكرة المباني الذكية  10
 واقتراح جعؿ المبنى ذكياً 

     

بًا مف مديري وزمبلئي حوؿ أفكار المباني أالقي ترحي 11
 الذكية وتطبيقيا

     

أالحظ تفيـ المالكيف لمفيـو المباني الذكية والترحيب بيذا  12
 الفكر المعماري

     

لممالكيف عمى استعداد زيادة مخصصاتيـ االستثمارية   13
 لتوفير األنظمة الذكية في المبنى

     

نظمة الذكية أتعامؿ معيا تتوفر شركات متخصصة باأل 14
 خبلؿ تصميـ لممبنى

     

تتوفر مواد انشاء ذكية في مدينة غزة ومتاحة لبلستخداـ  15
 بكفاءة في المبنى

     

 

16 

 

اإلسرائيمي والحصار المفروض عمى قطاع  االحتبلؿواقع 
 غزة يؤثر عمى أنواع مواد اإلنشاء المراد ادخاليا لمقطاع
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ات خبرتؾ كعممؾ في مجاؿ التصميـ المعمارم ما ىي األسباب األساسية التي مف خالؿ سنك 
تعيؽ تطبيؽ المتطمبات التصميمية لمعمارة الذكية في المباني في مدينة غزة، ككيؼ يمكف 

 التغمب عمييا؟
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 
 

 شكران لجيكدكـ كتعاكنكـ
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 (3) ممحؽ رقـ
 الصكرة النيائية الستبانة المكظفيف في مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلخوة العامميف في ىيئة التقاعد الفمسطينية:
بداية أتقدـ لكـ بجزيؿ الشكر واالمتناف عمى إعطػاء جػزء مػف وقػتكـ الثمػيف لتعبئػة ىػذه االسػتبانة 
التي تعد جزءًا أساسيًا مف الدراسة البحثية المطموبة لنيؿ درجة الماجسػتير فػي اليندسػة المعماريػة 

 مية.بالجامعة اإلسبل

 اليدؼ مف الدراسة
  تيدؼ الدراسة لوضع اطار نظري شامؿ لمتطمبات العمارة الذكية في المباني اإلدارية في

مدينة غزة  ودراسة آليات تطبيؽ ىذه المتطمبات، وتأتي ىذه االستبانة بيدؼ دراسة مدى 
ؼ ىذه تمبية المبنى الحتياجات الموظفيف وآليات تطويره في ظؿ العمارة الذكية، وتستيد

الموظفيف العامميف في مبنى ىيئة التأميف والمعاشات بكافة درجاتيـ المينية  االستبانة
 وتخصصاتيـ العممية.

  كافة البيانات في االستمارة معدة بيدؼ البحث العممي فقط وتتوقؼ عمييا صحة نتائج
 الدراسة.

 غزة-الجامعة اإلسالمية

 عمادة الدراسات العليا

 كلية الهندسة

 المعمارية قسم الهندسة

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Graduate Studies 

Engineering Faculty 

Architecture Department 

 آليات تطبيؽ متطمبات العمارة الذكية عمى المباني اإلدارية 
 دراسية(حالة  -)مبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية 

 

 اعداد الباحثة: ـ. آالء رفيؽ مكي         اشراؼ : د. نادر جواد النمرة
 استبانة

 لدراسة الكفاءة التصميمية لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية كتطكيره في ظؿ العمارة الذكية 
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 حتياجػػات ومتطمبػػات يعػرؼ المبنػػى الػػذكي بشػكؿ عػػاـ أنػػو المبنػػى الػذي لػػو القػػدرة عمػى تمبيػػة ا
المػػػوظفيف دوف الحاجػػػة لمتػػػدخؿ اليػػػدوي ووفػػػؽ البيانػػػات التػػػي يػػػتـ جمعيػػػا مػػػف قبػػػؿ األنظمػػػة 

 والمواد اإلنشائية الذكية المستخدمة في المبنى

 
 ( الرجاء تعبئة البيانات بوضع عبلمةX.في الخانات أو تعبئة الكتابة منيا ) 

 بيانات عامة

 طبيعة  العمؿ:

 ) ( رئيس قسـ                   ) ( موظؼ                 ) ( مدير دائرة   
 

 عدد سنوات العمؿ في الييئة: .............................
 

 أكال : دراسة كفاءة التصميـ الحالي لمبنى ىيئة التقاعد الفمسطينية

أكافؽ  
ال  محايد أكافؽ بشدة

 أكافؽ
ال أكافؽ 

 بشدة
 

1 
طبيعية مناسبة لمفراغات  يوفر تصميـ المبنى إضاءة

 المكتبية
     

 

2 
استخداـ القبة السماوية في المبنى يوفر اضاءة مناسبة 

 لمممرات الداخمية والفناء
     

 

3 
خبلؿ ساعات العمؿ ال يتعرض المكتب ألشعة الشمس 

 الغير مرغوب فييا
     

 

4 
يستخدـ في المبنى نظاـ تظميؿ لمنع أشعة الشمس 

 مرغوب فييا المباشرة الغير
     

 

5 
يوفر المبنى نظاـ اضاءة اصطناعية مناسبة لبلستخداـ 

 في الفراغات
     

     أشعر بالراحة أثناء العمؿ واستخداـ  األثاث المكتبي  
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أكافؽ  
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

 في المبنى 6

      يتميز األثاث المكتبي بخفة الوزف والمرونة  7

 

8 
يمكف اعادة ضبط ارتفاعات األثاث المكتبي لتصبح 

 كثر راحة أثناء العمؿأ
     

 

9 
      امكانية اضافة قطع جديدة لممكتب أو ازالتيا دوف عناء

 

10 
يضـ الفراغ المكتبي العديد مف التمديدات الكيربائية 

 الظاىرة
     

 

11 
امكانية الدمج بيف الفراغات المكتبية في حالة الحاجة 

 لتوسعة الفراغات دوف االضطرار ليدـ الجدراف
     

 

12 
يوجد اتصاؿ بصري بيف الفراغات المكتبية مثؿ المدير 

 وموظفيو
     

 

13 
اشػػػعر باالنزعػػػاج مػػػف األصػػػوات الناتجػػػة مػػػف الفراغػػػات 

 المكتبية المحيطة والممرات نتيجة الحركة خبلليا
     

 

14 
أشعر باالطمئناف نتيجة وجود نظاـ كشؼ الدخاف 

 وانذار الحريؽ
     

 

15 
تيجة توفر نظاـ مراقبة داخمية في أشعر باألماف ن

 المبنى
     

 

16 
وجود مراقبة الدخوؿ بالبصمة يزيد مف التزاـ الموظفيف 

 بساعات العمؿ
     

 

17 
سيولة االتصاؿ بيف الموظفيف نتيجة توفر شبكة 

 االتصاالت المعنونة في المبنى
     

 

18 
سيولة تنفيذ األعماؿ والوصوؿ لمبيانات بسبب وجود 

 حاسوب داخمية تربط الموظفيف معاً  شبكة
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 ثانيان: دراسة حاجة المبنى لمعمارة الذكية

 

 

 

أكافؽ 
 بشدة

ال  محايد أكافؽ
 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 بشدة

 

19 
أفضؿ أف يدمج المبنى بيف اإلضاءة الطبيعية 

 واالصطناعية لتحقيؽ أفضؿ اضاءة
     

 

20 
ائيًا وفؽ أفضؿ أف يكوف نظاـ اإلضاءة يفتح ويغمؽ تمق

 حاجة الفراغ لئلضاءة وتوفيرىا حسب حاجة الموظفيف
     

 

21 
يمكف استبداؿ الزجاج التقميدي في واجية المبنى 

بزجاج يعمؿ عمى حجب أشعة الشمس الغير مرغوب 
 فييا

     

 

22 
اضافة نظاـ ستائر داخمية تعمؿ تمقائيًا حسب حاجة 

 الفراغ ألشعة الشمس
     

 

23 
أجزاء الى األثاث المكتبي إلخفاء أفضؿ اضافة 

 التمديدات الكيربائية
     

 

24 
توجد بعض الفراغات في المبنى بحاجة لمزيد مف 

 أنظمة المراقبة والتحكـ بالدخوؿ لخصوصيتيا
     

 

25 
أفضؿ أف تكوف القواطع بيف الفراغات خفيفة وقابمة 
 لمتحريؾ في حالة الحاجة لتوسعة أو فصؿ الفراغات

     

 

26 
يفضؿ استخداـ مواد متمونة كيربائيًا)يتغير لونيا في 

حاؿ مرور التيار الكيربائي( في ابريز الكيرباء لتسييؿ 
 تحديد المشكبلت الكيربائية

     

 

27 
يمكف استخداـ ألواح الخبليا الشمسية في المبنى إلنتاج 

 الطاقة البلزمة لتشغيؿ المبنى 
     

 

28 
ة وتكييؼ مركزي ذاتي أفضؿ استخداـ نظاـ تدفئ

 التحكـ يعمؿ وفؽ حاجة الفراغ وعدد االفراد في الفراغ
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29 
اضافة نظاـ مراقبة كفاءة الطاقة والتحكـ في االضاءة 

 والتكييؼ وفؽ جداوؿ زمنية مبرمجة مسبقًا 
     

 

30 
اضافة نظاـ كشؼ تسريب المياه لكشؼ موقع تسريب 

 اء المبنىالمياه ومنع وصوؿ المياه الى أجز 
     

 

31 
توفير حنفيات مياه تعمؿ عمى أجيزة االستشعار لتوفير 

 المياه وتفادي االسراؼ فييا
     

 

32 
يعتبر اضافة كاميرات مراقبة في الفراغات المكتبية 

 مناسب لمراقبة آليات سير العمؿ
     

 

 شكران لجيكدكـ كتعاكنكـ
 


