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 دارية إللمسطحات العمل بالمنشآت ا

Importance of Interior Design in Maximizing Functional 

Performance for Workspaces in Administrative Facilities 
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 ملخص: 
داءًللفراغًًألاًبعدًيومًتتعاظمًأهميةًدورًالمصممًالداخليًفيًتعزيزًايومً  
ًًالداخلي متعددةًتدخلًفيًمنظومةًالتصميمًًصبحتًهناكًمجاالتًبحثًًأ,ًفقد

فيها الداخليً المصممً ًًودورً كما ًًأ,ً التصميم جزءً صبحً ًًالداخليً فيًًأا صيال ً
ًنتاجيةًوًالقدرةًاالستثماريةًداخلًالفراغ.ًًإلداءًالوظيفيًوًتعزيزًاألمنظومةًا
بالشركاتًوًالمؤسساتًًًًىمتوقعةً,ًأًدالالفرصًغيرًًفتصاعدًالتحدياتًًوً

أف ًً–ضلًلتحسينًاألداءًوًالفعاليةً.ًوبالتاليًًإليًالبحثًعنًطرقًوًأساليبً

أعدادً  الداخليةًًًًهناكً المكتبيةً للبيئةً التصميمً عليً تركزً الشركاتً منً متزايدةً
منًخاللًالحدًمنً،ًًستراتيجيةًلتحسينًإنتاجيةًفراغاتًالعملالكأحدًالمكوناتًا

.ًهذاًمنًالراحةًالحراريةًداخلًالفراغًًًًمناسبً ًًالضوضاء,ًاالزدحامًوتوفيرًقدرً 
؛ًًرصًالمصممينًالداخلييًناطرادًفيًفًًىإلًًىلتحولًفيًالمفهومًاالستراتيجيًأًدا

ًً قرارات اتخاذً فيً العميلً لمساعدةً استشاريةً خدماتً تختصًًالتقديمً ستراتيجيةً
ًبتصميمًأوًإعادةًتصميمًالفراغًالمكتبي.

 
 جامعة اإلسکندرية.  أستاذ العمارة الداخلية، ً*
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لقاءًالضوءًعليًالمهامًوًالمسئولياتًالتيًيضطلعًبهاًًإفكانًالبدًمنًً
ًً بالتكاملًمع المكتبيً العملً التعاملًمعًفراغاتً فيً الداخليً متطلباتًالمصممً

ًداءًالوظيفيًداخلًالفراغًالمكتبي.ألالتصميمًبهدفًتعزيزًًا
ًًً التصميمًيؤديًًًً-وهكذا المتكاملًمعًاستراتيجياتً الداخليً ًًىلإفالفراغً

,ًًمتنوعةًمنًالعاملينًداخلًالفراغًًدعمًاألداءًوالصحةًبطرقًمختلفةًلمجموعاًت
تؤخذًفيًاالعتبارًًالمقترحاتًالتيًوردتًفيًتلكًالدراسةًيجبًأنًًفمنًخاللًً

نحوًتفعيلًاإلنتاجيةًووضعهاًضمنًبرنامجًالعمل،ًكذلكًيجبًفهمًوإدراكًأنً
البيئةًالمكتبيةًهيًعاملًهامًإماًلمساعدةًأوًإعاقةًعملًالمؤسساتًوالشركاتًً

ًفيًسبيلًتحقيقًاألهدافًسواءًالحاليةًأوًالمستقبليةً.
 .مسطحات العمل  -يةدار إلالمنشآت ا -التصميم الداخلي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Day after day, the importance of the interior designer’s 

role in enhancing the performance of the interior vacuum, 

there have become multiple areas of research that enter the 

design system and the interior designer’s role in it, as interior 

design has become an original part of the system Functional 

performance and enhancing productivity and investment 

capacity within the space. 

The rise of unexpected challenges and opportunities has 

led companies and organizations to look for better ways and 

methods to improve performance and effectiveness. By 

reducing noise, congestion and providing an appropriate 

amount of thermal comfort within workstations, this shift in 

strategic concept has led to a steady expansion of the 

opportunities for interior designers to provide advisory 

services to help the client make decisions. A strategy for 

designing or redesigning the office space. 

It was necessary to shed light on the tasks and 

responsibilities of the interior designer in dealing with office 

space in integration with design requirements to enhance 

functionality. 

Thus - interior space integrated with design strategies 

leads to support performance and health in different ways 

within the space, through the proposals in that study must be 

taken in Consideration towards activating productivity and 

putting it within the work program, as well as understanding 

that office environment is an important factor either to help 

or hinder the work of institutions and companies to achieve 

goals Both current and future. 
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 المقدمة: 
ادًهمًالمحركًًفًرألنًالعاملينًواأداريًًإلمنًالمعروفًفيًمجالًالعملًاً

لمعطياتًسوقًًًامواكبً ًًاومتطورً ًًامتحركً ًًامنًالمؤسساتًكيانً الرئيسيًالذيًيجعلًً
ًًًً؛العمل نجد ًًألذلكً ًًان من الذكيةً والمؤسساتً المنظماتً منً هدافهاًًألعديدً

ًوًً،الرئيسية اتعزيزً ًوأًلتعظيمً لألفرادً المعرفيًداءً الفهمً منطلقً منً بهاً العاملينً
ًلالقتصاد.
 ًً جيد بشكلً المصممةً العملً لفراغاتً ً الطبيعيً تكونًًأمنً قويةًًأنً داةً

نتاجيةًًإلبشكلًقياسيًاهمًالفوائدًالتيًتدعمًًأمنًًوًداءًالعاملينًوالموظفين.ألدعمً
بتلكًالفراغاتًمماًيساهمًفيًتعزيزًالصحةًوًالقدرةًعليًاألل داءًبشكلًًألفرادً

ًمترابطًوًمتكاملً.
،ًبعدماًمفهومًاالستدامةًًًًاتسعًمعنياليوم،ًًلطبيعةًالعملياتًالوظيفيةًًًو 

اإلشارة "الطبيعية"ًًكانتً الجوانبً إلىً العناصرًًالوحيدةً لتشملً اتسعتً ً،
انفتاحً ًًً،واالقتصاديةًً،االجتماعية أكثرً رؤيةً خاللً منً لمفهومًًواإلداريةً اً

االستدامةًمنًشأنهًأنًيقللًمنًالبصمةًالخضراءًللمبانيًمنًخاللًالسياساتًً
ًالمتعلقةًبمكانًالعملً.

ًًًافاالتجاةًاليًالعملًعنًبعد،ًمؤتمراتًالفيديو،ًالمكاتبًالمتصلةًالسلكيً ً
ًً كلها ً، ً... المركزيةً المكاتبً مقابلً بيئةًًفيً كفاءةً زيادةً شأنهاً منً سياساتً

للعاملينً،ًوتوف ًوالعملً المرونةًواألمان.ً المزيدًمنً ًوأبالتاليًًيرً ذلكً بشكلًثرً
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االستخدامًً معاييرً اعتمادً وً المكتبيةً للفراغاتً التصميمً مفهومً تغييرً فيً كبيرً
 الكفءًللطاقةًوالمواردًً.

عملً,ًحيثًًالمكتبًالمرنًهوًحقيقةًواقعةًفيًاستراتيجياتًمسطحاتًالً
ال الحتياجاتً وفق اً الداخليً للفراغً المستمرً التكيفً علىً مثلًًيعتمدً عاملينً

المغلقة المفتوحة،ً العملً الجماعمحطاتً العملً أوً المركزيةً العملً غرفً ،ًًي،ً
ًمناطقًالتواصلًغيرًالرسميةًأوًالراحةً.

 مشكلة البحث: 
فيًًً البحثً تصورً ًأتكمنًمشكلةً هناكً قاصرً نً فيًًاً الفراغًًاً التعاملًمعً

لمامًبهاًًإلالمكتبيًمنًالناحيةًالتصميمية.ًفماًهيًالعواملًوًالشروطًالواجبًا

؟ًهلًيتمًالتعاملًمعهًكمجموعةًمنًمسطحاتًالعملًًًعندًتصميمًفراغًمكتبيً 
ًً ال بالطبعً ؟ً الموظفينً منً مجموعةً بهاً العديًً–ملحقً المعطياتًفهناكً منً دً

ًًًو يجب التيً ًوأالبياناتً تتوافرً ًًتنً يتكاملًًأوضع حتيً الداخليً المصممً مامً
ًالتصورًالعامًللتصميمًبكلًمعطياته.ً

 فيً:هميةًالدراسةًأًًتنحصر البحث:أهمية 
ا .1 تعظيمً فيً الداخليً المصممً دورً أهميةً للفراغًًألبيانً الوظيفيً داءً

ًًً.المكتبي
تحليلًالسلوكًالبشريًللمتعاملينًداخلًالفراغًًهميةًدراسةًًوًأالتاكيدًعليًً .2

ادًالتوافقًبينًالبيئةًالمصممةًًيجإالمكتبيًلماًلتلكًالدراسةًمنًدورًفيًً
ًسلوكًاالفراد.ًًًو
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 هدف البحث: 
بيانًالمهامًوًالمسئولياتًالتيًيضطلعًبهاًالمصممًًًًىلإتهدفًالدراسةًًً

الداخليًفيًالتعاملًمعًمسطحاتًالعملًالمكتبيًبالتكاملًمعًمتطلباتًالتصميمًً
 نتاجيةً.إلداءًوًبالتاليًزيادةًاألبهدفًتعزيزًا

 منهجية البحث: 
ًًً مفهوم تحليلً خاللً منً التحليليً المنهجً الدراسةً العناصرًًانتهجتً

.ًمعًًنتاجيتهإفيًالمناخًالعامًالعملًوًتدعمًًًًايجابً إلتيًتؤثرًًساسيةًللتصميمًاألا
ًبيانًالعالقةًبينًأطرافًالعملًداخلًالفراغًالمكتبي.

 مصطلحات البحث: 
,ًمتطلباتًًالضوضاء,ًالعواملًالبشرية,ًالتغيرًالحسي,ًالراحةًالحرارية,ًاالزدحام

ًمسطحًالعمل.
  : تصميم مساحات العمل و مفهوم المكتب المرن 

ً:عندًتصميمًمساحاتًالعملًلتحقيقًبيئةًمرنة،ًيجبًاألخذًفىًاالعتبار
للحدًًأتنوعًفيًً • الرسميةً للتجمعاتًغيرً لتوفيرًمساحاتً الفراغاتً نماطً

 فرادًفيًمقراتًالعملًالمختلفة.ألمنًالتجمعاتًالمحتملةًل
ا • فالموردً المقدمة.ً والخدماتً العملً مسطحاتً جودةً لرئيسيًزيادةً

موظفوهالمؤسساتًً هوً مكاتبًًاليومً تقديمً الضروريً منً لذلكً ً،
 .ومساحاتًعاليةًالجودةًإلبقائهمًمتحمسينًومشاركينًبفاعلية



www.manaraa.com

 (2021)  يوليو  2عدد   1مجلد  اإلنسانية(    و )العلوم االجتماعية       مجلة جامعة مصر للدراسات اإلنسانية 
 

 

   محمد سمكأ.د/            ..( التصميم الداخلي في تعظيم األداء الوظيفي.......... أهمية )
 

 209 

المفاهيمًالتيًتختصًبتصميمًالفراغًًنًكلًاالعتباراتًًوأنجدًًًً–وًهكذاًً 
ا عليً النهايةً فيً تركزً استثمارهًألالمكتبيً كيفيةً وً الفراغً داخلً البشريً داءً

ًلصالحًالعمل.
واحدةً طريقةً البشرًيًًهناكً األداءً لطبيعةً أفضلً خاللًًلفهمً منً هوً ً,

النفسالتع علماءً قبلً منً المستخدمً ًًريفً بين المزجً خاللً منً الدافع القدرة،ً  ,
1ًability, motivation and opportunityًًًًًًوالفرصة

ً, الفرصة األداء = القدرة, الحافز
هيًقدرةًًًفالقدرة:هوًمحصلةًعملًتلكًالعواملًالثالثًمعا ً.ًًًًفاألداء: 

ًًداءًمهمةًمًاأهوًقياسًمديًرغبةًالفردًفيًًًًالدافع:,ًوًًالفردًعليًتنفيذًمهمةًما
ًألدائهاً.فرصة  ذاًكانتًالًتعطيهًإالًيمكنًأليًشخصًالقيامًبمهمةً

 للعاملين ؟داء أظهار أفضل أن يساعد في أكيف يمكن لمكان العمل 
ًوفقاًلخبيرًفيًبرنامجًإدارةًالخدماتًالعامةًًأكدًبوجوبًًارتباطًًفراغاًت

 االنتاجيةًمعاًمنًخاللًالطرقًالتاليةً:العملًًو
 منًخالل:ًالقدرةنًمبنىًماًيمكنًأنًيؤثرًبشكلًإيجابيًعليًإ •

o ً.ًًتوفيرًظروفًمحيطيةًمناسبة 
o .ًالمساهمةًفيًتمكينًالسيطرةًالفردية 
o ًًبيئة الصحةًًتعديلً مخاطرً منً الحدً طريقً عنً العملً

 والسالمة.ًً
 منًخالل:ًًالدافعنًمبنىًماًيمكنًأنًيؤثرًبشكلًإيجابيًعلىًإ •
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o .ًتوفيرًالظروفًالتيًتعززًاألداءًاإليجابي 
o ًًفي المتحكمةً والمزاجيةً الشخصيةً والسيطرةً النفسيةً المشاركةً

 . يجادًسبلًلعملياتًالتفكيرًوالسلوكإ
 منًخاللً:ًالفرصةعلىًًنًمبنىًماًيمكنًأنًيؤثرإ •

o ًًًالصحة مخاطرً منً تقللً التيً المنصفةً العواملً توفيرً
 ً.والسالمة

o ًًالوصولًالعادلًإلىًوسائلًالراحةًوخياراتًالتصميمًالتعويضية
والتيًًً،مكانًخاصةًفيًظلًوجودًعدمًمساواةًواضحةإلقدرًا

 ً.2قصاؤهاًبشكلًكاملإالًيمكنً
اًو يجبً ًًألبالتاليً االعتبار فيً الفراغاتًًخذً لتطويرً التصميمً استراتيجياتً

ًالمكتبية,ًوًستركزًتلكًاالعتباراتًالتصميميةًعليًماًيلى:
 ، مما يؤثر على صحة العمال وزيادة اإلنتاجية. زيادة جودة مساحات العمل •
 ، وخلق مساحات تناسب احتياجات العامل.زيادة المرونة •
 أماكن العمل. م  قيم الشركة وثقافتها في ميميعكس التص ن  أ •
االستدامة • مفاهيم  المتطلبات اتباع  تناسب  التي  السياسات  تصميم  مع   ،

 الحالية. 
)وليس التخفيض( • أفضل للمسطحات تحسين التكلفة  من خالل استخدام   ،

 .المتاحة
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وزيادةًًإ العمالً تحفيزً علىً العملً لمسطحاتً الجيدً التصميمً يعملً ذً
ًوالصيانةً.ًتاليًالحدًمنًتكاليفًاإلدارةلاإلنتاجيةًوًبا

 . داري إلاالعتبارات العشرة لتصميم فراغات العمل ا
يجابيًفيًًإساسيةًللتصميمًالتيًتؤثرًبشكلًأليمكنًحصرًالعناصرًًا 

ً:نتاجيتهًفيًالنقاطًالتاليةإوًًًنجازهًإبيئةًالعملًوًتدعمً
  thermal comfort   الراحةًالحراريًة .1
  access to landscape & daylightضوءًالنهارًوًالمناظرًالخارجية .2
  sensory change & variabilityالتغيرًالحسيًوًالتغيير .3
   colorاللوًن .4
  noise controlالتحكمًفيًالضوضاء .5
  crowdingاالزدحام .6
ًالعمل .7 ًالبشريةًوبيئة   human factors & work environmentالعوامل
  indoor air qualityجودةًالهواءًالداخلي .8
  choiceاالختيار .9

  employee engagementارتباطًالموظفين .10

   Thermal Comfort  :الراحة الحرارية .1
منًً  لكلً السليمةً التركيبةً خاللً منً الحراريةً الراحةً الحرارة  تنشأً

temperatureالتدفق الهوائي ,airflow  الرطوبة ,ًًhumidityًو هذهًالتركيبةً.ً
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ًً تلك داخلًمنً البدنيةً الراحةً اليً الوصولً بهدفً ضروريةً تعتبرً العناصرً
ًمسطحاتًالعمل.

ًوًتشتملًمفاتيحًالراحةًالحراريةًعليًً:
ال • البيئاتً فيً المثاليةً الحرارةً ًًدرجةً هي ً فهرنهايت70,88ًًًًمكتبيةً

1ًًداءًبنسبةًتتراوحًبينًًألمكانيةًانخفاضًأوًزيادةًاإدرجة(ًمع21,6ًًًً)
 1.8Fًًً(±1ًْC.)%ًلكل2ًًًىًلإ

الحرارة،ًً • درجةً وخاصةً المحيطة،ً الظروفً علىً الشخصيةً السيطرةً
 ً.3فيًالمئةً.2.8ًتؤديًاليًزيادةًاإلنتاجية.ًبنسبًتصلًاليًً

ا • منً القريبةً الهوائيةً التياراتً االعتبارً فيً ًًأًلاالخذً توفرًًرضية التيً

 .اًلسريانًالتياراتًالهوائيةتحكماًفرديً 
حراريً ًًتاحةإ • مقسمةً ًًمناطقً أوًً-ا عام,ً بشكلً فيهاً التحكمً نًًإًًًيمكنً

,ًقاعاتًاجتماعاتًًاًلكلًفراغًمغلقًعليًحده)مكاتًباًفرديً مكنًتحكمً أ
 ً(1ًً–....(.ً)ًشكلً

الغلق • وً )الفتحً للتشغيلً قابلةً نوافذً ًًتوفيرً النوافذًًأ( لتلكً معالجاتً وً
النهار ضوءً منً االستفادةً تعظيمً ًًبهدفً سريانً الهوائية,ً ,ًالتياراتً

 وبالتاليًالتحكمًفيًدرجاتًالحرارًة
ً
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يهدف1ًًًًًً–)ًشكلًًً النوافذً الطبيعيةًمنًخاللً التهويةً توافرًمصادرً ً ًىلإ(ً
ًوالتحكمًً الحرارةً درجاتً مستوياتً الفراغًفيً داخلً الهوائيةً التياراتً تحركً
 المكتبيً.

  access to landscape & daylight ضوء النهار و المناظر الخارجية: .2
ًًً يفضل ماً الداخليًًوشاغًلعادةً ببيئةأبًًالفراغً يحاطواً وهيًًًًنً طبيعيةً

.ًفالرابطًالغريزيًبينًًالتيًتمدًبمصادرًالنهائيةًمنًالتنوعًوًالتغيرًالحسي
ًاأنسانًوًًإلا ًًأًلنظمةًالحياةً هوًً(    Biophilia)خريًعادةًماًيسميًبايوفيليا

ً.ًهميةًالبيئاتًالداخليةًأهميةًبمكانًلتعظيمًًألمنًا
يجابيًًإلكًفرصةًوجودًاتصالًفعالًًوتواجدًضوءًالنهارًوًالنوافذً,ًكًذ •

فرادًداخلًألرفاهيةًايجابيةًعليًراحةًًوًإ,ًتؤثرًبصورةًًبالطبيعةًالمحيطة
 الفراغًالمنشأً.
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ا • يساعدً النهارً ًاألضوءً التناغماتً ضبطً عليً الدورةًًيقاعيةإلفرادً ً,
ا ساعاتً منً واليقظةاليوميةً التناغماتًًلنومً تلكً تضطربً فحينماً ً,

ا السلبيأليتعرضً النفسيً للضغطً ًًًوًًً،فرادً علي يؤثرً نتاجيتهًًًإبالتاليً
ً(.2ًً–.ًً)ًشكل4ًكفاءةًالعملًو

ا • للفراغاتً الوظيفيً التوزيعً ضوءًًًوًً،فقيةألتنظيمً اختراقً لتعظيمً ذلكً
ًًىالفراغاتًالمغلقةًحولًمركزًالمبنالنهار.ًفعليًسبيلًالمثالً:ًوضعًً

ًطرافًحيثماًتوجدًالنوافذً.أًلالفراغاتًالمفتوحةًعليًًاًو
 استخدامًالزجاجًفيًاألماكنًالتيًتكونًفيهاًالخصوصيةًغيرًمطلوبةًً •
 الفراغاتًالمشتركة.ًىلإفضليةًللمناظرًالجيدةًألعطاءًاإً •
أوًًتوف • العاملينً قبلً منً استخدامهاً بغرضً خارجيةً فراغاتً يرً

المستخدمينً,ًمعًتحفيزهمًعليًالخروجًمنًالحيزًالمكتبيًوًلوًلدقائقًً
 معدودةً.
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ًالتفاعلًبينًالفراغًالمكتبيًوًالبيئةًالمحيطةًوًماًتمثلًه (2ًًًً–)ًشكلً
ًفيًشاغليًمحطاتًالعمل.ًًييجابًإمنًتأثيرً

ً
  sensory change & variabilityالتنوع و التغير الحسي:    .3

,ًيفضلًًالطبيعةًوًضوءًالنهارًًبقدرًالحرصًعليًالتواصلًالبصريًمع 
يضاًالتغيرًالحسيًوًالتنوعً,ًففقدانًاالستثارةًالبصريةًعليًمدارًاليومًأفرادًًألا

اأيمكنًً قابليةً عليً يؤثرً للألنً منًًفرادً حالةً فيً واالنتبابقاءً .ًهاليقظةً
لفراغاًت المحايدةً اللونيةً ًوًًفاالمتداداتً الواحدةً االرتفاعاتً ذاتً الملمسًًالعملً

المثال ًًالواحدًعليًسبيلً بشكلًسلًب, اًًيتؤثرً لإًلعليً تلكًًألنتاجيةً داخلً ً فرادً
 (.3ًًً–.ً)ًشكل5ًالفراغاًت
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ًالتغيرًفيًالشكلًيساهًم(ًًالتعاملًمعًاللون,ًالملمسًًو3ًً–)ًشكلً
 فيًتعزيزًاالداءًداخلًالفراغ.

 ً colorاللون: .4
ا تقبلً لأليعتمدً باألفرادً ًوأللوانً الثقافةً عليً فهناكًًساسً الحياتية.ً التجربةً

ًً النظر كيفيةً عنً تتحدثً التعميماتً منً ًًًًىلإعددً بقصد سواءً بدونًأاللونً وً
ًقصدًفيًفراغاتًالعملًالمكتبيًحيثً:

بالتركيزًً • ً) الخضراءً وً الزرقاءً ً، )الحمراءً إشراق اً األكثرً األلوانً ترتبطً
 العاليًوًالدقةًفيًاالداء.

• ًً تعطي التيً األلوانً منً ويعززًًاألزرقً ً، البرودةً وً بالسكونً االنطباعً
 (.4ًًً–التحكمًالعقليًوالتفكيرًاإلبداعيًالواضح.ً)ًشكلً

 األحمرًيعززًمشاعرًالقوةًوالطاقةًوًيرتبطًبالحيويةًوالطموح. •
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يشع • الناسً يجعلً األصفرً االنتباةاللونً وً بالوضوحً يسمحًًرونً مماً ً،
 بالتفكيرًالواضحًالتخاذًالقرارات.

ً

ساهمًفيًتعزيزًالشعورًبالحيويةًًاختيارًالمجموعةًاللونيةًالتيًت(4ًًًً–)ًشكلً
ًنتاجيةًالفردًداخلًالفراغًالمكتبيً.إالتركيزًفيًنفسًالوقتًمماًينعكسًعليًًو

يجبًاستخدامًاللونًفيًنطاقًفراغاتًالعملًًكتقنيةًتصميمًًًًً-بالتاليًًًوً
ا كذلكً الداخلي.ً الفراغً شخصيةً لتغييرً أوً الحركةً مساراتً معًًلتحديدً لتعاملً

6ًًنحاءًالفراًغألوانًالفاتحةًيساهمًفيًتعزيزًالضوءًفيًألا
ً
ً
ً
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   oise controlالتحكم في الضوضاء:  .5
المشكالتًًً منً الضوضاءً العمل.ًًتعتبرً بيئاتً معظمً فيً المؤرقةً

ًًًو خالل منً الضوضاءً فيً بالتحكمً لألفرادً يسمحً عليها,ً مكانيةًًإللتغلبً
ًالوصولًإلىًفراغاتًمغلقةًأوًتحكمًصوتيًعندًالحاجةً.

الضوضاءً تكونً ماً المفتوحةًًعادةً المكاتبً بيئاتً هذًاأعلىًفيً لكنً ً،ًً
الفراغ تنظيمً وً توزيعً علىً العملًيعتمدً طبيعةً وعلىً المختارةً الخاماتً ً،

ب القيامً يتمً الفراغالذيً داخلً المكتبيًًًً.هً الفراغً شاغلً يتحكمً فعندماً
نًذلكًيساهمًفيًالحدًمنًًًإبمستوياتًالحدًمنًالضوضاءًداخلًالفراغً،ًف

ًالتشتتًالذيًتسببهًتلكًالضوضاء.
،ًفإنًتداخلًالضوضاءًأثناءًالمهامًالبسيطةًيمكنًًخالف اًلالعتقادًالسائًدً

ا يوفرً ذلكأنً ومعً لالستمرار.ً الالزمً للضوضاءًلحافزً التداخلً يتطلبً ً،
اليًً للعودةً أوً التوجيهً إلعادةً الوقتً منً أطولً فترةً المعقدً العملً أثناءً

ًً مرة ًًًىخًرأالتركيزً بالتالي وً آثاًرإفًً–،ً للضوضاءً المستمرةً للتدخالتً ًًانً
ت التيً المزاجيةً الحالةً علىً لًدسلبيةً العملً الستئنافً الدافعً منً ًىقللً

اغاتًالمكتبيةًهيًالمساهمًالرئيسيًفيًالمعالجاتًالصوتيةًللفًرف7ًًالموظفيًن
ًالعملًواألداءًداخلًالفراغً.
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ً
توافرًمتطلباتًالحدًمنًالضوضاءًمعًتوفيرًالمستويًالمطلوبً(5ًًًً–)ًشكلً

اهمًفيًزيادةًمستوياتًالتركيزًًتس العملًالمكتبيً منًالخصوصيةًلفراغاًت
 متكاملة.طارًمنظومةًفراغيةًأعمالًالتيًتتطلبًذلكًفيًلأل

يوصيًالمصممونًبعددًمنًاالستراتيجياتًلتحقيقًمستويًغيرًمتداخلًًًًًًًًً
 منًخصوصيةًالمحادثةًوًتشمل:

o ًاًًاالمتصاص معالجاتً خاللً الصوتيةأل)منً ًاسقفً نسجةًًأل،ً
 (ًمشةًالمستخدمةًفيًالفراغًالداخليقألاًو

o الحوائطًالمعالجةً(ً)منًخاللًأنظمةًاألثاث،ًالفواصلًًوًالحجب 
o منًخاللًالتكسيات.ًوًلتحقيقًنتائجًمرضيةًًًخفاء الصوتيإلا

 (ً.5-نًتتكاملًتلكًالعواملًالثالثًمعا ً)ًشكلأيجبً
عنًً  • والمركزيةً بالحيويةً تتميزً التيً النشطةً الفراغاتً فصلً محاولةً

لشاغل الفرصةً يوجدً مماً الهادئةً لالجتماعًيًًالفراغاتً ً الفراغً
 خرينً.ألدونًإزعاجًًاًالتواصلًليجتمعواًمعاً ًو
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المفتوحةً • العملً بيئاتً التفيً يجبً ًًأ،ً من اًأكدً أنماطًألنً ذويً فرادً
 العملًالمماثلهًمتواجدونًبالقربًمنًبعضهمًالبعض.

محطاتًالعملًالتيًًًاعتمادًسياسةً"المدخلًاالفتراضي"ًخاصةًفيًًًًً •
 ليسواًبالضرورةًعليًتواصلًمباشرًمعًبعضهمًالبعضً.ًيشغلهاًأفراًد

بالعملًًللموظفينًللتعرفًعليً • تحديدًعددًمنًالسياساتًالمرتبطةً
ً.8ًالفراغاتًالهادئةًوًفراغاتًالتفاعلًفيماًبينهمًً

ينتابهمًً،ًغالبا ًماًًباالزدحامًًفراًدألاً عندماًيشعرً  crowding:االزدحام .6
،ًمماًيؤثرًعلىًرضاهمًعنًمكانًالعمل.ًوًيختلفًًحساسًبالتوترإلا

ب باالزدحامً الشعورً وً الفراغً الثقافيةًًإدراكً الخلفيةً حسبً كبيرً شكلً
ًالفرديةًوالجنس.ًًالفروقاًتًو

ًًً التالية القواعدً اأوً ًًأًلفردتهاً " النفسيةً اوغستينخصائيةً "ًسالي 
ًللفراغً:فرادًألوالخبيرةًبكيفيةًرؤيةًا

ا • ذاتً الرحبةً ًًألالفراغاتً االرتفاع العاليةً التًأسقفً تلكً تتضمنًًوً يً
 .نهاًأقلًازدحاماً ًأ,ًينظرًاليهاًعليًفراغاتهاًالرأسيةًًمرايا

.ًوًيقلًهذاًًمبانيًالشاهقةًيشعرونًباالزدحامفرادًالذينًيعملونًفيًالألا •
ل ًًألالتأثيرً في يقيمونً الذينً ًًفرادً تلك منً العلياً علىًًالمبانيالطوابقً ً،

ًً وإمكانية الخارجيةً للبيئةً للرؤيةً أفضلً مجالً لديهمً ألنً كبرًًأاألرجحً
 .الختراقًضوءًالنهارًلداخلًالفراغ
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ب • الشعورً الحدًمنً النباتاًتيمكنً ,ًًاالزدحامًمنًخاللًاستخدامًاألثاث,ً
العناصرًالزخرفيةً.ًتلكًالعناصرًتساهمًفيًالحدًمنًالشعورًباالزدحامًً

 أوًالتشتيت.
فرادًفيًًألمنًتأثيرًالفراغاتًالمزدحمةًوتأثيرًرؤيةًعددًكبيرًمنًاالحدًً •

ًً الفردية العملً فراغاتً فتحاتً توجيهً خاللً منً واحدً المجمعةًًأوقتً وً
جلًالحدًمنًالتداخلًفيًمجاالتًالرؤيةًًبينًمحطاتًالعملًأثناءًأمنًً

 (.6ًً–)ًشكلًً.الجلوس
يمكنًًسًباالزدحامًًوحساإلمكانيةًتوفيرًمجاالتًلرؤيةًالنوافذًللحدًمنًاإ •

نقل طريقً عنً ذلكً ًًًًتحقيقً الفراغ محيطً إلىً الحركةً ونقلًًمساراتً
 العناصرًالثابتةًكالمكاتبًأوًقاعاتًالمؤتمراتًإلىًداخلًالفراغً.
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انتقالًمساراتًالحركةًحولًمحيطًالفراغًيحدًمنًًالشعورًًً(6ًًًً–)ًشكلً

ًًنًوجودًفواصلًمسطحاتًالعملًالمكتبيةًتساهمًفيًتوفيرًقدراً أباالزدحامً,ًكماً
ًطارًالعمل.ًإمنًالخصوصيةًفيً

   human factors &  ergonomicsالعوامل البشرية و بيئة العمل:   .7
 ًً العمل فراغاتً تكونً أنً المرجحً ومنً لألشخاصً همًًًًالمصممةً منً

يأخذونًفيًًحولهمًمريحة ألنهمً هذاً الوقت.ً مدارً وتدعمًاإلنتاجيةًعليً ,ًمرنةً
ًفرادًالذينًيشغلونها.ًألاالعتبارًاحتياجاتًوًحدودًا

"العواملًالبشرية"ًهيًمجالًعلمًالنفسًفيًمكانًالعملًالذيًيركزًعلىًً
بيئةًالعملمجموعةًمنًً منًوالسالمةًفيًًأللًا،ًعوامالموضوعاتًبماًفيًذلكً

المنتجاًت تصميمً البشرية،ً األخطاءً منً الحدً العمل،ً البشريةًًمكانً القدرةً ً،
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"العواملً مصطلحيً استخدامً يتمً ماً غالب اً والحاسوب.ً اإلنسانً بينً والتفاعلً
 (ً.7ًً–البشرية"ًوً"بيئةًالعمل"ًبشكلًمترادف.ً)ًشكلً

التصميميةًوًبيئةًالعملًالمحيطةًفيًًاالهتمامًباالعتباراتً(7ًًًً–)ًشكلً
ًداءًالوظيفًيألالسيطرةًعليًمعوقاتًا

ًوًبالتاليًيجب:
أثاثً  • العملًًًًقابلً ًًتوفيرً مساحاتً ضبطً لألفرادً يمكنً بحيثً للتعديلً

 .الخاصةًبهمًلتلبيةًاحتياجاتهم
جميعًً • فيً الفعالً والعملً التنقلً لتمكينً وسلسهً فعالهً تكنولوجياً توفيرً

 إعداداتًالعملًالمقدمة.ً
مدادًالموظفينًباألدواتًوالتقنياتًالتيًتسهلًمنًعمليةًالتحركًبسهولةًإ •

 فيًمكانًالعمل.ً
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تحفيزًالموظفينًعلىًاستخدامًالساللمًمنًخاللًإظهارًعددًالسعراتً •
تم التيً ًأًًالحراريةً توفيرهحرقهاً يتمً الذيً الوقتً استخدامًًوً كذلكً ً,

لذلكًيجبًًً.رشاديةًلتيسيرًالعثورًعلىًالساللمإلالالفتاتًوًالعالماتًا
التعاملً سهلً وً بصريا ً اليهً الوصولً سهلً يكونً بحيثً الدرجً تصميمً

 .فراًدألمعهًمنًقبلًا
indoor air qualityًًً: كفاءة الهواء الداخلي

محورًً هيً الصحيةً العملً المؤسساتًًأماكنً منً الكثيرً اهتمامً
نًصحةًالقوىًالعاملةًيمكنًأنًتؤثرًعلىًتكاليفًالتأمينًًًإاالستثماريةًاليوم.ًف

الصحيًواإلنتاجية.ًباإلضافةًإلىًدعمًالعواملًالبشريةًوبيئةًالعملً،ًيجبًأنًً
 هً.نًالعملًالصحةًالجيدةًللعاملينًبيدعمًمكا
 ًً وجدت ً العاملً بهذاً متخصصةً دراساتً قدراً أفيً الوقتًنً منً هائال ً ً

ًب ًًأيقدرً من 90ًًًًكثرً العامل يقضيهاً المائةً العملًأفيً فراغً داخلً الموظفً ,ًوً
داءًًواإلنتاجيةًًألونتيجةًلذلكً،ًفإنًجودةًالبيئةًالداخليةًلهاًتأثيرًكبيرًعلىًًا

ًً.ونوعيةًالحياة
ففيًكثيرًمنًاألحيانًتحتويًاألماكنًالمغلقةًعلىًمستوياتًمنًالملوثاتًالتيًً

ًً ًًقد مرات خمسً إلىً مرتينً أعلىً ًًًً-تكونً عن تزيدً 100ًًًًوأحيان اً منًًًً-مرة
الهواء تلوثً مصادرً تشملً وً الطلق.ً الهواءً فيً االحتراقًً الداخلي المستوياتً

وموادًالبناءًوالمفروشاتًوًأدواتًالتنظيفًالمنزليًوالصيانةًوالعنايةًالشخصيةًً
ً(.8ًً–)ًشكلً.ترطيًبوًنواتجًالتهويةًوالتدفئةًالمركزيةًوأنظمةًالتبريدًوال
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ً
ًًىلفراغاتًالمكتبيةً"ًمعًالحفاظًعًلالتغيرًفيًارتفاعاتًفواصلًاً(8ًً–)ًشكلً

وجودًفتحاتًنوافذًسواءًفيًالحوائطًًأوًاالسقفًيساهمًفيًالتحكمًًالخصوصيةً"ًًو
ًفيًمستوياتًالراحةًالحراريةًوًتحسينًجودةًالهواءًالداخلي.

ًً انخفاض أنً حديثةً دراسةً وجدتً ًبكماً االصابةً ًًمعدالتً الجهازًًأمراض
والربو والحساسيةً ًاالتنفسيً داخلً المرضً ومتالزمةً ًًأل،ً  sick buildingبنية

syndromeًًيجةًالتغيراتًفيًالراحةًالحرارية،ًإلىًجانبًزيادةًراحةًالعمالًنت
الهواءواإلضاءة مكاسبًسنويةًوًًالداخليًمنًشأنهًأنًيحققًًًً،ًوتحسينًجودةً

ًً بين تتراوحً اإلنتاجيةً فيً 25ًًًًزيادةً اًوًً.9ً%45الي منً البدً فيًًألبالتاليً خذً
ًاالعتبارًلعددًمنًالعواملًًمنها:ًً

 ضافهًالنباتاتًإلىًالفراغاتًالمكتبيةًمماًيساهمًفيًتنظيفًالهواءً.إ •
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استخدامًمكوناتًالتصميمًالداخليًمنًعناصرًمختلفةًًفيًمكانًالعملً •
المركباتًً أوً والغازاتً الجسيماتً منً قليلً قدرً عليً تحتويً التيً

 صابةًبأمراضًمتعددة.إلنًتؤديًإلىًاأالعضويةًالمتطايرةًالتيًيمكنً
  choice:االختيار .8

اليومًمستوياتًعاليهًمنًً  المعرفيً العملً والتعاونًوكلًًيتطلبً التركيزً
فرصاً  جيدً بشكلً المصممةً العملً أماكنً توفرً حيثً بينهماً ًًً،همًايلكلًًشيءً

 فرادًباختيارًمتىًوكيفًيستخدمونهاً.ألوتسمحًل
اإ  يعطيً الذيً ذلكً هوً الجيدً المكتبيً الفراغً خياراً ألنً للقدراتًًًًفرادً

ًًلا في عليهاً يحصلونً التيً ًًأتحفيزيةً وقت ًًأيً فيمكن العمل.ً فراغً ثناءً ًًتصميمً
معًًًًمكتبي ً  بالخصوصيةً تتسمً التيً المتعددةً الفراغاتً منً الكثيرً عليً يحتويً

فرادًمعاًسواءًللعملًاوًالراحةً,ًلكنًًألالكثيرًمنًالمساحاتًالتيًيتشاركًفيهاًًا
غالبا ًماًتكونًً–االًانهًرغمًايجابيةًالعملًفيًنطاقًالفريقًًًً–رغمًهذاًالتنوعًً

10ًً.داءًمهامًفيًمنظومةًالعملًالمتكاملألهناكًالحاجةًاليًالخصوصيةً
العملًً إعداداتً منً متنوعةً مجموعهً توفيرً يجبً االختيار,ً عاملً لتحقيقً وً

ً:بالنسبةًالمناسبةًلدعمًمجموعهًمتنوعةًمنًوظائفًالعمل
:ًتوفيرًمناطقًأوًمساحاتًهادئهًيتطلبهاًالعملً  focus work  تركيز العمل −

ًالمركزً.
:ًالتركيزًعليًالتعاونًالجماعيًلمجموعاتًالعملcollaborationًًًًالتعاون  −

ًرسمية(.اًلالصغيرةًًوتوفيرًاإلعداداتًالمتنوعةً)ًالرسميةًوًغيرً
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تعليميةlearningًًًًًًالتعلم − بيئةً هوً العملً مكانً انً االعتبارً فيً الوضعً ً:
الشخصيًً والتعلمً الكترونيً التعلمً توفيرً خاللً منً والتوجيهً التعلمً تدعمً

ًليمًالمباشرً.والتع
الجماعية  − المساحاتsocializingًًًًًًالتنشئة  منً متنوعةً مجموعهً توفيرً ً:

غيرًالرسميةًالتيًتستوعبًالعملًوًالمحادثاتًالعارضةًمعًتشجيعًالتعاونًً
ًواالبتكارًغيرًالرسميً.

المتقدمةًً − التقنياتً للموظفينprovide technologyًًًًتوفيرً تسمحً التيً
البيًئ اختيارًطبيعةً ابالحريةًفيً فيهاً يؤدونً التيً تتطلبًأًلةً قدً التيً عمالً

ًً.تركيزاً 
− ًً التكنولوجيا provide technologyًًتوفيرً باً للعاملينً تسمحً لتواصلًًالتيً

ً.11ًوًتصوريا ًًًًشخصياً ًًةوالتعاونًبشكلًأكثرًفعالي
    employee engagement  :   مشاركة الموظفين  .9

يديًالعاملة.ًوهذاًيؤثرًألورضاًًاًًيًنهناكًعالقةًمباشرةًبينًمشاركةًالموظف
ًيجبًتحقيقًمايليً:ًلكًذعليًء ًوًبناًً.علىًمستوياتًاإلنتاجيةًواالبتكار

ح • وزيادةً واالنفتاحً الرؤيةً منً تمكنً عملً فراغاتً الموظفينًًتوفيرً ركهً
مت المشاركةً ذلكًًىلتعزيزً عرًضتطلبً أكثرً العاملينً يكونً فعندماً ًًًة.ً

 نهمًأكثرًعرضهًللتواصلًوالتعاونً.إلرؤيةًبعضهمًالبعضً،ًف
المساحاتً • لتلكً الخمسةً العناصرً تدعمً التيً تشاركيةً مساحاتً توفيرً

وهي:ًمناطقًتناولًالقهوة,ًمساراتًحركةًقريبةًوًسهلًالوصولًاليها,ًً
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تلكًً الخلفية.ً فيً ثابتةً أصواتً مريحة,ً جلوسً مناطقً التواصل,ً
نا تعتبرً الخمسةً المركزيةًًالخصائصً المناطقً فيً خاصً بشكلً جحةً

 عليًالمستويًاالفقيً.
• ًً الفراغ اًًفقياً أتوزيعً تلكً متجاورةً مجموعاتً كًلفيً تتضمنً ًًلمجموعاتً

ًو العملً فريقً هويةً لتعزيزً ذلكً متنوعة,ً مساحاتً حساسًإلامنهاً
 (ً.9ًً–)ًشكلًًً.12بالمكاًن

 
نتاجيةًًإلحدًكبيرًفيًزيادةًاًىلإالمشاركةًبينًالعاملينًيسهمً(9ًًًً–)ًشكلً

ًًً.وتعزيزًروحًالفريق
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 نتائج البحث: 
ًعدةًنتائجًنوردهاًفيماًيليً:ًىلإتوصلتًالدراسةً

ًتكاملًالتصميمًمعًالرؤيةًاالستراتيجيةًللمؤسسةًً. •
منًً • العملً ثقافةً تغييرً عليً المؤسساتً دعمً فيً الداخليً التصميمً يساهمً

ًخاللًتغييرًالبيئةًالداخليةًوًعاداتًالعملً
ًم • الموضوعيةً الحلولً تطويرً وً بااللتزامًًالتكاملً تتسمً عملً فرقً خاللً نً

ًأينًيعملًاألفراد.ًوالتيًتعيدًالتصميمًلكلًمنًكيفًًو
نتاجيةًالعملًداخلًإيًطبيعةًوًًضرورةًدراسةًعناصرًالتصميمًالتيًتؤثرًف •

ًالفراغًالمكتبيً.
ضرورةًمواكبةًالتطورًالتكنولوجيًوًماًيقدمهًمنًتقنياتًتساهمًًفيًتحليلًً •

 ًً.عناصرًالفراغًوًطبيعةًالوظيفة
اًً • ضرورةًتعظيمًفكرةًالعملًفيًأيًمكانًوفيًأيًوقت،ًبحيثًتضفيًبعد 

العمل لمفهومًمكانً اً السريعةًًًً.جديد  االستجابةً تتيحً التصميمً فالمرونةًفيً
 ً.للنقصانًأوًالزياداتًفيًاعدادًالموظفينًوالتغييراتًالتنظيمية

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 التوصيات: 
ًًً التصميمًيؤديًًًً-وهكذا المتكاملًمعًاستراتيجياتً الداخليً ًًىلإفالفراغً

دعمًاألداءًوالصحةًبطرقًمختلفةًلمجموعاتًمتنوعةًمنًالعاملينًداخلًالفراغ،ًً
ًومنًخاللًتحليلًعناصرًالتصميم،ًيجبًمراعاةًماًيلي:

• ًً مع المتاحة،ً المساحةً وتعظيمً للفراغ،ً الفعالً بالتنظيمً الدراسةً يجادًإتوصيً
تسمحًً التيً المساحاتً منً للحدً عليهاً التعرفً يمكنً واضحةً فراغاتً

 .اتًوالمحادثاتًقدرًاإلمكانبالتجمًع
الراحةًً • كأماكنً للعاملً الخدميةً الفراغاتً منً مجموعاتً بتوفيرً توصيً

 ... وقاعاتًاالجتماعاتًغيرًالرسمية
 توصيًالدراسةًبتوفيرًبدائلًلالحتياجاتًالمختلفةًللعمالًعلىًمدارًاليومًً •
• ًً علي الحرصً التصميمً خاللً منً الداخليً المصممً عليً تبرزًأيجبً نً

 مساحةًالعملًأهدافًوثقافةًالشركةً.
الفراغاتًً • بينً التواصلً مبدأً عليً يؤكدً أنً الداخليً المصممً عليً يجبً

عطاءًاألولويةًًًإالمكتبيةً،ًوالحدًمنًالتسلسلًالهرمي،ًمماًيزيدًمنًالمرونة،ًً
 لألداءًوجودةًالعملً.

بالفراغًً • المحيطةً الطبيعيةً العناصرً منً االستفادةً تعظيمً الدراسةً توصيً
منًًكاإلض بالفراغً طبيعيةً تهويةً وضمانً الخارجيةً والمناظرً الطبيعيةً اءةً

 المستمر.ًخاللًالتكاملًوالتواصل
ً
ً
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