
 

 ًواتجاهاث انتظمٍم انذاخه سسأ" 

 " دارٌتإلا ًنمباننفراغاث ا

 إعداد
 زيد أبو محمود غػػػػادة. أ

 إشراؼ
 

 ا . د / طارق كمال الدين عدلي                                                ا . م . د / رشا محمود الزينى                

 الداخمية بقسـ ديكور   العمارةمساعد  أستاذديكور                          العمارة الداخمية بقسـ أستاذ          
 المنيا                                                       جامعة -الفنوف الجميمة  كميةالمنيا                                جامعة -كمية الفنوف الجميمة          
           

   مقذمت :  

، بؿ أصبحت كز العمؿ ثانويا كما كاف بالماضيلـ يعد تصميـ الفراغات اإلدارية ومرا      
توفرىا  يكؿ الشركات تولى اىتماما خاصا بالصورة التي تعكسيا عمى زوارىا وباألجواء الت

 لموظفييا .
 ، وىى تتفاوتعمى حسب الوظيفة المخصصة لممكاف وتختمؼ أنواع المباني اإلدارية     

في مستوياتيا مف حيث الصفات التي تحمميا والمتطمبات أو الحقوؽ التي تفرضيا، لذا 
ثير عمى أداء العامميف فيو أما أف التصميـ الداخمي لمفراغ اإلداري لو تأف نعمـ أيجب 

ما تكوف مشجعة أو مضادة لفريؽ العمؿ كما قد أما يكوف محبطا واالجواء أيكوف محفزا و 
ويات لممجموعة العاممة.  كما يتميز الفراغ اإلداري عف غيره مف رفع المعن يتساىـ ف

لى المرونة التصميمية المتناىية ومدى قابميتو لمتطوير والتغيير مف إاحتياجو  يالفراغات ف
سس واالتجاىات ألفحص ودراسة ا يالفراغ . لذا كاف مف الضرور  يقبؿ مستخدم

 ت حيوية تعج بالحركة والنشاط .دارية باعتبارىا فراغاإلالتصميمية لمفراغات ا
مجموعة مف  بأصغرت أبعدة مراحؿ بد اإلدارية يمرت عممية تصميـ المبانولقد      

دارية ىذه تضـ إلوكانت الغرفة ا متعددةداء مياـ ألمكاف واحد  يالمستعمميف المجمعيف ف
لى إرتيب ساريا رشيؼ وال يزاؿ ىذا التأل و صاحب العمؿ والسكرتارية واأفراد المالؾ أثالثة 

لى الفراغات إ ةفرغات العمؿ الصغيرة جدا، ومع ازدىار الصناعة وازدياد الحاج يف فآلا
 ماكف العمؿ عمى شكؿ شبكوأدارية ظيرت مخططات المكاتب المتسعة حيث يتـ ترتيب إلا

فراغات مفتوحة بينما يتـ تصميـ فراغات خاصة مغمقة مزوده بفتحات  يمف المكاتب ف
 دارييف وكانت تخصص ليـ مكاتب مفردة. إللكبار ا ةعمى الواجي
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لى إاحتياجو  يف ييتميز عف غيره مف المبان يف المبنى االدار أونتيجة لما سبؽ نجد      
و بعناصر الفرش والتاثيث ، أ يالمرونة التصميمية المتناىية سواء كاف ذلؾ بالتصميـ الداخم

 قؿ التكاليؼ الممكنة .أالفراغ وب يمومدى قابميتو لمتطوير والتغيير مف قبؿ مستخد
 مشكهت انبحث:

 دارية .إلغياب منيجية التصميـ الالزمة لتخطيط الفراغات ا -
 يالفراغات الداخمية لممبان يثبتت العديد مف الدراسات السابقة وجود بعض المشكالت فأ -
 الفراغ . يداء مستخدمأدارية بما يؤثر عمى كفاءة إلا

 أهمٍت انبحث :

 . العممية األساليب عمى المعتمدة الالزمة بالمعمومات التصميمية القرارات اتخاذ مراحؿ تدعيـ -
ثيرات ايجابية عمى ألى تإدارية لموصوؿ إلا الفراغات برامج التصميـ وتخطيط تحسيف -

  الفرد والمؤسسة.
 أهذاف انبحث :

د ساسا لقاعدة بيانات تساعأرشادية عامة وضوابط توجييية تصمح إوضع خطوط  -
لماـ بمتطمبات تصميـ الفراغات الداخمية إل عداد الجيد والتخطيط واألالمصمميف عمى ا

 دارية . إلا يلممبان

 دارٌت:  إلا ًتؼرٌف انمبان - 1

وحدة  يدار إلتدؿ عمى مدى تقدـ المجتمع فالمبنى ا يبنية التألىو احد ا يدار إلا المبنى
 –نوع النشاط  –الموقع ية فيما بينيا حسب )دار إلا يعنو وتختمؼ المبان تجزاي مف المجتمع ال

 نشاء (إل ا يالخامات المستخدمة ف –الخصائص المميزة لكؿ منشا حسب نشاطو  –المساحة 
، نشطة مختمفةأنو فراغ يستخدـ لمزاولة وظائؼ و أب يدار إل" يعرؼ المبنى ا 
 يفغمب ألا يفتوجد  يوالت يفالحكومية والمكاتب الخاصة والبنوؾ وشركات التام يكالمبان

و تمؾ التابعة أدارية التابعة لممصانع إلا يالمبان ييضا فأمنطقة وسط المدينة ويتمثؿ 
  ينةو المناطؽ المحيطة بالمدأ الضواحي فيتنشا  والتي األبحاثلمعامؿ 

 دارٌت :إلا ًنىاع انمبانأ - 2

ويتحدد ليذا المحامييف...  -الميندسيف  مكاتب: مثاؿ : صةالخدمات الخا ي: مبانوال أ
 :يتآلالنوع ا

  و مراكز التصنيع كالعواصـ .أواحد مف المراكز الرئيسية  يف يكوف الموقع فأ"يجب 
 . العديد مف المكاتب الصغيرة لنفس النشاط حوؿ محيط المبنى 
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 و مجموعة صغيرة مف المكاتب ألو  يالتصميـ الداخم ييتبع نظاـ المساقط المفتوحة ف
. 

 (6)تتطمب مف صغار العامميف تقاسـ المكاتب"  يالعدد والت ية فضغط الفراغ بسب الزياد 
 الخدمات العامة :  يثانيا : مبان

 يساسأف تقع عمى شرياف أب يج يىميتيا الكبيرة والتألوتحتؿ مركز المدينة       
 : مؤسسات البيع والتجارة والمؤسسات الثقافية والمعارض والمكتبات..الخ ،مثاؿ، لمحركة
 :  وعيةالن ىذه ؿوتشم

  . مناطؽ استقباؿ كبيرة حيث يتجمع العمالء 

 الفراغات المفتوحة لممعامالت الخدمية. يمكاتب مميزة لكبار المديريف ومكاتب صغيرة ف 

 . المساحة بيف المكاتب يتخمميا فراغات لمتخزيف لتحديد حرية التنقؿ 

 . غرؼ االجتماعات مجيزة لمعروض السمعية والبصرية 

 الخ ( -مخازف  –التصوير  –رؼ المتخصصة ) االرشيؼ يوجد بعض الغ.....
 

 

 دارية لمييئات الحكومية : إلا يثالثا : المبان
لتدريب  وأماكفا الجيدة استخداـ التكنولوجي المبانيوتتضمف ىذه النوعية مف       

 . االلكتروني، التخزيف معمالءل أماكف أيضاالمكتب وتضـ  في، العمؿ المشترؾ الموظفيف

  دارية لممؤسسات المالية :إلا ي: المبان رابعا
وشركات  التاميفو  االستثمار،التجارية وبنوؾ  كاألماكفونظـ متعددة  أشكاالوتتخذ      

 بطاقات االئتماف.
 : المبانيخصائص ىذه  بعض

  ةوالرئيسيالمراكز التجارية الكبيرة  في"وجودىا . 
 المكاتب مجيزة بشاشات الحاسب ف و وؿ المزدحمة ببعض بالموظفياتدقاعات لم وجود

 . ليةالما وراؽأل لبيع وشراء ا يلخمؽ سوؽ الكترون يلآلا
 تدريجيا  ونيةوراؽ واالعتماد عمى السجالت االلكتر أل مف االعتماد عمى تجييز ا التقميؿ

ماكف لالسترخاء أدارية الحديثة إلا يالمبان يف تتوافر فأويجب  عمى جميع المعامالت.
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ماكف مخصصة لمترفيو وبعض المطاعـ ألى إضافة إلو الجماعية باأسواء الفردية 
 المتنوعة .

 دارٌت :إلا ًسس تظمٍم انمبانأ - 3

المسقط  يسس تصميـ فأدارية يجب االعتماد عمى وحدات و إلا ي"عند تصميـ المبان       
و أنيـو لمو أل و اأو الحديد أوفى الواجيات والقطاعات، سواء كاف المبنى مف الطوب  يفقألا

 يفضؿ حؿ لممبنى الذأيعطى  يو الخرسانة المسمحة. حيث يختار الموديوؿ الذأالزجاج 
يتـ  يساسو، ويتوقؼ ىذا الموديوؿ عمى مساحة الغرفة الذأعمى  يوضع التصميـ الداخم

بعاد أليقوموف بو. كما تحسب ا ييضا نوع العمؿ الذأتحديدىا بعدد الذيف يعمموف بيا و 
لى حد كبير، وعمى ذلؾ إضاءة المكاتب إ يضاءة الطبيعية فإلماد عمى ابحيث يمكف االعت

يتـ وضع تصميـ  يغراض التألفانو يمكف تحديد المسطحات المناسبة لكؿ غرض مف ا
  ساسيا.أدارية عمى إلا يالمبان
)حسب نوع  سمسمة الوظائؼ نوعا يعف التغير ف يدار إلكما يجب أف يعبر المبنى ا     

ينمو مع تقدـ الزمف  يأف المبنى اإلدار  ي)حسب حجـ الفراغ(. أالمنصب( وكما 
 حتياجات، مما يتطمب أف يكوف التصميـ مرنا.الوا

 مثمة ىذه الشروط:أاالعتبار عدة شروط ومف  يخذ فألدارية يجب اإلا يلذا عند تصميـ المبان
 عماؿ(.لنوع واحد مف األ الغرض مف استخداـ المبنى اإلداري)عدة مكاتب أـ مبنى  -1
 .نوع المسقط األفقي )مفتوح ،مغمؽ( عمي حسب طبيعة المبنى  -6
 عدد الفراغات المكوف منيا المبنى وعالقتيا ببعضيا -3

 عدد مستخدمي المبنى مف الجميور و  .دارات المختمفة في المبنىإلعدد العامميف في ا -4
 .يا وصيانتيا اعتبارات األمف في المبنى، والتجييزات الفنية وكيفية إدارت -5
 أسموب وطريقة اإلنشاء المناسبة لممبنى. -6
 نوعية األثاث المستخدـ. -7
 المداخؿ الرئيسية لممبنى. -8

 أساليب اإلضاءة والتيوية والطاقة والتكييؼ المستخدمة في المبني. -9
 المساحات االحتياطية العتبارات االمتداد المستقبمي. -11
 ة والمرتبطة بطبيعة العمؿ واقتصاديات المنشأ.نوعية التشطيبات المستخدم -11
 اعتبارات بيئية متنوعة كاإلضاءة الطبيعية. -16
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 موقع المبنى وقربو لطرؽ االتصاالت المختمفة وأماكف انتظار السيارات. -13
 وجود جراج خاص لممتردديف عمي المبني وجراج خاص بالعامميف بالمبنى. -14
فراد المستخدميف لممبني سواء مف العامميف ألة لوجود بطاريات لمحركة مناسب -15

 المستخدميف.  وأبالمبنى 

 .، أوفيس غرفة لمميمالت(ات مختمفة في المبنى )دورات مياهوجود الخدم -16
 دارٌت :إلا ًتخطٍط فراؽ انمبان -4

لى إالوصوؿ  يتغيرات مستمرة مما يتطمب مف المصمـ الداخم يدار إليطرا عمى الفكر ا 
 التالية : ىداؼ ألا
  لى تحسيف كال مف االتصاالت والرقابة .إتصميـ ذو فعالية وظيفية يؤدى 

 التجييزات  يعادة التنظيـ والتنسيؽ بحيث يالئـ التوسع والتغير فإ ي"مرونة ف
 اقؿ وقت ممكف . ييضا التغيرات التنظيمية فأوالوظائؼ و 

 . خمؽ بيئة ومحيط محفز لمطاقات 

 -: يدارإلنى اٍر انىظٍفٍت نهمبانمؼاٌ -5

تحقيؽ سرعة العمؿ ، سرعة  يساليب وظيفية يجب االستفادة منيـ فأىناؾ ثالثة       
 يفراد وتاميف الطابع السر أللمعالقات بيف ا يالتكييؼ مع متطمبات التطور ،عمؿ مناخ صح

 عماؿ .أللبعض ا
 وال: سهىنت االتظال وتذفق انؼمم : أ

ماـ إتويتميز ب يدار إلتخطيط المنشا ا يساس فألا يؽ ىوراأل " تعتبر االتصاالت وتدفؽ ا    
يسبب الفراغ المغمؽ عدـ استمرار تدفؽ العمؿ وينتج عف  اقؿ وقت ممكف ، وكثيرا ما يالعمؿ ف

 يما بالنسبة لممكاتب المفتوحة فتاتأ مركز العمؿ . يذلؾ عممية التكدس المكمؼ لممستندات ف
 يتصاؿ وتنظيـ العمؿ. ولكف مع التطور التكنولوجتحقيؽ سيولة اال  يالمرتبة األولى ف يف
وتوصيالت النت الرابطة بيف جميع  يلآلجيزة الحاسب اأسرع مف خالؿ أصبح نقؿ الممفات أ

 جيزة المتطورة .ألالموظفيف والطابعات والفاكسات وغيرىا مف ا
وىى القدرة عمى تكييؼ حيز موقع العمؿ مع متطمبات  ثانٍا : انمرونت :

فراد ألالمستقبؿ واليدؼ مف المرونة تحقيؽ المحيط المنظـ  يتغيره ف وأموه العمؿ ون
 المبنى . 
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"وىى القدرة عمى التغيير والتكييؼ مع المتطمبات الجديدة ويجب اف  ثالثا: سيولة الحركة :
 يحياف يكوف مثؿ ىذا التكييؼ احدألكثير مف ا ينو فأل يسر وسيولة  ييتـ ىذا التكيؼ ف
 ية لحياة المكاتب.السمات الطبيع

اننشاط انىظٍفً فً انمكاتة -6
:-

 

 : إلى األزمةمف حيث متطمبات الفراغ  اإلدارية المباني فيتتـ  التي األنشطة"تنقسـ 
 متحركة. أعماؿ –أعماؿ ساكنة.               ب  -أ

 "األػمال ساكنت. -: أوال

 مكاتب التسجيؿ(وجود  –وجود سكرتارية  –العمؿ المكتبي :) تحريؾ األوراؽ  -
 بيانات األنشطة(. –ستعالمات :) قاعة سجالت الا -

 أػمال متحركت. -ثانٍا :

 متابعة العمؿ داخؿ الشركة أو مصنع أو بعض األعماؿ الصناعية الخفيفة. 
 عممية التفتيش والتنظيـ -

 

 ػناطر انمبنى اإلداري: -7

 :نشاء المبنىإ صر لتحقيؽ الغرض مفساسية وىذه العناألوتتكوف مف العناصر ا
 ساسٍت :ألوال : انؼناطر اأ

ميما أختمؼ شكؿ الييكؿ الوظيفي التنظيمي لممؤسسة اإلدارية  يوتوجد في أي مبنى إدار  
 وتضـ اآلتي:

 انفراغاث انمكتبٍت:  –أ 

" إف الغرض الرئيسي مف البيئة المكتبية ىو دعـ العامميف في المكتب في أداء    
. ومع اختالؼ (1)"مفة ممكنة وأقصى قدر مف االرتياحبأقؿ تك وظائفيـ وُيفضؿ تحقيؽ ىذا

األشخاص الذيف يؤدوف مياـ وأنشطة مختمفة، فإنو ليس مف السيؿ تحديد الفراغات 
ولممساعدة في عممية صنع القرار في مكاف العمؿ وتصميـ المكاتب،  المكتبية المناسبة

 : يتآلاغات المكتبية وىـ كايمكف لممرء أف يميز بيف ثالثة أنواع مختمفة مف الفر 
    . الفراغات المخصصة لمعمؿWork zones                                 

 . الفراغات المخصصة لالجتماعات           Meeting zones                        

 الفراغات المخصصة لمدعـ) .Supportive / Service zones        

 نواع الفراغات السابقةأتاحة جميع إدة الناشئة يمكف وبالنسبة لمشركات الجدي 
       Work zones انفراغاث انمخظظت نهؼمم.
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"عػػادة مػػا ُتسػػتخدـ الفراغػػات المخصصػػة لمعمػػؿ فػػي مكتػػب مػػا لمقيػػاـ باألنشػػطة 
المكتبيػة التقميديػة مثػؿ القػػراءة والكتابػة وأعمػاؿ الكمبيػوتر. وىنػػاؾ تسػعة أنػواع عامػة مػػف 

 . ة لمعمؿ، يقـو كؿ منيا بدعـ األنشطة المختمفة " الفراغات المخصص

مساحة مفتوحة مخصصة لمعمؿ الستيعاب أكثر مف انمكتة انمفتىح:  -1
عشرة أشخاص، وتناسب األنشطة التي تتطمب االتصاؿ المتكرر أو األنشطة الروتينية 

 . التي تتطمب تركيزًا أقؿ نسبًيا
ة مخصصة لمعمؿ ىي مساحانمساحت انمخظظت نفرٌق انؼمم:  -2

باإلضافة إلى أنيا تكوف شبو مغمقة لعدد مف األشخاص يتراوح مف اثنيف إلى ثمانية 
أشخاص؛ ومناسبة لمعمؿ الجماعي الذي يتطمب التواصؿ الداخمي ومستوى متوسًطا مف 

 التركيز.
مساحة مخصصة لمعمؿ شبو مغمقة تتسع لشخص : يانتقسٍم انفرد -3

تتطمب مستوى متوسًطا مف التركيز ومستوى متوسًطا مف  واحد، ومناسبة لألنشطة التي
 التفاعؿ.

  

 
 
 

 فردى تقسيم( 3) شكل عمل لفريق مخصصة مساحة( 2) شكل مفتوح مكتب( 1) شكل

 

 
ىو مساحة مخصصة لمعمؿ مغمقة لشخص واحد،  " انمكتة انخاص: -4

و تتضمف العديد مف ومناسبة لألنشطة التي تكوف سرية وتتطمب الكثير مف التركيز أ
 النتائج الصغيرة.

 (1)يالفرد للتقسيم وأخر العمل لفريق مخصصةال المكاتب حدىإل نموذج يوضح(  4)  شكل



 316 

:ىو مساحة مخصصة لمعمؿ مغمقة لشخصيف أو ثالثة  انمكتة انمشترك -5
 أشخاص، ومناسبة لألعماؿ شبة المركزة واألعماؿ التعاونية في مجموعات صغيرة.

مساحة مخصصة لمعمؿ مغمقة لعدد مف األشخاص  غرفت فرٌق انؼمم : -6
ومناسبة لمعمؿ الجماعي الذي قد يكوف سرًيا ويتطمب أشخاص؛  11إلى  4يتراوح مف 

 تواصاًل داخمًيا بشكؿ متكرر ".

 
 
 

 
  
 
 

 

ىي مساحة مخصصة لمعمؿ مغمقة لشخص نهذراست :  ًفراؽ مكتب -7
 واحد؛ ومناسبة لألنشطة قصيرة المدى التي تتطمب التركيز أو السرية

صالة لعدد مف األشخاص مساحة مخصصة لمعمؿ تشبو الطانت انؼمم :  -8
ومناسبة لألنشطة قصيرة المدى التي تتطمب  يتراوح مف شخصيف إلى ستة أشخاص؛

 التعاوف وتتيح التفاعؿ المرتجؿ.
مساحة مخصصة لمعمؿ مفتوحة لشخص واحد؛  مفتىح : ًفراؽ مكتب -9

 ومناسبة لألنشطة قصيرة المدى التي تتطمب القميؿ مف التركيز والتفاعؿ
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 العمل لفريق فراغ( 7) شكل مشترك مكتب( 6)شكل خاص كتبم( 5) شكل

 (2) والمشتركه الخاصه المكاتب الحدى نموذج يوضح( 8) شكل

 

 فراغ( 9) شكل

  للدراسة

  عمل صالة( 11) شكل مفتوح مكتبى فراغ( 11) شكل
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" عادة ما ُتستخدـ المساحات  انمساحاث انمخظظت نالجتماػاث:
المخصصة لالجتماعات لعقد االجتماعات التفاعمية، سواء كانت محادثات سريعة أو 
جمسات عصؼ فكري مركزة. وىناؾ ستة أنواع عامة مف المساحات المخصصة 

 .(2)لالجتماعات، يقـو كؿ منيا بدعـ أنشطة مختمفة " 
مساحة مخصصة لالجتماعات ومغمقة لعدد مف  :اجتماػاث طغٍرةغرفت  -1

األشخاص يتراوح مف شخصيف إلى أربعة أشخاص، ومناسبة لمتفاعؿ الرسمي وغير 
 الرسمي .

مساحة مخصصة لالجتماعات ومغمقة لعدد غرفت اجتماػاث كبٍرة :  -2
 . مف األشخاص يتراوح مف خمسة إلى اثني عشر شخًصا، مناسبة لمتفاعؿ الرسمي

 مخصصة مفتوحة شبو أو مفتوحة مساحة: طغٍرة اجتماػاث مساحت -3
 ومناسبة أشخاص؛ أربعة إلى شخصيف مف يتراوح األشخاص مف لعدد لالجتماعات

 .المدى قصير الرسمي غير لمتفاعؿ

 
 
 
 
 
 
 

 
مساحة مفتوحة أو شبو مفتوحة مخصصة  " مساحة مفتوحة لالجتماعات كبيرة: -4

عشر شخًصا؛ ومناسبة  اثنياألشخاص يتراوح مف خمسة إلى لالجتماعات لعدد مف 
 لمتفاعؿ غير الرسمي قصير المدى.

: مساحة مغمقة مخصصة لالجتماعات لعدد مف األشخاص غرفة العصؼ الذىني -5
نقطة عشر شخًصا، مناسبة لجمسات العصؼ الذىني  اثنييتراوح مف خمسة إلى 

شخاص يتراوح مف شخصيف إلى نقطة مفتوحة لالجتماعات لعدد مف األاالجتماع: 
 .( 1)شخاص؛ مناسبة لالجتماعات المخصصة غير الرسمية " أأربعة 

 
 

 

 غرفة( 13) شكل

 صغيرة تماعاتاج

 مساحة( 15) شكل

 صغيرة اجتماعات
 غرفة( 14)شكل

 كبيرة اجتماعات
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 انمساحاث انمخظظت نهذػم:

"  ُتستخدـ المساحات المخصصة لمدعـ في المكتب عادة لألنشطة الثانوية مثؿ مؿء     
المساحات المخصصة لمدعـ، المستندات أو أخذ استراحة. وىناؾ تسعة أنواع عامة مف 

 ( 3)يقـو كؿ منيا بدعـ األنشطة المختمفة " 
مساحة دعـ مفتوحة أو مغمقة  انمساحت انمخظظت نحفظ انمهفاث: -1

 لحفظ الممفات والمستندات المستخدمة بشكؿ متكرر.
دعـ مفتوحة أو مغمقة  انمساحت انمخظظت نهتخزٌن: مساحت -2

 متحركة. وأفقية أو أما راسية أتخداـ وتكوف لتخزيف المستمزمات المكتبية شائعة االس
مساحة دعـ مفتوحة أو مغمقة بيا مرافؽ  منطقت انطباػت واننسخ: -3

 لمطباعة

 

 

 

 

 

 والمسح الضوئي والنسخ .  -4

 مساحة( 16) شكل

 االجتماع نقطة( 18) شكل الذهنى العصف غرفة( 17) شكل كبيرة اجتماعات

   االجتماعات لغرفة النماذج بعض يوضح(  19)  شكؿ

 

 مساحة( 21) شكل

 الملفات لحفظ مخصصة
 مساحة( 21)شكل

 للتخزين مخصصة

 الطباعة منطقة( 22)شكل

 والنسخ
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 (1) والسندات الممفات لحفظ  المخصصة المساحات أشكاؿ بعض يوضح( 32)شكل

مساحة دعـ مفتوحة يمكف لمموظفيف فييا استالـ أو  منطقت انبرٌذ : -5
 تسميـ بريدىـ الشخصي .

مساحة دعـ مفتوحة أو مغمقة يمكف لألشخاص فييا تناوؿ  منطقة المؤف : -6
لطوؿ فترات العمؿ  ةدارية نتيجإلا يالمبان يالمشروبات والوجبات الخفيفة وتتواجد ف

 وتقسيميا.

وحة أو مغمقة يقضي فييا الموظفوف فترة مساحة دعـ شبو مفت منطقة االستراحة : -7
 .االستراحة مف أعماليـ

 
 
 
 

 

 مساحة دعـ يمكف لمموظفيف فييا تخزيف متعمقاتيـ الشخصية. انخزانت :ـ 8
مساحة دعـ مغمقة يمكف لمموظفيف فييا تدخيف  غرفت انتذخٍن :ـ  9

 السجائر.
كتب والمجالت مساحة دعـ شبو مفتوحة أو مغمقة لقراءة الانمكتبت : ـ 11

والصحؼ، : فقد يتطمب األمر إنشاء مكتبة لتشجيع العامميف عمى البحث وتطوير العمؿ، 
 .( 2)عمى أف يتوافر بالمكاف اإلضاءة والتيوية الجيدة والمنظر المناسب واليدوء " 

 
 
 

 منطقة( 24) شكل

 البريد

 منطقة( 25) شكل

 المؤن

 منطقة( 26)شكل

 الستراحةا

 الخزانة منطقة( 28) شكل
 التدخين منطقة( 29) شكل المكتبة( 31) شكل
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 : ما تسمى بمنطقة الترفيو وىى مساحة دعـ مغمقة  وأ"    غرفت األنؼاب
ف لمموظفيف فييا ممارسة األلعاب ، حيث أصبحت أساسية في جميع المباني يمك

اإلدارية الحديثة في الدوؿ المتقدمة، وذلؾ لطوؿ فترات العمؿ، وما تسببو مف ممؿ 
وتوتر وتباعد بيف العامميف،وقد تكوف عمى ىيئة ألعاب خفيفة أو نوادي صغيرة.)عمى 

 . باحة ولعبة السياـ(سبيؿ المثاؿ، ألعاب الكمبيوتر وحماـ الس

 : وحة يمكف فييا استقباؿ مساحة دعـ مفتوحة أو شبو مفت منطقت االنتظار
 الزائريف 

 : مساحة دعـ ضرورية لمتداوؿ في طوابؽ المكتب والربط  مساحت انتذاول
 بيف جميع الوظائؼ الرئيسية 

 
 
 
 

 
 

  ةالمكتب منطقة( 23)  شكل

 

 التدوال مساحة( 33) شكل االنتظار منطقة( 32) شكل االلعاب فراغ( 31) شكل

  وؿاوالتد النتظارل أخرى ومنطقة األلعاب منطقة( 23) شكل
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 :  اإلدارٌت انمبانً فًػناطر االتظال 

 إلداري، ويراعي فيو اآلتي:تشكؿ عصب المبنى ا
   يتناسب مسطح وأعداد عناصر االتصاؿ الرأسية مع عدد المتردديف عمى المبنى وعدد

 ادوار المبنى .
  .أف يحدد موقعيا بالنسبة لمسطح العمؿ، عمى أال تعوؽ سرياف العمؿ بيا 

  -: ييم لى ماإوتنقسـ عناصر االتصاؿ 
يجب عدـ  يوالت يعناصر التصميـ المعمار  ىـأ: يعد تصميـ الساللـ مف الساللـ  -

، فالساللـ عناصر جذب الوظيفية والفنية والجمالية يتجاىميا واالىتماـ بيا مف النواح
ىـ عناصر الحركة الراسية بيف الفراغات . وىناؾ عدة اعتبارات ألمفراغ عدا كونيا مف 

 أي يالحسباف قبؿ تصميـ الساللـ ف يتوضع ف
 يو تعميمأ يتجار  وأ يدار إمبنى سواء كاف 

  -ووىى :
"كيفية اختيار مكاف مطؿ عمى المدخؿ  -

بحيث يكوف نقطة جذب ذات زاوية بصرية 
وشمولية لممحيط . كذلؾ اختيار مواد 

 نفس يف ومنأالتشطيب ذات جودة عالية و 

 يضا ذات بريؽ ولمعاف تزيد الفراغ جماال ورونقا .أ، و الوقت مف االنزالؽ والكسر  -

و أييممو الكثيروف سواء عمى مستوى التصميـ  نسانية وىذا ماإل اييس امراعاة المق -
، واالىتماـ بموقع السمـ بحيث يكوف بعيدا عف الحركة لتنفيذ، تبعا لممقاييس العالميةا

  يمنى وجمالأالرئيسية والفراغات الخدمية وذلؾ مف منطمؽ 

 دموف المبنى :شخاص الذيف يستخألساس عدد اأويتـ تحديد الساللـ وعددىا عمى  -
-  

 ارتفاعيا عرض الدرجة اقؿ عرض لمسمـ عدد االشخاص

 . متر165 . متر65 متر 1.15 شخص 611

 . متر165 . متر31 متر 1.35 شخص 611اكثر مف

   
 

 

-  

 دارية :إلا يالمبان يالساللـ المتحركة ف -

 ادارى بفراغ الساللم منطقة(35) شكل

  شخاصألا عدد لىإ نسبة الساللم مقاسات يوضح( 1) جدول
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خدميف "يتـ استخداـ الساللـ المتحركة كبديؿ لممصاعد لما تتميز بو مف نقؿ المست
ماكف ذات الحركة الكبيرة ألا يمانا مف المصاعد وتستعمؿ فأكثر أنيا إبسرعة كما 

ذا إالساعة  ي( شخص ف4511 -4111ف ينقؿ )أف السمـ المتحرؾ يمكف أحيث 
ف تحمؿ إذا كانت الدرجة تحمؿ شخصيف فيمكف ا  كانت الدرجة تحمؿ شخص واحد و 

 ( 3)يؿ السمـ ".يضا عمى سرعة تشغأ( ويتوقؼ ذلؾ 16111 -8111)

 دارٌت :إلا ًانمبان ًانمظاػذ ف -

كثر تفاعال عند وجود أالمبنى ويكوف  ييعد المدخؿ منطقة فعالة ف
، ويختمؼ لى سرعة الدخوؿ والخروجإالمصاعد حيث يحتاج المستخدموف 

 شخاص الذيف يستخدموف المبنى .ألفراغ المصاعد تبعا لعدد ا
تظمٍم منطقت ٌجة تىافرها ػنذ  ًومن انشروط انت

 انمظاػذ :

ف تكوف قريبة مف المدخؿ، ويمكف رؤيتيا بسيولة كذلؾ عند تصميـ كابينة إ"      
تحدثيا التجييزات  ي، التية غرفة مجاورة لمفاداة الضوضاءآالمصعد ال يكوف مشتركا مع 

ضاءتيا إ، وذلؾ باستخداـ الحوائط العازلة، كما يجب غرفة أيلى إالميكانيكية لممصاعد 
ف يكوف الحائط المحيط بالمصعد مقاـو لمحريؽ، أضاءة الصناعية ويجب إلليؿ نيار با

 لى غرفة اآلت المصعد" إف يصؿ الضوء والتيوية الطبعة أكذلؾ مدخؿ المصعد ويفضؿ 
 دارٌت : إلا ًانمبان ًانممراث ف -

رضيا ال يقؿ عإحيث يجب  يفقأعنصر اتصاؿ  يالمبنى ى ي"الممرات الرئيسية ف        
ضاءة والتيوية عمى الوسائؿ الصناعية، ويفضؿ االعتماد إلا يمتر. وتعتمد ف 1.51عف 

ذا إنيايتو  يقؿ وجود فتحات فألو عمى اأعمى ممرات محيطة بالمكاتب مف جية واحدة 
كاف محاطا بالمكاتب مف الجيتيف. كما يمكف تقميؿ ارتفاع الممرات عف ارتفاع الغرؼ مع 

اع بتغطية بسقؼ معمؽ لتيسير مواسير التكييؼ الالزمة لتيوية الغرؼ استعماؿ فرؽ االرتف
 .(1)المجاورة لمممرات" 

كثر أدارية يجب االىتماـ بالممرات لتكوف إلا يلممبان ي"وعند القياـ بالتصميـ الداخم      
ف الممرات تجبر إبواب حيث ألجاذبية باستخداـ الجدراف المنحنية والقواطيع الزجاجية وا

، لذا الفراغ المفتوح تكوف اقؿ تحديدا ف ممراتإحيف  يتباع طرؽ محددة فإاس عمى الن
كثر راحة أتوزيع وتصميـ الممرات لتشجيع عممية االتصاؿ بحيث تكوف  يوجب التوازف ف

." كما يجب مراعاة الممرات داخؿ ( 2)ضاءة المناسبة وغيرىا"إلمف حيث الموف وتوزيع ا

 متحرك كهربائى لسلم نموذج( 36) شكل

 مرجع والنزول الصعود باتجاهين
(4) 
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دوات أيث تتوافر الخدمات الالزمة مف درابزينات ومقابض و المبنى بالنسبة لممعاقيف ح
عالـ إلضاءة الصحية الكافية ووسائؿ اإلتحكـ ووسائؿ سمعية وبصرية وغيرىا كما تزود با

 و. وتكسيحواض الزىورأعمدة وبرادات المياه و ألالواضحة وعدـ وجود عوائؽ بالممرات كا
 .(3) رضيات بمواد خشنة غير زلقة واتساع الممرات"أل ا

 دارٌت :إلا ًانمبان ًػناطر االنتفاع وانخذماث ف –ج 

 انمذخم ومنطقت االستقبال:  -

 وىما أوؿ ما يراه الزائر عند دخولو المؤسسة، ويتحدد مساحتيما طبقا لألتي: 
 أعداد المتردديف عمى المؤسسة سواء عامميف أو زائريف . -
 ة .العالقة بينيا وبيف عناصر االتصاؿ الرأسية واألفقي -

 " نوع الفراغ اإلداري ويراعي فيو : -
  مكانية رؤية المداخؿ.ا  موقع كونتر االستعالمات و 
 .كيفية التحكـ في األبواب باألجيزة اإللكترونية وشبكات المراقبة 
 .أسموب توجيو الزائريف باإلشارة والعالمات اإلرشادية 

 عمى استعماؿ  ويعتمد المدخؿ. مستوى اإلضاءة يتناسب مع الفراغ الحاكـ لممدخؿ
 يو شركة واحدة فالمدخؿ الرئيسأذا كاف المبنى بالكامؿ لمؤسسة ا  ، و يرضأل الطابؽ ا
ذا كاف لممبنى واجيات عمى إ. وفى حالة ما ىميةأكثر أل ف يكوف مف الطريؽ اأيجب 

لى عناصر إواحد يؤدى  يف يكوف لممبنى مدخؿ رئيسأ، فمف المفضؿ كثر مف طريؽأ
بعض الحاالت عندما تكوف مساحة المبنى كبيرة فمف  يف . ولكفاالتصاؿ المختمفة

بالذكر انو كمما قؿ  لى عناصر راسية ومف الجديرإخرى تؤدى أالممكف وجود مداخؿ 
 التكاليؼ . يوفر فأ، كمما كاف ذلؾ عدد المداخؿ

 منطقت انخذماث: -

نو مف وتضـ دورات المياه )لمرجاؿ والسيدات منفصميف لكؿ دور( واالوفيس حيث ا    
كؿ طابؽ وغرؼ التحكـ وتوزيع الكابالت الكيربية  يوجود اوفيس لمتخديـ ف يالضرور 

واإلضاءة واالتصاالت وغرؼ النسخ والطباعة في كؿ دور، عمى أف تكوف منفصمة عف 
 ي، "وغرفة المخازف والتغرؼ الحراسة، و صاؿ الرئيسية في المباني القديمةعناصر االت

 يمكف تقسيميا إلى:
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لتخزيف المعدات واآلالت واألثاث وأدوات الصيانة وىي قد تكوف ممحقة عمى قمب  غرؼ -1
الخدمة أو في البدرـو أو بجوار غرؼ اآلالت ويتوقؼ مسطحيا طبقا لحجـ الميمات 

 المطموب تخزينيا فييا .
 غرؼ تخزيف الممفات . -6
 نى جانة منطقت انخذماث انطبٍت:إ

 يع إذا كانت طبيعة العمؿ تستوجب ذلؾ.قد يستدعي تواجد مكاف إلسعاؼ السر  
 مركز انحىاسة اَنٍت ونظم انمؼهىماث:  - 

 Mainأصبح مف المؤكد تواجد مكاف مخصص ألجيزة الكمبيوتر الكبيرة والتي تسمي   

Frame  وىي تتصؿ بالشاشات في المكاتب عف طريؽ شبكة مف الكابالت، ويكوف التحكـ
رفة تحكـ، وقد يرفؽ بيا مكاف لألرشفة الرئيسية مف خالؿ غ CPUفي الوحدة الرئيسية 

 ولحفظ السجالت والمستندات بما يشممو مف أجيزة.
 :المعارض -
تتواجد في بعض المؤسسات اإلنتاجية لعرض منتجاتيا أو خدماتيا، عمى أف تكوف ذات   

 مساحات الزمة طبقا لنوعية المعروضات ويجب أف يتوافر فييا اإلضاءة الطبيعية.
 احاث انتظار انسٍاراث: مس - 

 " يتحدد مسطح انتظار السيارات الزائريف ونوع المركبة المستخدمة ليا ويراعي اآلتي: 
 .سيولة تدفؽ الحركة مف خالؿ المداخؿ والمخارج لساحة انتظار السيارات 
  حركة األفراد إلى داخؿ المبنى والعكس، خاصة فترة الذروة االعتبارات األمنية

 .(1)يؽ،واف أمكف أجراء بعض أنواع الصيانة البسيطة بالموقع"واشتراطات الحر 

 انؼناطر انمكمهت : -ثانٍا

 دارية :إلا يالمبان يثيثية فأالعناصر الت -
االدارية كالمكتب  يالمبان يف ي" تشمؿ العناصر التاثيثية متطمبات النشاط المكتب    

عناصر أخرى كالنباتات والنوافذ ماكف حفظ الممفات، وىناؾ أوالمقاعد والوحدات المجمعة و 
 .( 2)ودواليب المالبس والمتعمقات الشخصية " 

 (-المظير الخارجي   -) التكمفة  األثاث: المحددة الختيار ىـ العناصرأومف 
 :( 3)ثاث إل وىناؾ اعتبارات عامة الختيار ا

 األثاث يجب أف يكوف ذا تصميـ جيد، وذلؾ لتقميؿ التكمفة. -
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أف يكوف خفيؼ الوزف سيؿ الحركة، لمحصوؿ عمى المرونة وتأكيد االتزاف االثاث يجب  -
استخداـ الموديوؿ في توزيع االثاث يسمح بالمرونة واالمتداد  يضاأو وسيولة التنظيؼ. 

 المستقبمي .

 

 : قمب الخدمة -

والمكوف مف المصاعد والساللـ ودورات المياه والمناور يفضؿ أف يتوسط وحدات العمؿ 
 : يوضاع ىألى ثالث إالوصوؿ إلييا حيث ينقسـ قمب الخدمة  لسيولة

 يستخدـ لممباني العالية وغالبًا ما يكوف في مركز المبني إال أنو: قمب داخمي: -
 يسبب فصؿ في الفراغ الداخمي. كما يقمؿ القدرة عمى المرونة والتشكيؿ. -
يزيد مف طوؿ مسارات : يزيد مف مرونة الحركة ومساحة العمؿ، إال أنو  يقمب جانب -

 الحركة عف الوضع السابؽ.
 يمتاز بأنو يوفر أقصى مرونة لمساحات العمؿ. -:  قمب خارجي -
يزيد مف فرصة عمؿ امتداد مستقبمي لممبنى عمى مراحؿ مختمفة، إال أنو أطوؿ بعدًا  -

 لممرات الحركة.
رب مف المداخؿ أنسب مكاف لألقساـ ذات الصمة بالجميور أو أماكف المؤتمرات بالق -

 الرئيسية لتقميؿ اإلرباؾ في الحركة.
 انبحث : نتائج

 دارية .إلىمية كبيرة لدراسة مسارات الحركة عند تصميـ الفراغات اأىناؾ  -1
 وىى :  يدار إلوىناؾ بعض االعتبارات العامة لفراغ العمؿ بالمبنى ا -6
  مكاف .وضع فراغات العامميف في نطاقات الضوء الطبيعي قدر اإلضرورة 
  وضع األجيزة والمعدات المساعدة لمعمؿ بيف اإلدارات كماكينات التصوير والنسخ

والطباعة بما يخدـ سير العمؿ وبما ال يؤدي إلى زيادة خط سير الحركة إلجراء العمؿ 
 المطموب.

  نماذج متعددة لعناصر التاثيث بالفراغات االدارية (23) شكل
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 .مراعاة مساحات الحركة األفقية بيف اإلدارات بما ال يسبب إرباؾ في الحركة 
 اؿ الحديثة يساعد عمى تقميؿ الوقت في نقؿ معمومة شفوية.توافر وسائؿ االتص 
  كمما أمكف فإف عزؿ الوحدات المحدثة لمضوضاء في وحدات مغمقة بما ال يسبب

 تشتيتا لمعامميف.
  وضع اإلدارات ذات العالقات الوثيؽ قريبة مف بعضيا لمحد مف الفاقد مف الوقت

 واستيالؾ الورؽ.
 ات المنفصمة والتي تتطمب مسطحات كبيرة.يجب عمى المصمـ الحد مف الوحد 

 : انتىطٍاث

بوجو عاـ  يمجاؿ التصميـ الداخم يضرورة االستفادة مف التجارب الناجحة ف -
يجد مف جديد  ضافة ماإدارية عمى وجو الخصوص مع إللمفراغات ا يوالتصميـ الداخم

لمكاف يعكس ثقافة ا يدار إثيث ليعطى منشا أتكنولوجيا الخامات وعناصر الت يف
 سموب ال يتعارض مع الناحية الوظيفية والجمالية.أب

 
 
 
 
 
 
 
 

 مهخض انبحث :
 ينشطة مختمفة ، كالمبانأنو فراغ يستخدـ لمزاولة وظائؼ و أب يدار إليعرؼ المبنى ا     

منطقة  يغمب فألا يتوجد ف يالحكومية والمكاتب الخاصة والبنوؾ وشركات التاميف والت
و تمؾ التابعة لمعامؿ أدارية التابعة لممصانع إلا يالمبان يا فيضأوسط المدينة ويتمثؿ 

دارية إلا يالمبان تنقسـ، و و المناطؽ المحيطة بالمدينةأ يالضواح يتنشا ف يبحاث والتألا
دارية لمييئات الحكومية إلا ي، المبانالخدمات الخاصة، الخدمات العامة يلى مبانإ

 والمؤسسات المالية .
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 يتحقيؽ سرعة العمؿ ف يساليب وظيفية يجب االستفادة منيـ فأة وىناؾ ثالث       
لمعالقات  يعمؿ مناخ صح ،سرعة التكييؼ مع متطمبات التطور دارية وىـ،إلالفراغات ا

عماؿ سيولة االتصاؿ وتدفؽ العمؿ ، المرونة أللبعض ا يفراد وتاميف الطابع السر ألبيف ا
 لى إ، سيولة الحركة.وتنقسـ الفراغات المكتبية 

) الفراغات المخصصة لمعمؿ ،  الفراغات المخصصة لالجتماعات ،الفراغات المخصصة 
 يلممبان يمرحمة تصميـ وتخطيط الفراغ الداخم يف يلمدعـ(.كما يجب مراعاة كال مما يم

عناصر االنتفاع كالمدخؿ ومنطقة  ،)عناصر االتصاؿ كالساللـ والمصاعد ،داريةإلا
 ثيث .أاالختيار الجيد لعناصر التكاالىتماـ بالعناصر المكممة لى جانب إاالستقباؿ( ذلؾ 
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