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 الملخص

إلي  وتؤدي عليهولها أعراض  تظهر  تهفي أحد مراحل دورة حيا هالمباني مثلها مثل المخلوقات فهي تمرض بأمراض قد تصيب

هدم المبني،  على هذا القصورمرحلة االشغال وهي أهم مرحلة من دورة حياة المبنى  قد يترتب  فى لهضعف وقصور االداء الوظيفى 

ذلك من خالل لذا يقدم هذا البحث دراسة حول االمراض التى تصيب التصميم المعمارى والتى تنعكس وتظهر بعد ذلك على المبانى و

متى تظهر مراض التصميمية مع بيان متى يهاجم المرض المبنى وتفسير وشرح العالقة بين مراحل دورة حياة المبنى ونوعية اال

زمنى وكيف عالمات المرض التصميمى على المبنى سواء فى مراحله التصميميه او بعد انشاؤه ودخوله مرحلة االشغال من عمره ال

بداع المعماري ية للوصول إلي اإلثم التعرض لمراحل العملية التصميممن االمراض التصميمية  ةصحية خالي ىيمكن الوصول الى مبان

ريق تطبيق قائمة طعن  صحة المنهجيةمدي و بأختيار عينة من الفيالت السكنية بالمدن الجديدة  بتوصيفها لتوثيقها و يتم التأكد من 

 علي تلك النماذج التحقق لصحة المبني

 .بنياألداء الوظيفي للم –التصميم منهجية  –ياة المبني دورة ح –التصميم المعماري الصحي  -األمراض المعمارية  الكلمات الدالة:  

 : المقدمة -1

لكة فى اداء ان ضعف وقصور االداء الوظيفى للمبنى فى مرحلة االشغال يترتب عليه ضياع وقت المستخدم واهدار للطاقة المسته

ــرورى طرح هذا الض ذا كان منصاد القومى، لالوظائف والمهام داخل المبنى مما يترتب عليه ضعف االنتاج مما يؤثر بالسلب على االقت

فسير تمن خالل التى تصيب التصميم المعمارى والتى تنعكس وتظهر بعد ذلك على المبانى وذلك البحث حول االمراض التصميمية 

المات عهر المرض المبنى ومتى تظمتى يهاجم ونوعية االمراض التصميمية مع بيان دورة حياة المبنى العالقة بين مراحل شرح و

مكن الوصول يوكيف  الزمنىودخوله مرحلة االشغال من عمره تصميميه او بعد انشاؤه ال هالمبنى سواء فى مراحلالمرض التصميمى على 

 الى مبان صحية خالي من االمراض التصميمية.

 :المشكلة البحثية   1-2

ي إلعادة تصميمه        لوظيفي للمبني قد يصل به إلي هدم المبنالرئيسية في هذا الورقة البحثية تتمثل في أن قصور األداء ا المشكلة

الفكرة التصميمية  و تنفيذه ليلبي إحتياجات المستخدمين وهذا يرجع بصفة أساسية الى قصور في عملية التصميم المعماري للمبنى بدأ من

 -مشكالت الثانوية التالية :وصوال إلي التفاصيل و التنفيذ، ويتناول البحث هذه المشكلة عن طريق التعرض لل

  صاب باالمراض تالفصل التام بين طبيعة االنسان والمبني من جانب بعض المعماريين والتعامل مع المبنى علي أنه كتلة مصمته ال

 بخالف المخلوقات والتى تتعرض لألمراض 

 التصميم المعمارى مريضا قصور لدى المصممين فى فهم نوعية االمراض التى تهاجم التصميم المعمارى ومتى يصبح 
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  عدم اإللمام بدورة حياة المبني ومراحله العمرية وأن اصابته بمرض تصميمى فى مرحلة ما يؤثرعلي المرحلة التالية لها وعلي العمر

 الكلى المبني

  إنفصال بين التصميم اإلنشائي والمعماري يفقد االداء الوظيفى الجيد للمبنى 

  عمره الزمنى. الكافية علي مستوي المساقط أو الواجهات ليناسب التغيير في إستخداماته على مدارعدم تحقيق التصميم بالمرونة 

 :أهمية البحث  1-3

تكمن اهمية البحث فى محاولة صياغة منهجية للحصول على تصميم معمارى خالى من أعراض االمراض كأحد السبل الجيدة 

لة من دورة حياة المبنى و هي مرحلة اإلشغال من خالل دراسة االمراض التى وظيفى عالى للمبانى فى أهم مرح اداءللحصول علي 

 تصيب التصميم المعمارى للمبانى للحصول علي إستمرارية للمبني و تطويل عمره

 : أهداف البحـــــــــث 1-4

ل من دورة حياة المبنى من يهدف البحث بصفة اساسية الى صياغة منهجية لرفع كفاءة االداء الوظيفى للمبانى فى مرحلة االشغا

و      خالل توفير مبانى صحية معماريا خالية من االمراض التصميمية و محصن ضد أية هجوم مرضى قد يتعرض له على مدار حياته 

  -ذلك من خالل األهداف الثانوية التالية :

 التعرف علي دورة حياة المبني 

 ين المبني و اإلنسانالتعرف علي أوجه الشبه بين المعماري و الطبيب و ب 

  التعرف علي األمراض التي يمكن أن تصيب المبني 

 التعرف علي أسس التصميم المعمارى الصحى 

  صياغة قائمة تأكد من المنهجية المقترحةCheck List 

 :الدراسة التطبيقية  1-5

تشمل جميع األنواع فتم إختصاص نظراً للكم الكبير في نوعية المباني في العصر الحديث مما يصعب عمل دراسة التطبيقية 

البحث بدراسة المساكن الفاخرة )الفيالت( ) للمساقط و الواجهات ( وبصفة خاصة فى المدن الجديدة ، لذا فقد تم إختيار الفيالت بمدينة 

د تم إختيار أربع فيالت كمثال للصعيد وق الجديدة الشيخ زايد كمثال للمدن التى تمثل سكن صفوة المجتمع للوجه البحري و بمدينة المنيا

 خاصة دون المنتجعات الخاصة فلكل واحدة من الفيالت الخاصة يمثل فكر خاص للمعمارى

 : البحـــــــــث تساؤالت 1-6

فى االداء الوظيفى للمبانى المختلفة  تفسير اسباب القصور  يحاول البحث االجابة على العديد من التساؤالت والتى تتمركز حول

 شغال من دورة حياة المبنى و من هذه التساؤالت ما يلى : فى مرحلة اال

 هل يوجد تصميم معمارى مريض وآخر صحى خالى من االمراض؟ 

 ما هى طبيعة االمراض التصميمية؟ 

 هل هناك أمراض تصميمية يمكن ان يشفى منها التصميم المعمارى وأمراض ال يمكن عالجها؟ 

 لماذا يمرض المبنى معماريا؟ 

 واع للمرض المعمارى؟ وهل هناك أن 

 متى يهاجم المرض التصميم المعمارى للمبنى؟ 

 ما هى أخطر مراحل التصميم المعمارى للمبنى اصابة بالمرض؟ 

 متى يصبح التصميم المعمارى للمبنى مصاباً بالمرض؟ 

 هل يمكن ان يشفى التصميم المعمارى من المرض؟ 

 احل العمرية المختلفة من دورة حياة المبنى(؟ما هى طرق عالج االمراض التصميمة للمبانى )فى المر 

 هل يوجد مبنى خارج نطاق المرض المعمارى؟ 

 لماذا أصبحت األمراض المعمارية أكثر انتشاراً وأشد ألماً؟ 

 ما هي نتيجة عدم شفاء المبني؟ 
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 : فرضيات البحث  1-7

 يرتكز البحث على الفرضية التالية وهى :

 حد اهم ظواهرها هو القصور فى االداء للمبنى فى أ لى اصابته بالعديد من االمراض التصميمية وان تدنى النتاج المعمارى يرجع ا

 مرحل االشغال سواء الوظيفي أو البيئي.

 لإلستتخدام الحالي و المستقبلي و التصميم المعماري علي موديول يقدم حلول عملية للكثير من المشاكلفكر تال 

 

 منهجية البحث :  1-8

ن من جزئين األول نظري و فيه سرد اإلفتراضات والنظريات ليتكامل مع الجزء الثاني العملي والذي يشتمل علي البحث يتكو

 -منهجتين بحثيتين و هما المنهج التشخيصي و الوصفي و ذلك  للوصول إلي الهدف البحثي علي النحو التالي :

   المنهج التشخيصي DIAGNOSTIC RESEARCH 

عن طريق التعرف على المعايير  لتشخيصي لمعرفة وتشخيص االمراض التى تصيب التصميم المعمارىتم إستخدام المنهج ا

واألسس التصميمية فى نوعية محددة من المبانى للتعرف على 

االمراض التى قد تظهر والظروف التى تؤدى اليها وكيفية التغلب 

 عليها فى المراحل االولى للتصميم.

   المنهج الوصفـــــي IPTIVE RESEARCHDESCR 

تم إستخدام المنهج التوصيفي لإلحتياج إلي الوصف الدقيق 

و   ري للمساقط و الواجهات للمباني محل الدراسة اللتصميم المعم

لتأكيد االمراض التى تم رصدها فى المبنى وبيانها فى الفكرة 

والتصميم المعمارى للمبنى وبالتالى ظهور األعراض عليه بعد 

ذ وتفاقمت هذه االمراض مع دخول المبنى فى مرحلة انتهاء التنفي

 االشغال.

الوظيفى  مثال: دراسة أسباب فشل بعض المبانى فى اداؤها

ويوضح الشكل التالى  ،مالئمة الوظائف المستحدثة او فشلها فى

 فكرة وهيكل البحث

 : دورة حياة المبني .2
مدار  دورة حياة المبنى هى تلك المراحل التى يمر بها المبنى على

تلعب ، عمره والن المبنى يشبه االنسان فان دورة حياته تبدأ بالوالدة )وضع التصميم والبدء فى التنفيذ( وتنتهى بالموت )الهدم واالزالة(

 كل مرحلة من دورة حياة المبنى دور مؤثر فى تقوية المناعة التصميمية للمبنى وتعتمد مقاومة المبنى لالمراض المعمارية فى مرحلة ما

على قوة المراحل العمرية السابقة فى مقاومة هجوم االمراض عليه، وتعتمد االستدامة التصميمية للمبنى فى مرحلة الفكرة على وضع 

مواد خضراء محلية مستدامة وهذا فى النهاية يقود الى مبنى صحى وخالى من تصميم صديق للبيئة وفى مرحلة التشييد على استخدام 

   (1) االمراض

 

 ف و تصنيف دورة حياة المبنيتعري  1-2

هناك العديد من تصنيفات دورة حياة المبنى وجميعها يعتمد على طبيعة التصنيف وعلى سبيل المثال عند النظر الى دورة حياة 

المبنى من وجهة نظر استهالك الطاقة فسيختلف ترتيب دورة حياة المبنى عن لو 

طاقة من كل مرحلة، وسيركز رتبناها طبقا القتصاديات االنشاء وانبعاثات ال

البحث على عرض دورة حياة المبنى الزمنية لمعرفة متى يمكن أن يهاجم المرض 

التصميم المعمارى للمبنى ويلخص الشكل التالى المراحل المختلفة لدورة حياة 

 المبنى 

 

المبنى يشبه االنسان فهو يمر بعدة مراحل عمرية تمثل دورة حياة له بدأ من 

و  وينه جنين في الرحم و هو يمثل مرحلة اإلعداد للعملية التصميميةالحمل و تك

و التصميم المعماري ثم التصميمات التنفيذية لينتقل إلي المرحلة الفكرة التصميمية 

الثانية و هي مرحلة الوالدة و هي تمثل الترخيص و التنفيذ للمبني شامل التشطيب 

بالشيخوخة حتي  و هي النمو مروراحياة الليصل إلي المرحلة الثالثة في دورة 

و هي تمثل اإلشغال و تشمل أشغال المبني في الوظائف المقرر مرحلة اإلحتضار 
 دورة حياة المبنى مقارنة بدورة حياة االنسان :  2 لشك

 المصدر : الباحثان

 المصدر: الباحثان            فكرة وهيكل البحث:  1 شكل
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لها التصميم ثم التغيير لوظيفة اإلشغال و ينتهي بأخر مرحلة عمرية للمبني و هي الموت و تمثل الهجر للمبني و هدمه نتيجة عدم قدرته 

 لمالئمة الوظيفة الجديدة له .

تشبيه المبني باإلنسان ليس في دورة الحياة فقط و لكن أيضا في عالقته بالمرض فامراض التصميم المعمارى هى بالضبط مثل 

امراض االجنة منها ما يمكن عالجه قبل الوالدة اى يمكن عالجه فى التصميم قبل خروجه للنور وتعنى الوالدة هنا وصول التصميم الى 

سليم وهناك مبنى مريض ويظهر المرض على المبنى اذا اصيب تصميمه المعمارى بمرض ما مثل اى مرض مرحلة التنفيذ فهناك مبنى 

فى الجنيين سينتقل مباشرة الى الطفل بعد الوالدة ومن المحتمل ان يستمر معه طول عمره او يعيش معه فترة من الزمن ويشفى منه او 

 حياته يقضى المرض عليه مباشرة بعد والدته او بعد فترة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة حياة المبنيالهدف من تقييم    2-2

تقييم دورة حياة المبنى توفر معلومات شاملة عن جميع اآلثار التى طرأت على المبنى فى جميع المراحل العمرية المختلفة فهى ما 

د فى عملية العالج المبكرة لهذا المرض، يشبه الفحص الشامل لالنسان لمعرفة اى بوادر مرضية او اعراض ابتدائية الى مرض مما يساع

   .الن التعامل مع المرض فى مراحله االولى يساعد كثيرا فى العالج االسهل واالقصر والغير مكلف

 معايير تقييم دورة حياة المبنى :   3-2

أكثر المراحل العمرية  -انمن وجهة نظر الباحث–تم تحديد مجموعة من المعايير لتقييم مرحلة التصميم من دورة حياة المبنى النها 

علي هذه المعايير وللمبنى اصابة بالمرض التصميمى والذى قد يتحول الى مرض مزمن ال عالج منه فى المراحل العمرية التالية للمبنى. 

 -النحو التالي :
 معايير تقييم مرحلة التصميم فى دورة حياة المبنى.   المصدر الباحثان:  (1جدول )

ويستخدم كمعيار للتقييم لدورة  لوظيفية التى يمكن أن يطرأ عليها المرض فى المبنى يضمن تفاديهاتحديد ا الوظيفية

 علي المسقط األفقي أو الواجهة" استعمال طوال مدة الحياة"الستنباط معيار اساسى وهو حياة المبانى 

المرونة في تغيير 

 :        الوظيفة

 

ونات المبنى الخاضع للدراسة بما في ذلك جميع مواد ومستلزمات مفردات ومكدورة حياة كل يشتمل هذا على 

االنشاء والتشغيل للمبنى ونهاية حياة كل مكون سواء مكون مادى او مكون وظيفى علي المسقط األفقي أو 

 الواجهة

 و الواجهةعلي المسقط األفقي أفقيا أو رأسيا أالمرونة في الحلول الداخلية  المرونة في الحلول                

 توجيه الفراغات سواء جهة الرياح المستحبة أو علي منظر خارجي أو المحافظة علي الخصوصية التوجيه                            

ارجية ومسطحات الزجاج والتشطيبات الخالطبيعية والمعالجات البيئية  اإلضاءةبإستخدام أساليب التهوية و التكامل مع الطبيعة                

الغير متجددة والمضرة  المستهلكة للطاقة تبعا للدراسات الموقع البيئية للحد من إستخدام األجهزة الصناعية

 مع المحيط العمراني والمعماري  كذلك التنسيقللبيئة ،

 اإلستدامة                 

           

فال يحتاج إلي أدوات أو ( البيئية –قتصادية اإل –اإلستدامة اإلجتماعية )بني مستدام علي الثالث مستويات الم

مضرة للبيئة المحيطة أو مستهلكة لموارد طبيية غير متجددة مثل التكييف أو تكون عمل تأليات لراحة المس

 التهوية الصناعية 

التـــوائم مع 

  المعاصرة            

بإستخدام مــــفردات معاصرة مستنتجة  بتطوير المفردات للعمارة الكـــالسيكية بما يساير المعــــاصرة أو

 عن العمارة المحلية

يمكن عالج المبني في أي مرحلة من  مراحل دورة حياة المبني سواء في التصميم أوالتنفيذ أو اإلشغال بأقل  العالج في أي مرحلة               

من خالل سؤال مستخدمين  مراجعة طرق ووسائل العالج ومدى فاعليتها، كما يشمل على قدر من التكاليف

 .خارجيين وليس المستخدمين الدائمين للمبنى

  دورة حياة المبني: المراحل الزمنية فى  3 شكل

لمصدر : الباحثانا    
: دورة حياة الزمنية الكلية  4شكل 

(2)
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 العملية التصميمية للمبنى : -3
التصميم المعمارى هو عملية معقدة لها طبيعتها الخاصة و لفهم كيفية هجوم المرض على التصميم المعماري سيتم البدء بتعريف 

لمعماري وكيف يمكن للمصمم تحقيق االبداع المعماري في حماية التصميم من بيان مراحل التصميم اووشرح طبيعة التصميم المعمارى 

المرض وبذلك يمكن تحديد كيف يخترق المرض جسد التصميم المعمارى وبالتالى يسهل سد وتجنب هذه الثغرة المرضية في التصاميم 

  المستقبلية الى جانب تحديد انسب سبل العالج في المبانى المريضة القائمة.

 : تصميم المعماريال  1-3

مجموعة من األنشطة الذهنية التى يقوم بها المصمم  فهولحصول على منتج تصميمى لالتصميم المعمارى عبارة عن نشاط عقالنى 

حل مشمكلة تصمميمية أو بيئية معينة أو هو )تكوين يحقق حل تصمميمى ثالثى األبعاد لقرارات تصمميمية إلي تحويل البرنامج المعمارى ل

، وقد ذكر تعريف التصممميم المعمارى فى كثير من األدبيات، فيقول  (3) ات تشممكيلية وأبعاد معنوية محدودةو عمرانى ذو صممفمعمارى أ

إن التصممممميم عبارة عن محاكاة ما نريد أن نصممممنعه قبل أن نصممممنعه، وتكرار تلك العملية حتى نشممممعر بثقة فى المنتج  ( "1964بوكر )

   ( التصمممممميم على أنه "ربط المنتج التصمممممميمى بالموقف التصمممممميمى للحصمممممول على رضممممماً 9661، ويعرف جريجورى ) (4) النهائى"

 .  (5) كامل"

وعملية التصمممميم المعمارى هى نشممماط فكرى وتخيلى يقوم على حوار داخلى مسمممتمر بين المصممممم ونفسمممه حول طبيعة المشمممكلة 

ف واألبعاد المكونة للمشممكلة وتأثير كل منها على اآلخر، وإيجاد حل التصممميمية التى يواجهها، ويهدف ذلك الحوار إلى تفهم كافة الظرو

يأخذ كل ذلك فى االعتبار ويحقق األهداف واألغراض والمهام التى تقتضمممميها طبيعة المشممممكلة التصممممميمية، ومن هنا يتضممممح أن جوهر 

صمممم على نفسممه أسممئلة عديدة تثيرها المشممكلة عملية التصممميم المعمارى هو ذلك الحوار الداخلى المشممار إليه والذى يقوم على طرح الم

التصميمية التى يواجهها، ويحاول المصمم اإلجابة على تلك األسئلة، بحيث تصبح عملية طرح األسئلة واإلجابة عليها وسيلة المصمم 

ل مدخل لهجوم المرض على وهنا او,  (6) فى االسمتغراق فى معايشمة المشمكلة التصمميمية وفهمها الفهم الصمحيح الذى يفتح له آفاق للحل

التصميم سواء بالتشويش على هذا الحوار الداخلى او اختراقه وتغييره عن مساره الصحيح، واذا حدث ذلك فقد زرع المرض نفسه في 

اصل الفكرة التصميمية وهذه اخطر مرحلة من عمر التصميم المعمارى التى يهاجمه فيها المرض الن بذلك يكون قد تأصل المرض في 

ل الفكرة التصمممميمة وهو يعنى أن المرض قد زرع جذوره في الجنين قبل الوالدة مما قد يعنى اسمممتحالة عالجه بعد وصمممول المبنى اصممم

 لمرحلة االشغال. 

 مراحل التصميم المعمارى :    2-3

   . (7) يمكن تقسيم مراحل التصميم المعمارى إلى أربعة أقسام رئيسية متسلسلة هى   

 :لة جمع المعلومات وتحليلها، وإجراء دراسممات الجدوى الفنية واالقتصممادية واالجتماعية للمشممروع، وتحديد مرح المرحلة األولى

 وغيرها.و إختيار شكل الشبكة الموديولية المؤثرات المختلفة عليه كالموقع  والمناخ والبيئة المحيطة 

 ية والخطوط العريضمممة والعالقات الوظيفية والكتلية مرحلة التصمممميم المبدئى، والذى يشممممل الرسمممومات الكروك :المرحلة الثانية

، وكلما كانت له مقدرة على رسمممم الخواطر  ، والمعمارى فى هذه المرحلة بحاجة إلى خيال واسمممع والحركية فى الداخل والخارج

 التى تأتى فى ذهنه كلما كانت له مقدرة على تخيل الترابط بين العناصر المختلفة بشكل أفضل.

 مرحلة التصميم المتقدمة، والتى تشمل وضع التفاصيل الدقيقة لعناصر المشروع وتحديد العالقات المتبادلة بين  الثة:المرحلة الث

أجزاء المشممممممروع المختلفة، واختيار الحوائط والفتحات والمظالت والمعالجات البيئية والمناخية والحدائق والممرات، ودراسممممممة 

ع بعضمممممها البعض وعالقاتها مجتمعة مع الطابع العام للبيئة المحيطة، والخروج العالقات البصمممممرية بين عناصمممممر المشمممممروع م

 بعالقات بصرية )باإلضافة للعالقات الوظيفية( مريحة بين عناصر المشروع.

 :مرحلة التصميمات التنفيذية، وهى مرحلة وضع التفاصيل الدقيقة لكل عنصر من عناصر المبنى، بداية بكميات  المرحلة الرابعة

فر والحديد والخرسمممانة ونهاية بتفاصممميل تثبيت الديكور الداخلى على الحوائط، وبقدر ما تكون هذه التفاصممميل دقيقة وواضمممحة الح

 بقدر ما سهل ذلك على المنفذين وقلل من تساؤالتهم وتدخلهم فى التصميم نفسه.

العالقات والوظائف وتغيير التصممممممميم، وتبقى عملية وخالل المراحل األربعة يقوم المعمارى بتقييم عمله وإعادة النظر فى          

ولكن عليه ان يدرك أن كل  . (8) التصممميم بين تقييم وإعادة تصممميم إلى أن يصممل  المصمممم إلى القرار الذى يعكس طموحاته وأفكاره

 ما أنتجه من تصميم خالى وصحى من المرض.

 اإلبداع فى التصميم المعمارى :    3-3

الفنون باإلبداع الفكرى، الذى يسمممممممو بها لتكون بحق أم الفنون وهو يرتفع بالعمل المعمارى من مجرد  تسمممممممو العمارة عن باقى  

خدمة انتفاعية انشممممائية محددة ليصممممبح عمالً مثيراً يوجه الحياة اإلنسممممانية بكاملها نحو التطور المسممممتمر عبر العصممممور متأثراً بأهداف 

حقة، والهدف مما نسممميه اإلبداع المعمارى هو تشممكيل المادة والحيز فى منظومات كتليه عصممره وخالقاً لتراث فنى وفكرى لألجيال الال

      .( 9) فراغية ترتقى بالحياة اإلنسانية فوق االحتياجات المادية لتشبع األحاسيس والفكر
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نه "  فه على أ لذهنى المعتمد على الموضممممممو اإلبداع فى التصممممممميم المعمارى يمكن تعري ية فى آن الفكر والسمممممملوك ا لذات          عية وا

، ويشممير اإلبداع إلى أن اإلنسممان يجب أن يكون لديه القدرة على اإلحسمماف والتفكير فى ثالثة أشممياء أسمماسممية هى اإلحسمماف  (10) " واحد

 الكلى بالموقف المحيط، وتحديد األشياء التى يمكن معرفتها مستقبالً، وتحديد األشياء المعروفة سلفاً.

 جموعة من العوامل تؤدى إلى السلوك اإلبداعى عند المصمم المعمارى: وفيما يلى م

 .ًالصياغة الجيدة للمشكلة أو الموضوع الذى يتطلب سلوكاً إبداعيا 

  .وضع إستراتيجيات محدودة لمواجهة المشكلة 

 .خلق أفكار ليس لها مثيل سابق 

   .تجنب النقد فى المراحل األولى لصياغة األفكار 

 حكم على مدى مالئمة األفكار للموقف. القدرة على ال 

الخصممممائص اإلبداعية يمكن تعميمها فهى ليسممممت قاصممممرة على بعض األفراد دون اآلخرين، وإن كل إنسممممان لديه مع مالحظة أن 

 اسممممممتعداد أو طاقة لإلبداع قد تكون كامنة أو ظاهرة بدرجة ما، وال يعنى هذا أن يكون كل فرد بالضممممممرورة مبدعاً، ولكن الخصممممممائص

 .(11)" اإلبداعية قد تصل ألقصى درجاتها عند بعض األفراد بينما التصل لهذا الحد عند البعض اآلخر

أغلب النظريون والباحثون المعماريون مع محددات التصممميم على أنها قيود تفرض على المصمممم تحد من من ناحية أخرى تعامل 

مثل شبكات الموديولية " إال أن  مات المبانى والفراغات المعماريةمن تصمي طالق قدراته اإلبداعية وتؤثر بصورة سلبية على إنتاجه ان

" فالمسممممماقط األفقية و الواجهات أصمممممبحت ناتجة من  (12)الموديول يقدم حلول عملية و فعالة لكثير من مشممممماكل التصمممممميم المعماري " 

حة إلى حد ما، إال أن هناك من الباحثين من كان لهم وجهة قد تكون وجهة النظر هذه صحي،  (13)تكرارات قائمة علي الموديول البسيط " 

، التى قامت بدراسمممة على سمممبعة من المعماريين من أصمممحاب المشمممروعات (Dark 1979)نظر مختلفة، وكانت من أهمهم جان دارك 

داً إبتدائياً للفكرة التصممميمية يلهم الفائزة فى مسممابقات معمارية والقت نجاحاً بعد تنفيذها، وخرجت من هذه الدراسممة بأن هناك حافزاً ومول

لد األول  بالمو حافز  هذا ال جان دارك  مت  حل التصممممممميم، وأسمممممم يات ومرا ية توالى عمل بدا لك هى  مارى ويوجه تفكيره وتكون ت المع

(Primmary Generator) ن ، ومن خالل تحليل أقوال المصمممممين السمممبعة اسمممتنتجت من أقوالهم أن المحرك األول لفكر كل منهم كا

خارجاً عن إرادتهم كظروف الموقع أو متطلبات العميل أو الميزانية أو الوقت وغيرها من محددات التصمممممميم التى يصمممممعب حصمممممرها، 

 .(14) واستنتجت أن محددات التصميم قد تكون هى الدافع األول لتوليد الفكرة التصميمية الجيدة

مم على دراية بالمراحل الفكرية التى يمر بها الفكر والعقل البشرى ن المعمارى المصوتم استعراض مفهوم التصميم المعمارى ليك

ليصممل الى انتاج الفكرة وبالتالى من السممهل عليه ادراك متى هاجم المرض التصممميم المعمارى وفى اى مرحلة من المراحل الفكرية وتم 

ستعراض االبداع في التصميم المعمارى الثبات حقيقة ان العمل المعمارى االبداع ى ليس بمنأى عن االصابة بالمرض وأنه قد يتعرض ا

 العمل االبداعى لالصابة بالمرض مما يجعله يخرج خارج دائرة االبداع المعمارى.

 المعمارية ( :باالمراض الجانب الطبى لألمــــــــراض ) االمراض البشرية و عالقتها  -4
ان ومثيلتها التى تصيب التصميم المعمارى للمبنى، ويكتفى يستعرض البحث فى هذا الجزء االمراض البشرية التى تصيب االنس 

 البحث بذكر مسمى المرض البشرى والشرح التفصيلى لهذا المرض فى االمراض المعمارية

دخلت التكنولوجيا الرقمية فى كل مجاالت الحياة واصبح صداها  االخيرةفى العقود فوهناك جانب اخر فى تشخيص أمراض المبانى         

ر تأثيرا على تصميم المبانى، والتأثير االعظم لهذه التكنولوجيا يكمن فى المراحل االولى للتصميم المعمارى  وظهر مفهوم التصميم اكث

وهذا بدوره ينعكس على تجنب التصميم لالصابة باالمراض التصميمة   (15)كل متغيرات التصميم  يتحكم فىالتكنولوجى للمبانى وهو 

 والتنبؤ باالمراض المستقبلية والتى ستظهر فى مرحلة االشغال من دورة حياة المبنى.عمارية الخاصة بالفكرة الم

 المـــــــــــــــرض  1-4

هو العلم  Pathology علم األمراض و المرض أو الداء هو حالة غير طبيعية تصيب الجسد البشري محدثة ضعفاً في الوظائف

الذي يدرف هذه األمراض، في حين نشير للعلم الذي يعنى بدراسة التصنيف المنظومي لألمراض المختلفة بعلم تصنيف األمراض 

nosology .منظمة الصحة وفقًا لتعريف . بالطبعالجها فتشكل ما يدعى أما المعرفة الشاملة باألمراض البشرية وطرق تشخيصها و

 . (16) "الوهن,حالة اكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية، وليس مجرد الخلو من المرض " الحالة الصحية الجيدة، تشمل العالمية

هو حالةٌ خارجةٌ عن الطبيعة تصيب مكونات المبنى )فراغات او وظائف( بأضرار متفّرقة مما يصيبه العجز او  المرض المعمارى

االعاقات الكلية او الجزئية فتوقف عمل وظائفه لفترةٍ صغيرة أو طويلة، يشعر إثرها مستخدم المبنى بعدم القدرة على إنجاز متطلباته 

 الطبيعي و قد يشفي منها المبني .الوظيفية بشكٍل سليٍم كما في الوضع 

 أنواع االمراض البشرية وعالقتها باالمراض المعمارية   2-4

موسوعة لذا قسيتم اإلكتفاء باألمراض التي تصيب األعضاء كم األمراض البشرية سواء النفسية أو المادية كبير و تحتاج إلي 

وسنعرض فيما شرح مبسط لهذه االمراض عند  -النفسية  –العقل  –لقلب الرئيسية للجسم البشري و التي يمكن أن تؤدي إلي الوفاة منها ا

 اصابتها للمبنى او للتصميم المعمارى

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%86
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%86
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 أمراض القلب : 1-2-4

و      القلب هو مضخة الدم إلي كل أجزاء الجسم و بإصابته يتم الوفاة للجسم البشري و هو يمثل معماريا كل من الخدمات من حمام 

 الهيكل االنشائى وعالقته بوظيفة الفراغعالقتها ببعضها البعض و المداخل و توزيع وت ات و توزيع الفراغمطبخ و دورة مياه و الطرقا

 والسلم الرأسي العام للشقق المختلفة، اإلصابة تتواجد في مرحلة الحمل و هي مرحلة التصميم وال عالج لإلصابة في أي مرحلة أخري

 عالج عوارض المرض في مرحلتي التنفيذ أو اإلشغال . و لكن يمكن فقط تالية من دورة حياة المبني

 أمراض العقل : 4-2-2

، والمرض العقلى يمثل معماريا مرض فى الفكرة العقل هو من يصدر األوامر لكل أعضاء الجسم لذا بإصابته تتوقف عمل أعضاء بالجسم

الصراعات نتيجة االداء الوظيفى لمكونات التصميم  اضطرابومن مظاهرها . العقل المدبر والمحرك للتصميمالتصميمية ألنها تمثل 

للقيام بالوظيفة من تهوية و إضاءة  اومتطلباتهومشاكل تشكيل الفراغات  التى يعيشها المصمم فى مراحل وضع الفكرة التصميمية الفكرية

تشكيل وتكوين الفكرة لحمل و هي مرحلة طبيعية كذلك مكان السلم العام للمبني قد يؤدي إلي موت لفراغات، اإلصابة تتواجد في مرحلة ا

 في مرحلتي التنفيذ أو اإلشغال . المرضال عالج لعوارض هذه المرحلة كما أنه وال عالج لإلصابة في المعمارية 

 مراض النفسية :الأ 4-2-3

ص دور في حياة المحيطين و هي األمراض النفسية كثيرة و لكن أكثرها ينبع من اإلنتماء للبيئة المحيطة مع اإلحساف بالتميز وأن للشخ

ثمثل معماريا الواجهات بنسبة أكبر من المساقط و يظهر جليا في تأكيد المداخل و عمل درج داخلي وأعمدة للفصل بين الفراغات و التميز 

، جماليها بإبداع في الواجهات في التفاصيل عن المحيط له دون تباين بإستخدام مفردات سواء كانت تتبع طراز قديم كما هي أو بتطوير

تعلق بالحالة الفكرية للمعمارى والرسائل المعمارية التى يريد المعمارى ايصالها للمستخدم؛ مثل أمراض تشوش من االمراض النفسية ما ي

التي الفكرة المعمارية او مرض قصور التكامل الوظيفى بين عناصر المبنى وفصام الشخصية بين الفكرة المعمارية والتصميم وغيرها، و

وتمثل صورة من  تؤدي في بعض الحاالت إلى الشعور الدائم بقصور اداء المبنى وبالتالي تكون حياة المبنى المصاب بها غير صحية

 حاالت القشل المهنى للمعمارى المصمم.

 أمراض الجلدية : 4-2-4

واجهات المباني السكنية  التي  هي األمراض التي تطفح علي الجلد و تحدث تغيرات عليه وهي ثمثل معماريا بالظهور بوضوح في

تحتوي علي عدة وحدات سكنية و منها وحدات التكييف الصناعي أو في مفردات التراسات ، اإلصابة تتواجد في مرحلة التنفيذ أو في 

 .مسببة التلوث البصرى للمدينةمرحلة اإلشغال 

 أمراض الخلقية : 5-2-4

ك االمراض التى تصيب الجنين وهو يمثل الفكرة التصميمية وبالتالى ا وهى تلال شفاء منههي أمراض مزمنة  الخلقيةاالمراض 

يولد المبنى كجنين مصاب بمرض مزمن ال دواء وال عالج له مثل اصابة الفكرة التصميمية بخطأ فى توجيه المبنى وبالتالى يعيش المبنى 

أمراض  هيولذلك االمراض الخلقية  عالجه من ذلك.بهذا العيب والمرض الخلقى فى التوجيه طيلة عمرة وال يستطيع اى طبيب معمارى 

  بسبب عدوى أصابت المصمم المعمارى أثناء تشكيل وخلق الفكرة او التصميم أوتنشأ منذ الوالدة 

  عراضاألمراض المعمارية من حيث ظهور األ طبيعة   3-4

 المرضمن أصناف مرية للمبنى الى ثالثة وعالقتها بالمرحلة العظهور أعراضها من حيث األمراض المعمارية يمكن تصتيف أنواع 

 هما  المرض الصامت والمرض المخفى والمرض الظاهر على النحو التالى:

  المرض الصامت 4-3-1

من اشد أنواع االمراض المعمارية خطورة وهو مرض ال ترى له مالمح وال تشعر له بأعراض وهو يعنى تعود المصمم على 

أمراض التصميم وكأنها ليست بمرض ويفقد االحساف بها بل تصبح من عالمات التصميم بل المرض، وهو أن يألف المصمم على 

االسواء هي ان يصير للمرض حق مكتسب فى التصميم فمثال أن يتعود المصمم على عدم التكامل بين الوظائف المعمارية فى تصميمه، 

 ارغام التصميم على أن يألف الصحة والصواب فعلى المعمارى أال يجعل التصميم يرغمه على أن يألف المرض بل عليه

 المخفيالمرض  4-3-2

من اشد أنواع االمراض المعمارية خطورة وأكثرها تطور وهو ما يمكن تسميته بالمرض المخفي وهو مرض ال ترى له مالمح  

ل الفراغات مع بعضها البعض أو وقد ال تشعر له بأعراض مثل عدم التكامل بين الوظائف المعمارية فى التصميم أو عدم تنسيق أشكا

أو تجاهل المؤثرات البيئية  مع بعضها أو مع التصميم اإلنشائي تضارب مسارات الحركةأو  Zooning عدم اإللتزام توزيع األنشطة 

 فشل االداء البيئى للمبنى ة بالمبني أو اإلعتماد علي معالجات صناعية بديلة عن الطبيعية و هو ما يؤدي إلي يطالمح

 الظاهرالمرض  4-3-3

عند  مثلتقود المبنى الى التوقف مؤقتا عن اداء وظيفته الى ان يتم عالج المرض. قد  ويشمل األمراض التي تظهر على شكل عوارض

 ات، أو قد تؤدي إلي تشويه جمالي مثل النسب أو المفردات للواجه الرغبة فى تغيير وظيفة المبنى او اضافة وظيفة جديدة اليهالحاجة إلي 

التصميم الصحى الخالى من االمراض يعنى قوة تصميم المساقط وكذلك الواجهات على مقاومة االمراض مع االخذ في االعتبار أن 

المعمارية، والبد من االشارة الى ان الغالف الخارجى للواجهات تطور دوره من مجرد ديكور للواجهة الى دور قوى فى التهوية واالظالل 

 كل ذلك يرفع من كفاءة الواجهات على مقاومة االمراض التصميمة.  (17)ة المحيطة،والتكامل مع البيئ
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 معركة مواجهة االمراض البشرية وعالقتها بطريقة مواجهة االمراض المعمارية    4-4

رض بالم بعد االصابة  الوقاية ثممرحلتين أساسيتين هما  قبل االصابة بالمرض تأتى مرحلة تشمل المعركة ضد االمراض على 

التشخيص وتنتهى بالعالج ونوضح فيما يللى كل مرحلة من تلك المراحل عند تأتى مرحلة االجراءات الطبية لعالج االمراض وهى تبدأ ب

 مواجهة االمراض المعمارية بشئ من التفصيل

 -المرض : الوقاية من 1-4-4
بالرغم من أن المصمم هو المسئول االول  -دم تعاوناً بين المصمم المعمارى وبين المستخ الوقاية من االمراض المعمارية تتطلب

أسلحة دفاعية تحمى التصميم من المرض  تمثلبين كل مكونات العملية التصميمية عن وقاية التصميم من المرض لما يملكه من مهارات 

باإلضافة المختلفة في المبنى لتكامل بين الوظائف والفراغت المعمارية ا وتحقيقمثل مهارة التحليل واستنباط االفكار واعادة التوظيف 

 .مالئمة التصميم للدراسات البيئيةالمختلفة لتحقيق المعالجات البيئية التكامل البيئى واستخدام إلي 

أى هجوم مرضى لها بعض األساليب لو تم إتباعها فسيتم حماية المبني من  -من وجهة نظر الباحثان  -الوقاية المعمارية من المرض 

 -:نحو التالي وهي علي العليه 

إجراء اإلختبارات البيئية للموقع و الفراغات قبل التصميم مثلها مثل إختبارات التربة يقي بعض األمراض التي تصي المبني جراء  -

 معالجة المستخدم للقصور البيئية التصميمية 

 ن المرضفي الوقاية م اجراء المراجعة الدورية للتصميم في جميع مراحله المختلفة تؤدى دورا مهما -

اتباع السلوكيات الصحية المختلفة مثل االمتناع عن الخلط بين االفكار التصميمية العالمية للكتلة او التمسك باحد مسالك التصميم  -

 للمباني المختلفةلتسهيل عملية العالج فى مراحل العملية التصميمية 

عن طريق جعل  يدار عمر المبنى و التغيير في وظائف المبنمقدرته مواكبة التغيرات على مبتقوية جهاز المناعة الذاتية للمبني  -

 االداء الوظيفى للفراغات السليمة التصميم مرن و معتمد علي موديول معماري دون أن يؤثر على

لمدن عمل اإلختبارات البيئية لمدي مالئمة المبني لوظائف مختلفة قد تطرأ علي المبني في ظل القوانين المنظمة لوظائف المباني في ا -

 الجديدة

تهدف الى خلق رؤية موحدة للعالقة بين العمارة والبيئة العمرانية المحبطة وتحديداً التى دراسة الجوانب المختلفة للتصميم المعمارى  -

حيث يلعب المبنى دور الوسيط فى عالقة المستخدم والبيئة المبنية وهذا ما يهدف اليه التصميم المعمارى لخالى من االمراض والذى 

  (18).يحقق المعادلة الصعبة فى احترام محددات الموقع مع تحقيق اعلى كفاءة لمتطلبات المستخدمين فى التصميم

 إالجراءات الطبية لعالج االمراض البشرية وعالقتها باالجراءات التصميمية لعالج االمراض المعمارية 2-4-4

االمراض ثم نستعرض تلك االجراءات بالتفصيل على االمراض  نستعرض فيما يللى االجراءات التى يتبعها االطباء البشريين لعالج

 .التصميمية عند اصابتها للتصميم المعمارى أو اصابتها للمبنى

 يقوم المصمم بمراجعة جميع مراحل وخطوات العملية حيث نوع الداء، ويعتبر أول خطوة نحو العالج  هو تحديدو: التشخيص

أو فحص جميع وظائف وفراغات المبني سواء ة الكلية لكل مكونات التصميم المعمارى المراجعثم فحص الفكرة ب بدأّ التصميمية 

أما في حالة مرحلة ما بعد االشغال فقد ؛ المبنىلوظيفة البيئة المحيطة مالئمة مراجعة دراسات تحليل الموقع للوقوف على مدى 

اداء باقى الوظائف المعمارية وعن األمور المشابهة وعن صحة و يلجأ المصمم الى سؤال المستخدمين عن نشأة المرض المعمارى،

 .المرض التي قد تساعد في تحديد

 وهى تعنى مراجعة العمر الزمنى للمبنى وطبيعة كل ما اصاب المبنى من أمراض سواء  االطالع على السجل المرضي للمبنى

 .ى او التى ظهرت عليه اثناء فترة االشغالاالمرض التى اصابة الفكرة وولدت معه أو التى هاجمت التصميم المعمارى للمبن

  فالمبنى لديه . ال يزيد أحياناً عن مجرد تبديل في بعض الوظائف او تغيير في بعض ابعاد واماكن الفتحات المرض عالجالعالج

مراض األشد تحتاج األ ولكن قد. كبيرة، وهذه التدابير قد تكون هي كل ما يحتاجه للتغلب على األمراض البسيطة طاقات شفائية

 عمليّات جراحيّة هناكفي مجال العمارة ، وخطورة إلى نظام عالجي محدد يشتمل على الجراحة المعمارية او الجراحة االنشائية

العمليات الجراحية البسيطة مثل التغيير فى الفتحات اما العمليات )معقدة سواء للفكرة او التصميم او المبنى وعمليات جراحية بسيطة 

 (.ة المعقدة مثل تغيير الوظائف او استكمال العالج بطرق خارجيةالجراحي

 المنهجية المقترحة "تصميم معمارى صحى وخالى من االمراض" 5
يتطلب ذلك ان يكون التصميم المعمارى لهذه أو البيئي أو الجمالي فى اداؤها الوظيفى سواء للحصول على مبانى ذات كفاءة عالية 

بصحة وكفاءة عالية، و التصميم النهائي بكافة تفاصيله راض وهذا يتطلب ان تكون الفكرة التصميمية الميانى صحى وخالى من االم

سلوب او المنهج الطبى فى عالج اى مرض بشرى ابتداء أل مبدأ المحاكاةولذلك تعتمد المنهجية المقترحة لتحقيق الهدف االساسى على 

 .  هعمر مدارنسان على إنتهاءاً بعالج االمن عالج االجنة قبل الوالدة و
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 الباحثانالمصدر :     صياغة المنهجية تمنموذج المحاكاة والذى من خالله يوضح :  5رقم شكل 

 

 وصف المنهجــــــــــية  1-5

تشاف وعالج االمراض تقوم المنهجية المقترحة للحصول على مبانى صحية خالية من االمراض على اربعة محاور اساسية الك

 المعمارية: محور الوقاية، محور التشخيص، محور العالج واخيرا محور االحتياطات المستقبلية كما هى موضحة بالشكل التالى:

 )الوقاية والحذر من االمراض المعمارية( المحور االول: الوقايــــة 1-1-5

ن دورة حياة المبنى، وفى هذه المرحلة يتم دراسة الموقع تأتى مرحلة الوقاية والحذر من المرض فى مرحلة ما قبل التصميم م

        و المعالجات البيئية بالمساقط األفقية  المحيط بالمبنى ومدى تأثير ذلك على تصميم وتوزيع وظائف المبنى فى التصميم المعمارى

 م المعمارى بالمرضتكمن خطورة هذه المرحلة انها المرحلة االساسية التى يصاب فيها التصميوالواجهات ، 

 )تشخيص االمراض المعمارية(المحور الثانى: التشخيــــص  2-1-5

تأتى مرحلة تشخيص االمراض المعمارية فى ثالثة مراحل عمرية من دورة حياة المبنى حيث قد يكون التصميم المعمارى للمبنى 

، ويتم  يذ المبنى قد انتهى ودخل المبنى حيز مرحلة االشغالفى مراحله النهائية أو قد انتهى ودخل المبنى حيز التنفيذ واالنشاء او ان تنف

لتصميم وتحديد جميع االعراض والمظاهر المرضية وبالتالى تحديد االمراض المصاب اتشخيص واكتشاف المرض عن طريق فحص 

 المناسبة. لتحديد طريقة العالج بها التصميم

 

 الج االمراض المعمارية()طرق وأساليب ووسائل عالمحور الثالث: العـــــــالج  3-1-5

االمراض التصميمة يستطيع المعمارى تحديد انسب الوسائل والطرق العالجية لكل مرض تصميمى، وتكون  تشخيصمن خالل 

 هذه الطرق العالجية واحدة من ثالثة بدائل يعتمد كل منها على المرحلة العمرية للتصميم وللمبنى، وهى كما يللى:

 ات تصميمية فى مرحلة وضع الفكرة التصميمة من دورة حياة المبنى او خطوات عالجية توصيف العالج فى صورة خطو

 من دورة حياة المبنى   ات الكاملة و النهائيةللتصميم فى مرحلة التصميم

 خطوات عالجية للمبنى اثناء تنفيذ الهيكل الخرسانى او اعمال التشطيب من دورة حياة المبنى 

 التنفيذ ودخول المبنى فى مرحلة االشغال من دورة حياته. خطوات عالجية للمبنى بعد نهو 

 المحور الرابع: الرؤية واالحتياطات المستقبلية  4-1-5

وتتمثل فى احتياطات  تأتى مرحلة االحتياطات المستقبلية فى مرحلتين من دورة حياة المبنى وهما فى مرحلة ما قبل التصميم

وتتمثل فى اجراء  و قبل التشطيب المعمارية وفى مرحلة تنفيذ الهيكل الخرسانى تصميمية لضمان خلو التصميم المقترح من االمراض

 تعديالت معمارية على التصميم كاحتياطات لالصابة بأى مرض تصميمى مستقبالً.
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 الباحثانالمصدر                      : خطوات ومراحل المنهجية المقترحة  6شكل 

 Check Listقائمة التحقق    6
 

والواجهات ويجيب  تحتوي علي أسئلة علي المساقط األفقية  Check List للتأكد من أن المبني معافي فقد تم تصميم قائمة تحقق 

عليها المعماري لتجميع الدرجات و منها يمكن التحقق إذا ما كان المبني صحي و خالي من األمراض أم أنه مريض و لكن يمكن شفائه 

 أم مريض بمرض سينهي حياته 

 
 ر : الباحثانالمصد            يوضح قائمة التحقق للمنهجية المقترحة و درجات الصحة للمبني من األمراض : (2)جدول 

الدرجة      العالج في مرحلة  

 =

مرحلة 

العالج 

 +

 التقدير

غير  اإلشغال التنفيذ التصميم

قابل 

 للعالج

 ضعيف متوسط جيد إمتياز

(3) (2) (1) (0) (4) (2) (1) (0) 

علي 

مستوي 

المساقط 

 األفقية

المبني مطابق للتوجيه 

 المطلوب

         

المرونة في تغيير 

 فة الفراغاتوظي

         

التكامل مع البيئة  

 المحيطة في التهوية

         

 

 

المرونة في تغيير 

 وظيفة المبني

         

تكامل اإلتصال بين  

 الداخل و الخارج

         

 

 

إمكانية زيادة األدوار 

 ألسفل أو أعلي

         

اإللزام بمناطق  

 Zooningاإلنشطة 
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موقع توزيع و  

األعمدة و عالقتها 

 بالفراغ

         

          وضوح الموديول 

          الخصوصية للفراغات 

إمكانية فصل األدوار  

 المترابطة

         

          تأكيد المداخل 

          تناغم شكل الفراغات 

علي  اإلجمالي 

مستووي المساقط 

 األفقية

         

علي 

مستوي 

 الواجهات

          تأكيد المداخل

تأكيد معالجات البيئة 

علي الواجهات 

المختلفة ) حجم 

نوع  –الفتحات 

 –تشطيب الفتحات 

األسلحة الرأسية و 

 األفقية (

         

المعاصرة في  

 المفردات

         

          التشطيب المناسب 

اإلحتياج إلي تغيير في  

حالة تغير وظيفة 

 المبني

         

ترابط الواجهات  

 رأسيا و أفقيا

         

          وضوح الموديول 

          الديناميكيا في التشكيل 

تميز الفراغات و  

 وظائفها من الواجهة

         

علي مستوي  اإلجمالي 

 الواجهات

         

          اإلجمالي 

 المبني صحي   154إلي  124الدرجة من 

 المبني مريض و لكنه يمكن الشفاء   125إلي    93الدرجة من 

 المبني مريض و غير قابل للشفاء           93الدرجة أقل من 

و نظرا لعلم العمارة يتكون من قواعد وظيفية و نسبة من اإلبداع تختلف تبعا لوجهات النظر الشخصية فيصعب الحصول علي 

% و المباني  80التي يكن بها المباني خالي من أية أمراض تمثل علي األقل  القصوي و تم إقتراح أن الدرجة 140الدرجة اإلجمالية 

%  80% علي األقل حتي ما دون ال 60المريضة و لكنها قابلة للشفااء بإجراء عمليات لها في أي مرحلة من المبني هو الحصول علي 

 % 60أما المباني المريضة الغير قابلة للشفاء فهي الحصول علي ما دون ال

 الدراسة الميدانية :  7

وهذا نتاجه مجتمعات  -من وجهة نظر الباحثان  –بما أن المسكن الخاص هو خلية سكنية تعبر عن النشاط والمعايشة العصرية 

لذا  سليمة بها إنتماء ، و بما أن المدن الجديدة مستقبل الحلم العمراني الجديد الصحي و البديل عن المدن القديمة المليئة بمشاكل العمران
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شمال فتم اختيار الباحثان مدينتي الشيخ زايد و مدينة المنيا الجديدة فاألولي هي أحد األحالم الحقيقية للوجه البحري و الثانية حلم قطاع 

 الصعيد 

كبر إنطالقآ من أن عمران أي مدينة يبدأ بعمارة المناطق السكنية، وأن العمارة السكنية هي دائمآ العنصر األساسي الذي يحتل أ

مساحة في تكوين ونشأة وتوسع المدينة، لذلك وقع اختيار البحث لمشروع مبنى سكنى. ونستعرض فى هذا الجزء من الدراسة تطبيق 

فعلى للمنهجية المقترحة للحصول على مبنى صحى وخالى من االمراض المعمارية وذلك من خالل تطبيق المنهجية على تصميم الفيالت 

دينتي السابق ذكرهما ، لذا تم إختيار أربع فيالت ثالثة بمدينة الشيخ زايد كأحد المدن العمرانية الجديدة بالوجه السكنية الكائنة فى الم

 البحري و فيال بمدينة المنيا الجديدة بالصعيد

 اشتراطات البناء :   1-7

 2008لسنة  119يتطبق على الدراسة التطبيقية االشتراطات البناء الموحد 

 متطلبات العميل :   2-7

ات لعمل الفراغ مساحة قانونية ممكنةلم تكن للعمالء اشتراطات خاصة سوى رغبتهم فى الحصول على مبنى يتميز بإستغالل أقصي 

 .( والحداثة فى التكوين ومواد التشطيباة مفردات لبعض واجهات المنتجعاتالبعض لديهم رغبة في محاكالمطلوبة مع الجمال الخارجي )

 نماذج الدراسة :   3-7

 -الفيال األولي : 7-3-1

 -: الوصف العام للمبنى 7-3-1-1

طابق سفلي للدوبلكس وتم تخفيض منسوب الحديقة إلي منسوب البدروم ك وقد تم إستخدام البدروميتكون المبني من دوبلكس و شقة سكنية 

وبالطات األسقف  يم وضع األعمدةسلم خشبي وقد تم تصميربط طابقين الدوبلكس و والطابق األرضي يمثل الطابق العلوي للدوبلكس

صالون وسفرة وغرفتين نوم باإلضافة من ويشتمل علي وحدة سكنية أفقية تتكون  والطابق األول Flat Slap بنظام البالطة الال كمرية 

طبخ رئيسي وم الدور األرضي يشتمل علي صالونات وغرفتين نوم احدهما رئيسية، بينما مطبخحمام وإلي غرفة نوم رئيسية وتواليت و

  .دور البدروم يشتمل علي صالونات وسفرة وغرفتين نوم وحمام ومطبخ غير رئيسيو وتواليت

 

 -: االحتياطات التصميمية للوقاية من االمراض المعمارية 7-3-1-1

 االحتياطات التصميمية للمساقط االفقية : 

تطل علي الشارع لبق األرضي الصالونات للدوبلكس بالطاتم وضع  -

 ق السفلي تطل علي الحديقة الخلفية وبالطاب

ربط الطابقين البدروم و األرضي عن طريق سلم خشبي يمكن إزالته تم  -

 لفصل الطابقين في حالة الحاجة إلي الفصل

مما يعطي الحرية  Flat Slap النظام اإلنشائي بالطات الكمرية تم استخدام  -

د بالعالقة للمصمم المعمارى فى توزيع الفراغات الوظيفية دون التقي

 االنشائية التى تربط موقع الحوائط فوق بعضها فى االدوار المختلفة للمبنى. 

اعتمد المصمم على وضع بدائل تصميمية لنفس الحل المعمارى مما يتيح  -

ومثال أثناء التنفيذ أو اإلشغال فى توزيع الوظائف المعمارية لتغير الفرصة ل

رفة النوم الرئيسية إلي مطبخ و حمام الخاص بغالتحويل على ذلك امكانية 

المطبخ إلي حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية بعد تبديل الغرف وتكبير 

  مبين بالشكل هو الغرفة الرئيسية بتصغير الحمام المستجد كما 

يعمل علي توجيه حركة بحيث إتجاه السلم الفاصل بين الدوبلكس تم توجيه  -

 لصالونات الجنوبية بالطابق السفلي الهواء من الشمال بالطابق العلوي إلي ا

علي إستخدام مما ساعد تخفيض منسوب الحديقة إلي منسوب البدروم تم  -

كما  طابق البدروم سكني وإرتفاع الشبابيك كبير مثل باقي األدوار األخري

مكن إستخدام دور البدروم كمسطح خدمات يشتمل علي جراج للسيارات ي

  .ة مثل جيم أو سينماوغرف حارف ومخزن او غرف ترفيهيي

N

: يوضح المساقط األفقية للفيال للدور األول وثم   7شكل 

 األرضي و أخيرا البدروم
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يمكن إستخدام المبني في أنشطة تم مراعاة مرونة التصميم المعمارى بحيث  -

أخري بخالف السكنية مثل مبني إداري أو مبني سياحي مثل فندق 

غرفة منها بحمام خاص و منها بحمام مشترك  10للمصريين يحتوي علي 

 .بالبدرومباإلضافة إلي فراغ إستقبال جزء باألرضي و جزء أخر 

استخدم المصمم فكرة تصميمية واحدة وهى الفصل الوظيفى بين الوظائف  -

السكنية حيث استخدم منطقة االستقبال والمعيشة منفصلة عن منطقة النوم 

 بواسطة منطقة الخدمات مما يجعل الفكرة التصميمية واحدة وواضحة.

 االحتياطات التصميمية لتصميم الواجهات : 

تطوير اة الحداثة فى تصميم الواجهات من خالل حاول المصمم مجار -

فى الحليات والكرانيش حول الشبابيك وعلى نهايات للطراز الكالسيكي 

  الواجهة فى خط السماء. 

 التشكيل الكتلي و الحركة الديناميكية الساكنة في الواجهاتاالعتماد على  -

 ت الداخلية.لتهيئة وسيلة جيدة للتهوية المركزية الطبيعية لجميع الفراغا

االعتماد على الثبات فى تشكيل الفتحات بالواجهات يساعد على تحقيق  -

مرونة التصميم فى مواجهة أى تغيير فى وظائف لفراغات الداخلية وبالتالى 

 عدم تعارض الواجهات مع تغيير نشاط المبني سواء إداري أو سياحي 

اعد فى اعتمد المصمم فى تصميم الواجهة على موديول رأسى مما يس -

وذلك من خالل عمل جهة في حالة تغير النشاط االوتشكيل تغيير امكانية 

  الستائرية بين الفتحات فى االدوار المختلفة.  زجاجيةالحوائط من الغطاء 

الواجهات فهي بسيطة ولكنها مدروسة بعناية، وتعكس حقيقة المناخ الحار  -

وامل المناخية والطبيعية واإلضاءة الطبيعية الساطعة، وتشير إلي احترام الع

 للبيئة وللمنطقة التي يوجد بها المنزل.

 تصميم د. إسماعيل أحمد عامر: مصدر الفيال 

 

 -الفيال الثانية :       7-3-2

 -: الوصف العام للمبنى    7-3-2-1

بدروم وقد تم إستخدامه الطابق  :يتكون المبني من ترابلكس علي النحو التالي

         وتم تخفيض منسوب الحديقة إلي منسوب البدروم  السفلي للترابلكس

والطابق األول ويمثل الطابق العلوي األرضي ويمثل الطابق األوسط والطابق 

وقد تم تصميم وضع األعمدة رئيسى سلم الثالثة ويربط الطوابق من الترابلكس 

  Flat Slap و بالطات األسقف بنظام البالطة الال كمرية 

يشتمل علي معيشة وأربعة غرف نوم منهم غرفة نوم رئيسية الدور األول 

 تحتوي علي صالون

 .وغرفة مكتبرة ومطبخ رئيسي فلي صالونات وسالدور األرضي يشتمل ع

مطبخ غير دور البدروم يشتمل علي صالونات ووحدة لألمن وجيم وساونا و

 سينما باإلضافة إلي حمام سباحة  رئيسي و

 

 -التصميمية للوقاية من االمراض المعمارية :االحتياطات     7-3-2-2

 االحتياطات التصميمية للمساقط االفقية : 

ساعد على تجميل وتحسين ي Double Heightفراغ اإلرتفاع المزدوج  -

توجيه حركة الهواء من الشمال بالطابق كما يعمل على  البيئة الداخلية للمبنى

  األرضي إلي الصالونات الجنوبية بالطابق السفلي

أكبر قدر من الخصوصية داخل المنزل، بمراعاة تسلسل مراعاة تحقيق  -

الفراغات ابتداءآ من الشارع العام ومرورآ بالمداخل وحتي الوصول إلي 

SHEET 
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SCALE 1 : 50

CONSULTANT :

DR.:ISMAIL AHMED AMER
0115548745

BACK ELEVATION

8

BASEMENT

GROUND

FIRST

SERCVICES

RECEP.

BED ROOMS

ROOF

SOAD IBRAHIM MOHAMED EL NAGEAR

N

 بية   و أخيرا الخلفية: يوضح الواجهة الرئيسية ثم الجان 8شكل 
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عناصر المنزل الداخلية، مراعيآ بذلك تقاليد وعادات وطرق معيشة العائلة 

 المصرية خاصة والعربية عامة.

 طوابقغات داخلية مفتوحة بين ركزت فكرة المشروع علي تأمين فرا -

المسكن، مع إضفاء جو من الراحة والمتعة من خالل توفير إطاللة لمعظم 

مع مالحظة الفصل بين النشاطات العائلية  الداخليةالفراغات علي الحديقة 

 اليومية النهارية منها والليلية.

فصل األدوار عن طريق تحقيق أعلى مرونة للتصميم من خالل امكانية  -

فراغ المزدوج بين دور الق السلم و تحويله لسلم عمارة سكنية مع غلق غل

 .البدروم  واألرضي

الترتيب المناسب والتوزيع السليم للفراغات واألماكن الداخلية مراعاة  -

إمداد بيئة المنزل بفراغ مركزي آمن وهادئ يخدم من خالل  لجميع األنشطة

 عدة أغراض معيشية وترفيهية.

( مميزة تتماشي مع البيئة formالمبني ككتلة معمارية )خروج  محاولة -

المحلية والمحيطة وقد أمكن تأكيد ذلك ببعض العناصر والسمات المميزة 

لبيئة العمارة المحلية من خالل اسخدام مواد بناء محلية وبدرجة لونية معينة 

يمكن اإلستفادة منها في خاصية مناخية جيدة تقلل من امتصاص الحوائط 

 ارة وكمعالجة مناخية لترشيد الطاقة للحر

تسرب اإلضاءة الطبيعية الهادئة والنقية نجاح تشكيل الفراغ الداخلى يضمن  -

 إلي جميع الفراغات الوظيفية.

تساعد فى تحقيق لنظام الترابلكس كقاعدة تصميمية يساعد استخدم المصمم  -

لفراغى نجاح التشكيل الالتداخل الفراغى على المستوى الرأسى ما يؤدى 

الى جانب امكانية إستخدام المبني في أنشطة أخري بخالف السكنية  الداخلى

مثل مبني إداري أو مبني سياحي مثل فندق للمصريين يحتوي غرف فندقية 

 باإلضافة إلي فراغ إستقبال جزء باألرضي و جزء أخر بالبدروم.

داث الدمج منطقة االستقبال منطقة واحدة ولها مسطح كبير مما يساعد فى اح -

االجتماعى بين افراد االسرة او حتى الدمج االجتماعى مع الزائرين مما 

 يقوى الجوانب االجتماعية فى التصميم.

 االحتياطات التصميمة لتصميم الواجهات : 

بساطة تشكيل الواجهات يساعدها على مالئمة أى تغيير فى االنشطة  -

  الوظيفية للمبنى مثل االدارى او السياحى

مبدأ االنفتاح على ات فهي بسيطة ولكنها مدروسة بعناية، وتعكس الواجه -

اإلضاءة الطبيعية تحقيق المناخ الحار والداخل فى التصميم لمواجهة 

احترام العوامل المناخية والطبيعية للبيئة وللمنطقة التي يوجد بها و الساطعة

 المنزل.

معماري وحاول اهتم المصمم من خالل الشكل الخارجي للمنزل بالتكوين ال -

ترتيب الكتل المعمارية بشكل جذاب ومتناسق، من خالل تحقيق اإلنسجام 

 والوضوح في تفصيل الكتل واألسطح والخطوط الرأسية واألفقية والمائلة.

اهتم المصمم باإلعتبارات المناخية في التصميم من خالل تعدد وازدواجية  -

تدفق تيار الهواء من  الفتحات لجميع عناصر المبني األساسية ألستمرارية

الجهة البحرية في محاوله لإلعتماد علي الطرق الطبيعية في التهوية 

 وترشيد الطاقة، 

اعتمد المصمم على التوجيه للداخل مما ادى الى خلق واجهات خارجية  -

على الشارع وواجهات داخلية على التشكيل الفراغى الداخلى ساعد على 

من خالل الفتحات الداخلية لحديقة احمام السباحة واإلستمتاع بمنظر 

  ثم الخلفية : يوضح الواجهة الرئيسية ثم الجانبية 10شكل .الموجودة بشكل يختلف حسب التوجيه

:  يوضح المساقط األفقية للفيال للدور األول  9شكل 

 وثم األرضي و أخيرا البدروم
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هي شئ متطور دائمآ اطفاء روح العائلة المصرية على تصميم الواجهات ف -

وليس بالشئ الثابت الذي ال يتغير، نظرآ لتأثير عوامل متغيرة كثيرة عليها 

 مثل اإلقتصاد والتكنولوجيا واألحوال األجتماعية....إلخ.

 مصدر الفيال : تصميم د. إسماعيل أحمد عامر  
 

 -:الثالثة  الفيال         7-3-3

 -: الوصف العام للمبنى     7-3-3-1

بدروم و قد ال :يتكون المبني من دوبلكس و شقتين سكنيتين علي النحو التالي

سفلي للدوبلكس وتم تخفيض منسوب الحديقة إلي منسوب كطابق تم إستخدامه 

الطابق األرضي و يمثل الطابق العلوي للدوبلكس و يربط طابقين البدروم و

بينما الطابق األول والثانى يشتمل علي وحدة الدوبلكس بسلم خرساني دائري 

قد تم تصميم وضع األعمدة و بالطات األسقف بنظام البالطة الال سكنية، و

 Flat Slap كمرية 

كنية تتكون صالونات الدور األول و الثاني كل منهما يشتمل علي شقة س

 مطبخو غرفة نوم رئيسية وتواليت وحمامووسفرة وغرفتين نوم 

         غرفتين نوم احدهما رئيسية علي صالونات والدور األرضي يشتمل 

 تواليت ومطبخ رئيسي و

مطبخ يشمل علي صالونات وسفرة وغرفتين نوم وحمام وودور البدروم 

 رئيسي 
 

 -التصميمية للوقاية من االمراض المعمارية : االحتياطات     7-3-3-2

 االحتياطات التصميمية للمساقط االفقية : 

توفير جو خاص بكل سكن علي حدة وبالتالي يمثل المبنى كله وحده  -

 اجتماعية يمكن تكرارها فى بيئات ومناطق اخرى.

اعتمد المصمم بشكل كبير علي توجية معظم عناصر المسكن الرئيسية نحو  -

فى االول والثانى الشمال والشرق االرضى ونحو الدور فى الداخل 

لإلستفادة من الرياح الشمالية ووجود الحديقة الجانبية، وتجنبت وضع 

 .شبابيك جانبية لتوفير الخصوصية مع الجيران

 بفصل المداخل و األنشطة  Zooning التأكيد علي األنشطة  -

ية للمستخدم فى وضع المصمم مخططات االدوار متماثلة ليعطى الحر -

ربط الطابقين البدروم واألرضي عن  القدرة على الفصل التام بين االدوار

 طريق سلم خشبي يمكن إزالته لفصل الطابقين في حالة الحاجة إلي الفصل

ار تخفيض منسوب الحديقة إلي منسوب البدروم عمل علي إستخدام طابق البدروم سكني و إرتفاع الشبابيك كبير مثل باقي األدو -

 األخري  

استخدم المصمم سلم دوبلكس داخلى الى جانب السلم الرئيسى ليعطى الحرية فى تحقيقا للديناميكية فى التصميم الرأسى بين االدوار  -

 الدمج او الفصل بين االدوار

والمعيشة منفصلة  استخدم المصمم فكرة تصميمية واحدة وهى الفصل الوظيفى بين الوظائف السكنية حيث استخدم منطقة االستقبال -

 عن منطقة النوم بواسطة منطقة الخدمات مما يجعل الفكرة التصميمية واحدة وواضحة.

صالة االستقبال الرئيسية على حمام ومطبخ ملحق عليها اتخاذ االحتياطات الالزمة لرفع معدل االداء الوظيفى للفراغات مثل احتواء  -

جناح النوم فى دور مستقل او فى جناح مستقل لكى يتحقق له اعلى معدل تم فصل كما  ليضمن لها االداء لوظيفى على اعلى مستوى

 خصوصية ليضمن االداء الوظيفى الجيد.

اعتمد المصمم فى معالجة اإلضاءة الطبيعية على تغيير توجيه الفراغات حيث اعتمد في توزيع اإلضاءة الطبيعية داخل المنزل علي  -

 المنعكس. الضوء غير المباشر، إلي جانب الضوء

وقد راعي المعماري المصمم في المساقط األفقية سهولة الحركة األفقية والرأسية داخل المنزل، وتقارب العناصر ذات العالقات  -

المباشرة ببعضها البعض، فاستطاع تقليل المساحات غير المستغلة، فوضع المعماري صالة العائلة )المعيشة( في قلب المنزل مطلة 

ية صغيرة كرمز إلي القلب وهو العضو الجسدى الذى بسالمته نضمن صحة وسالمة جميع باقى مكونات المبنى علي حديقة خارج

 ومن ثم انعكاف ذلك على الحياة العائلية االجتماعية بالمنزل، 

:  يوضح المساقط األفقية للفيال للدور األول وثم  12شكل 

 األرضي و أخيرا البدروم
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عن طريق  بطابق البدروميتميز قسم المعيشة بالدور األرضي باتصاله  -

ة عن طريقين أحدهما النوافذ فراغ داخلي مفتوح، وارتباطه أيضآ مع الحديق

 الواسعة والثاني فناء خارجي يمكن اإلستفاده منه في الجلسات العائلية.

 االحتياطات التصميمية لتصميم الواجهات : 

تحقيق التكامل مع الطبيعة من خالل االعتماد على التشكيل الديناميكى  -

شكيالت للواجهات والكتلة من خالل التشكيل الرئيسى لكتلة السلم والت

 المساعدة للفراغات المجاورة.

 تطوير للطراز الكالسيكي بما يجاري الحداثة  -

تساعد على  التشكيل الكتلي و الحركة الديناميكية الساكنة في الواجهات -

مواجهة أى هجوم مرض معمارى فى اى مرحلة من دورة حياة المبنى 

 ليف.سواء فى التصميم او التنفيذ او االشغال باقل قدر من التكا

لوجهة في حالة التشكيل العام لتغيير بساطة تشكيل الواجهات يساعد فى  -

من خالل دمج الى ادارى او سياحى وذلك الوظيفى الداخلى تغير النشاط 

مسطحات الفتحات او تغيير الحليات والزخارف بمواد تشكيل حديثة او 

 من الزجاج على الواجهة.وضع حوائط ستائرية 

بات فى التشكيل كأحد أمراض التصميم اتجه المعمارى لمواجهة الجمود والث -

 التماثل التام من خالل عدم ملل الاإلتزان للواجهات وكسر الى تحقيق 

 مصدر الفيال : تصميم د. إسماعيل أحمد عامر

 

 -:الرابعة  الفيال           7-3-4

 -: الوصف العام لتصميم المبنى  7-3-4-1

ة سكنية علي النحو التالي األرضي و قد تم يتكون المبني من دوبلكس و شق

إستخدامه الطابق السفلي للدوبلكس والطابق األول ويمثل الطابق العلوي 

للدوبلكس ويربط طابقين الدوبلكس بسلم خرساني دائري وقد تم تصميم وضع 

و الطابق      Flat Slap األعمدة وبالطات األسقف بنظام البالطة الال كمرية 

لذا فسيتم   Twin Houseل علي وحدة سكنية أفقية والمبني ويشتمالثاني 

 اإلكتفاء بجزء واحد منه 

وغرفتين نوم ي شقة سكنية تتكون صالون وسفرة الدور الثاني يشتمل عل

 ومطبخة إلي غرفة نوم رئيسية وحمام باإلضاف

ثالث غرف نوم احدهما رئيسية         الدور األول يشتمل علي صالونات و

 يسي وحمام ومطبخ رئ

ومطبخ غير سفرة وغرفة نوم وحمام   دور األرضي يشتمل علي صالونات و

 رئيسي باإلضافة إلي غرفة مكتب

 

 الحتياطات التصميمية للوقاية من االمراض المعمارية   7-3-4-2

 لمساقط األفقية :الحتياطات التصميمية  ل 

ة البحرية احاطة المبنى بمنطقة خضراء من ثالثة جوانب اجدهما الواجه -

 مما يساعد على تلطيف الهواء وتعظيم الناحية البيئية خارج المبنى.

استقلت غرفة النوم الرئيسية بحمام خاص ليكون االداء الوظيفى لها من  -

 ناحية الخصوصية واالستقالل على اعلى درجة ممكنة.

تعبير المشروع عن البيئة الثقافية للمجتمع مع استغالل الحيز الداخلي  -

كن وامكانية تطوير واستغالل الموقع )التكوين( والنواحي الجمالية للمس

 ودراسة النظام اإلنشائي والبيئي، وعالقة المشروع بالبيئة المحيطة. 

ور الثاني ثم األول :  يوضح المساقط األفقية للفيال للد 15شكل 

 و أخيرا األرضي

 الواجهة الجانبية ثم الرئيسية:  يوضح  13شكل 
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إمداد جميع الفراغات الوظيفية الداخلية الداخلية تقريبآ بإطاللة جميلة علي  -

اتات الفناء الخارجى وما يحتويه من عناصر طبيعية مثل الماء والنب

 والزهور.

حيث تم  فصل الفراغات الوظيفية العامة عن الفراغات الوظيفية الخاصة -

الفصل الجيد بين العناصر المخصصة للزوار والضيوف وبين العناصر 

 لخصوصية.لتحقيق أعلى معدل لالمخصصة للعائلة 

ً طبقا  - اإلستفاده من الحد األعلي للنسبة البنائية المسموح بها قانونا

 الترخيص فى المدن الجديدة بمصر. الشتراطات

تحويل المدخل الخاص ليكون علي مباشرة على ممر المشاة ليساعد على  -

خلق ساحة تجميع للمستخدمين وتشكيل فراغ شبه خاص يوصل إلي مدخل 

كل وحدة مما يرفع من كفاءة اداء التصميم فى تقوية العالقات االجتماعية 

 والترابط بين أفراد المجتمع.

لطابقين األرضي و األول عن طريق سلم خرساني حلزوني و له ربط ا -

فانوف سلم علي هيئة حلزوني  يمكن إزالته لفصل الطابقين في حالة الحاجة 

 إلي الفصل

مما يعطي الحرية في  Flat Slap النظام اإلنشائي بالطات الال كمرية  -

 عمل المباني حسب الرغبة دون التقيد بالكمر

التنفيذ أو اإلشغال بالدور األرضي بتحويل باب التواليت يمكن التغير أثناء  -

مع إضافة الطرقة أمامه غلي المطبخ و تقسيم الحمام غلي حمامين أحدهما 

لغرفة النوم و األخر عام، أما في الدور األول فيمكن عمل تواليت بين 

 المطبخ و الحمام 

)    الطوابق المنور يعمل علي توجيه حركة الهواء من الشمال بالروف إلي  -

األرضي ( و ذلك بعد تهيئته و عمل توجيه له بالروف  –األول  -الثاني 

 مثل المالقف بالعمارة اإلسالمية   

يمكن إستخدام المبني في أنشطة أخري بخالف السكنية مثل مبني إداري أو  -

غرفة منها بحمام  11 ياحي مثل فندق للمصريين يحتوي علي مبني س

و     ستقبال جزء باألول مشترك باإلضافة إلي فراغ إبحمام  خاص و منها

 جزء أخر باألرضي

 االحتياطات التصميمية للواجهات: 

تحقيق الدمج بين االصالة والمعاصرة من خالل تزاوج مفردات من طرز  -

 معمارية مختلفة مع الحذر الشديد من الوقوع فى عشوائية التصميم.

تحقق عدم قدرة المشاهد  ي الواجهاتالتشكيل الكتلي و الحركة الديناميكية ف -

على تحديد الفصل بين االدوار مما يعبر بقوة عن طبوغرافية الموقع والبيئة 

 المحيطة.

اعتمادا على مبدأ الوحدة فى التكوين استطاع المعمارى التمييز الشديد بين  -

التشكيل العام للدورين االرضى واالول والتشكيل الكتلى للدورين الثانى 

  .والثالث

استخدام مواد تشطيب حديثة بالواجهات ليعبر عن روح العصر والتطور  -

 التكنولوجى فى مواد التشطيب.

التشابه انعكاف الوظيفة الداخلية على التشكيل الخارجى للواجهة يؤكد  -

وظهر ذلك فى وحدة التصميم الشديد بين االنسان والمبنى، ويؤكد على 

جانبية او تراسات صاالت المعيشة تشكيل سلم الدوبلكس على الواجهة ال

 على الواجهة االمامية. 

 تهيئة وسيلة جيدة للتهوية الطبيعية لجميع الفراغات الداخلية.تنوع التشكيل بالسد والمفتوح فى الواجهات ساعد على  -

مبنى بذلك أى تغيير قد يطرأ التنوع فى تشكيل الفتحات على الواجهة يحقيق للمبنى مبدأ التكيف الوظيفى على مر الزمن حيث يالئم ال -

 عليه فى وظيفتة وبالتالى عدم تعارض الواجهات مع تغيير نشاط المبني سواء من النشاط السكنى الى اإلداري أو السياحي. 

 و الجانبيةمنظور للواجهة األمامية :  1صورة 

 :  الواجهة الجانبية للفيال 3صور 

 الخلفية للفيال  ة:  الواجه2صور 



 .Vol. 6, R. 2018, Issue No. 1 نحو تصميم معمارى صحى وخالى من االمراض ة للتصميم المعمارىمنهجيجابر ، ، عامر
 

18 | P a g e 

 

مما والحوائط اسات تظلل علي الفتحات الواجهة الجنوبية بها تراالعتماد على التظليل الذاتى لتحقيق الراحة الحرارية للمستخدمين ف -

 تقلل درجة الحرارة الداخلية باإلضافة إلي إستخدام مواد تشطيب مثل الحجر الفرعوني

 مصدر الفيال : تصميم د. أحمد جابر      

 تطبيق المنهجية علي الدراسة التطبيقية :   8
ة المبني من اإلصابة بتطبيق المنهجية علي الدراسة التطبيقية ) األربع فيالت ( كما في الجدول التالي للتأكد من نسبة صح

 باألمراض 
      يوضح تطبيق المنهجية المقترحة علي مشاريع الدراسة الميدانة المختارة و درجات كل مشروع مما يعكس مؤشرات صحة المبني من األمراض  : (3جدول )

 و عالجه من عدمه و يتضح منه 

المشروع   

 األول

المشروع 

 الثاني

المشروع 

 الثالث

المشروع 

 الرابع

علي مستوي 

 المساقط األفقية

 4 4 4 2 المبني مطابق للتوجيه المطلوب

 2 5 5 7 المرونة في تغيير وظيفة الفراغات

 7 7 7 7 التكامل مع البيئة المحيطة في التهوية وغيرها

 5 5 5 7 المرونة في تغيير وظيفة المبني

 2 7 7 6 تكامل اإلتصال بين الداخل و الخارج

 1 7 7 7 يادة دور عن الترخيصإمكانية ز

 Zooning 7 2 5 6اإللزام بمناطق اإلنشطة 

 2 4 4 5 توزيع و موقع األعمدة و عالقتها بالفراغ

 5 7 7 7 وضوح الموديول

 7 5 2 7 الخصوصية للفراغات

 5 5 3 7 إمكانية فصل األدوار المترابطة

 5 7 2 5 تأكيد المداخل

 6 7 7 7 تناغم شكل الفراغات

 57 71 62 81 اإلجمالي علي مستوي المساقط األفقية

علي مستوي 

 الواجهات

 7 7 5 4 تأكيد المداخل

تأكيد معالجات البيئة علي الواجهات المختلفة ) حجم 

األسلحة الرأسية  –نوع تشطيب الفتحات  –الفتحات 

 7 4 5 5 و األفقية (

 7 4 4 4 المعاصرة في المفردات

 5 7 7 7 المناسبالتشطيب 

 5 5 5 5 اإلحتياج إلي تغيير في حالة تغير وظيفة المبني

 5 7 7 7 ترابط الواجهات رأسيا و أفقيا

 5 7 7 7 وضوح الموديول

 7 7 7 7 الديناميكيا في التشكيل

 3 3 5 4 تميز الفراغات و وظائفها من الواجهة

 51 51 52 50 اإلجمالي علي مستوي الواجهات 

 108 122 114 131 اإلجمالي للمشروع 

 

  122و الثالث حاصل علي  154من إجمالي  114و الثاني حاصل علي  154من إجمالي  131أن المشروع األول حاصل علي  -أ

درجة وبالتالي يتضح أن المشروع األول هو مبني صحي غير مريض بينما الثاني  154من إجمالي  108الرابع حاصل علي و

 بع مباني مريضة و لكن يمكن شفائها بإجراء عدة تعديالت تبعا المطلوب .والثالث والرا

تطبيق المنهجية علي مستوي الواجهات بالرغم من أنه في بعض البنود ) المعاصرة في المفردات ( تتبع شخصية المصمم المعمارية  -ب

هجية لصعوبة تميز الفراغات وبخاصة المباني والمالك ، بينما ) تمييز الفراغات و وظائفها من الواجهة ( ستظل عبئا علي المن
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السكنية ذات الطراز الكالسيكي بدون معاصرة العصر الحديث ) مثل إستخدام مسطحات الزجاج مجمعة لألدوار والفراغات مثل 

 فراغات اإلستقبال ( إال أنها تمثل أحد مؤشرات المنهجية

 

 النتـــــــــــائج 9

نسان فهو يبدأ بمرحلة الجنين بالدراسات للموقع و الوظيفة و البيئية ثم الفكرة التصميمية ثم المبني له دورة حياة فهو يشبه اإل 1-9

بالتصميمات المتكاملة لتبدأ مرحلة عملية الوالدة بالتراخيص ثم تنفيذ المبني ثم تبدأ مرحلة النمو حتي اإلحتضار و هي تمثل 

 ي الدورة بمرحلة الموت و هي هدم المبنياإلشغال للمبني بالوظيفة المحددة له أو بتغييرها لتنته

العملية التصميمية هي نشاط عقالني يقوم علي حوار داخلي للمصمم للحصول علي منتج تصميمي ، العملية تمر بأربع مراحل  2-9

تقل للمرحلة الثالثة األولي تقوم بالدراسات البيئية للموقع و الوظيفية لتنتقل للمرحلة الثانية التي تبدأ بإبتكار الفكرة التصميمية لتن

( لتنتقل  ه) أفون بروجي Avon Projeat و التي تعمل علي تنقية الفكرة التصميمية للوصول إلي التصميم المبدئي النهائي 

 للمرحلة الرابعة و بها يتم تصميم  األعمال تنفيذية و التفاصيل النهائية للوصول لمبني واقعي

فهي تشكيل للمادة و الحيز في منظومات كتلية فراغية ترتقي بالحياة اإلنسانية فقدرات تعد العمارة إبداع فكري فهي أم الفنون  3-9

التحليل  –التصور  –التفكير  –التخيل  –اإلبتكار و اإلبداع طبقا لدراسات علم النفس تعتمد علي عدة عمليات التالية ) اإلدراك 

ة إلي اإلحاسيس و الفكر ، إال أنه هناك من يختلف في تلك و ذلك حتي يرتفع العمل المعماري من مستوي اإلحتياجات المادي

وجهة النظر مثل جان دارك التي خرجت بنتائج دراسة قامت بها علي معماريين عالميين فائزين في مسابقات معمارية عالمية 

و              كنظروف للموقع بأنه هناك حافزا أسمه المولد األول و هو مولدا إبتدائيا للفكرة التصميمية و هو خارج عن إرادتهم 

 متطلبات العميل أو الميزانية   

المبني مثل اإلنسان فكما له دورة حياة فهو أيضا يمكن إصابته بأمراض مشابهة لألمراض البشرية مثل اإلصابة القلبية أو العقلية  4-9

ن يمكن شفائه في ذات مرحلة اإلصابة أو الخلقية أو حتي النفسية و اإلصابة قد تصيب المبني في أي مرحلة حسب المرض و لك

 أو مرحلة أخري

و يمكن الميدانية أثبت صحة المنهجية من المنهجية المقترحة و تطبيقها علي الدراسة  Check List إستخراج قائمة تحقق  5-9

 إسخدامها في المباني القائمة و في المباني التي سيتم إنشائها 

اإللتزام بالموديول فهو المساعد لعملية التصميم الصحي و المرونة في تغيير  تحقيق التصميم الصحي للمبني بإحتوائه علي 6-9

 وظائف الفراغات و وظيفة المبني مع إستغالل البيئة في التهوية و اإلضاءة مع اإلتصال بين الداخل و الخارج

ن أن بعضها قد يظن البعض أنها عبئا بنود المنهجية كل منها له تأثير علي مؤشرات النتيجة اإلجمالية لتطبيق المنهجية بالرغم م 7-9

 علي المنهجية لصعوبة تحقيقها 

النماذج التي يمكن تغيير نشاطها بدون تغيير جوهريفي التصميم سواء علي مستوي المساقط األفقية أو الواجهات هي التي  8-9

ري بالرغم من إحتوائه علي تشتمل علي شبكة موديولية واضحة ) بالرغم من أنها غير مرسومة ( قام عليها التصميم المعما

 حرية و مرونة 

 

 التوصيـــــــــــــــات   10

عمل حمالت توعية معمارية لتحسين األوضاع الصّحية العاّمة للمبانى تشمل توعية للمعماريين والمصممين و طالب أقسام  1-10

 -و ذلك عن طريق :  العمارة بامراض التصميم المعمارية وطرق الوقاية والعالج

 ت توعية إقامة ندوا -أ

 إقامة مسابقة تشجيعية للمباني القائمة مريضة لعالجها  -ب

تفعيل لجان المراجعة بأجهزة المدن بعمل شهادة توصية للمصمم بمدي إصابة التصميمات المقدمة لإلعتماد حتي يقرر المصمم  2-10

 عالجها  أو اإلبقاء التصميمات كما هي .

و           عن طريق جعل مصاريف اإلعتمادية الخالية من األمراض تشجيع المكاتب المعمارية علي تصميم المباني الصح 2.1-10

 -التراخيص متغيرة تبعا لما يلي :

 Flat Slapالنظام اإلنشائي  -أ

 المرونة عن طريق قابلية المبني لتغير النشاط  -ب

 إحتواء المبني ألسس اإلستدامة البيئية و المعالجات البيئية لإلضاءة و التهوية و غيرها -ت

 ني بيئياتوجيه المب -ث

 لكل ما سبق درجة و كلما زادت الدرجة كلما إنخفضت المصاريف

نقد المباني القائمة علي أن يكون النقد جماعي من الطلبة تحت  اتمشروعيقدم بأقسام العمارة معمارى إدراج مقرر نقد  2.2-10

 إشراف أعضاء هيئة التدريس
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ABSTRACT 

Buildings like creatures are ill with diseases that may affect it at one stage of his life cycle and have 

symptoms that appear on it and lead to weakness and shortage in its functional performance in the occupancy 

stage, which is the most important stage in building life cycle, the demolition of the building may be one results 

of this shortage, so this research provides a study on diseases which affects the architectural design, and then 

reflected on buildings and that through the interpretation and explanation of the relationship between the 

building life cycle of the building and the types of design diseases, and explaining  when the disease attacks 

the building and when the effects of design disease appear on the building either in its design stages or after the 

establishment and entry into occupancy stage of his age, and how to reaches a healthy buildings free of design 

diseases. Presenting the design process steps in order to explain how to reach architectural creativity. By 

selecting a sample of housing Villas in the new cities and by describing and documenting them the research 

can emphasis the correction of the suggested methodology depending on applying the check list on the selected 

models.  

  

Keywords: Architectural disease, Healthy architectural design, Building life cycle, Design Methodology, Functional 
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