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 الداخلى ما بين الثابت والمتحرك لترشيد النفقاتالتصميم الفرش في أسلوب 

The Method of Furniture in Interior Design  

Between Fixed and Moving to Reduce Expenses 

                          
Abstract: The resort of some families and people to the use of 

fixed mattresses built of bricks and cement is a phenomenon 

worthy of study in the local community in some villages and 

poor neighborhoods, in an attempt to search for the 

appropriate mattresses for their housing to meet the various 

needs, taking into account the economic aspect. Between the 

fixed building furniture that cannot be moved, and the 

moving furniture that can be moved, and to study this topic, 

we started with some general concepts about interior design, 

architectural space and its levels...etc., then move on to 

making a comparison between the idea of the fixed building 

method of furniture and the method of manufactured 

furniture. by displaying models of the styles of furniture in 

the different interior spaces, to reach the results that were 

presented through comparison, and then making a 

questionnaire to survey the opinion and participate in 

thought to know the extent of the community’s awareness of 

the importance of the subject, in which a group of architects, 

students studying in the field of architecture and the general 

public participated in it. The door for dialogue has been 

opened for discussion and presentation of ideas, in addition to 

conducting interviews and communicating with some 

specialists in the field of construction and furniture 

manufacturing To present the proposals and then reach the 

results and recommendations, and from this point of view, 

this research is an invitation to understanding to present the 

different ideas of the furniture style that was applied through 

the community to take into account the different 

circumstances. 
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 الملخص:

يعد لجوء بعض األسر واألهالى إلى استعمال الفرش الثابت المبنى من الطوب 

واألسمنت ظاهرة تستحق الدراسة بالمجتمع المحلى ببعض القرى واألحياء الفقيرة، 

وذلك في محاولة للبحث عن الفرش المناسب لسكنهم لتلبية االحتياجات المختلفة مع 

أسلوب الفرش في التصميم دراسة توجه إلى مراعاة الناحية االقتصادية، ولذلك تم ال

الداخلى ما بين األثاث المبنى الثابت الذى ال يمكن نقله، واألثاث الُمصنع المتحرك 

عن التصميم الموضوع تم البدء ببعض المفاهيم العامة هذا ولدراسة الذى يمكن نقله، 

بين ى اجراء مقارنة االنتقال إلثم الداخلى والفراغ المعمارى ومستوياته... إلى أخره، 

فكرة أسلوب الفرش المبنى الثابت وأسلوب الفرش الُمصنع المتحرك من خالل 

تم للوصول إلى نتائج عرض نماذج ألساليب الفرش بالفراغات الداخلية المختلفة، 

والمشاركة في الفكر ى أ، ثم عمل إستبيان إلستطالع الرعرضها من خالل المقارنة

حيث شارك فيه مجموعة من  الموضوعألهمية  عمعرفة مدى ادراك المجتمل

وقد ، المهندسين المعماريين والطالب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس

بخالف اجراء المقابالت والتواصل فتح باب الحوار للمناقشة وعرض األفكار، تم 

ل مع بعض المختصين في مجال البناء وتصنيع األثاث لعرض المقترحات ثم الوصو

لعرض أفكار  فهمللومن هذا المنطلق فإن هذا البحث دعوه إلى نتائج وتوصيات، 

 المختلفة. مراعاة الظروفل خالل المجتمعمن أسلوب فرش األثاث الذى تم تطبيقه 

 .متحركال – الثابت -الفكر -األثاث -الداخلىالتصميم  :الكلمات الدالة

 مقدمة: -1
  

 األهمية والفوائد، الفرضيات، المنهجية المتبعة.، هدفاإلشكالية البحثية، ال

 اإلشكالية البحثية:...  1/1

تدنى الحالة االقتصكككادية لدل البعن مل النككككال جت المجتمل المح ى تفاقم مشكككك ة 
وخصككككوصككككا بمرح ة الشككككباا جى نككككل ال واو مما  دل للى  هور بعن الح و  

بدالً مل شراء األثاث الخشبى، النابعة مل المنتخدميل مث  بناء األثاث مل الطوا 
وذلك ن راً لت ايد  رتفاع األنكككككككعار مما  دل للى تفكير بعن األنكككككككر لح  هذ  

لمرك  ع بة البوصككككة التابعة  المشككككك ة وخصككككوصككككاً جت بعن اليرل، مثا  قرية
، و يضككككاً ببعن اليرل الفييرل بالمحاج ات  بوتشككككت بمحاج ة قنا بصككككعيد مصككككر

 م. 2016رل التت  عيبت تعويم الجنيه  ي بعد عام اآلخرل، وخصوصاً خال  الفت

 البحث: هدف...  1/2

 نككككككككاليا الفرة المتبعة جى التصكككككككميم الداخ ى مل جكر وثياجة المجتمل  هو تيييم
مراعال تدنى والنفيات ترشككيد  وخصككوصككاً لذول الدخ  المنخفن الذل يبحث عل

توعية وذلك ل ال روف االقتصكككادية لدل بعن األنكككر والشكككباا جت نكككل ال واو،
درانككة بضككرورل المتخصككف جت التصككميم الداخ ى ومنككاعدل المهندا المعمارل 

النفيات لدل المنكككتخدم مل مراعال جكر وثياجة المجتمل والمشكككاركة ترشكككيد تطبيق 
 ختيارثياجة االه لديمتطور وذلك ل وصككو  للى مجتمل عمرانى منككتيب ى جت الر ل 

تيييم الحالة المصرية مل خال  التعرف ع ى مدل بيل الفرة المبنى والٌمصنل، ثم 
الفرة الثابت المبنى مل مواد مح ية، لفكرل المح ى المجتمل شكككككككريحة مل لدراك 

ومدل تيب  العائالت لذلك، ودرانة ر ل بعن المتخصصيل جت الفكر المطروح، 
لبداء و ل وقوف ع ى اإليجابيات والتأكيد ع يها،التفنير والتح ي  والتيييم والميارنة 

ل مل خال  بعن  جراد المجتمل المشارك جى اإلنتبيال مل خال  المهندنيل  الر
ورصد وكتابة  المعمارييل والطالا الدارنيل والعامة مل الناا ل توجيه والتوعيه

 .جت التصميم الداخ ى ألناليا وطرق الفرة هملدراكالتع ييات لمعرجة مدل 
 أهمية وفوائد البحث: ... 1/3

تنكك يط الضككوء ع ى الح و  المخت فة التى تتم مل  مية ذلك الموضككوع للىيرجل  ه
خال  المنكتخدميل بالمجتمل المصكرل المح ى وخصكوصكا ً ذول الدخ  المنخفن 
جت بعن األماكل واليرل البنيطة، وذلك مل خال  عرن طرق جرة الفراغات 

نككر بالمجتمل المخت فة الداخ ية بأجكار و نككاليا ميترحة مل جكر بعن األه ى واأل
المنككاحات الضككيية انككتلال  بما يتنانككا مل ال روف االقتصككادية الخاصككه بهم، و

، حيث يعتبر هذا البحث دعول ل مشككككاركة واالنككككتفادل منها اقصككككى انككككتفادل ممكنه
بالر ل مل خال  عرن وتح ي  بعن األجكار المخت فة النابعة مل المجتمل لفرة 

 ى مل خال  األثاث المبنى الثابت والُمصكككنل الفراغات النككككنية جت التصكككميم الداخ
الدولة ورؤية خطة الحديث مت امناً مل جت    تلير متط بات العصكككككككر المتحرك 

 .وعمرال متطور يراعى جودل الحيال بناء اننال واعىل
 فرضيات البحث:...  1/4
لذا تم درانة  جكار األنر الفييرل جت كيفية تطبيق جكرل انتبدا  األثاث الخشبى  -أ

المتعارف ع يه جت المنكككككل باألثاث المبنى مل الطوا واألنككككمنت، نككككوف يؤدل 
 ناحية المادية، مما جيط لذلك للى الوعى الكام  إليجابيات ونككككككك بيات دول الن ر 

 ول الدخ  المنخفن.يعود بالنفل ع ى النكال وخصوصاً الشباا وذ
جكر وثياجة المجتمل المح ى باألثاث الُمصنل مل خامة الخشا الذل يتم ارتباط  -ب

انككتراد  كمادل خام وتصككنيعه مل خال  الورة والمصككانل المتخصككصككة ثم شككراء  

 د/ كمال محمود كمال محمد الجبالوى
جامعة بنها -مدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة   
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مما جع ه مل المعارن ع ى حنا العرن والط ا واإلمكانيات المادية المتاحة، 
 حيث الفكر عبر االجيا .  ثياجة متوارثه مليتحو  للى 

يثة التينيات الحداألنككككككككاليا المخت فة جت الفرة الداخ ى واذا تم التعرف ع ى  -ج
نككوف يؤدل ذلك للى  ،اإلمكانيات المتاحة معرجةمل وتدرينككها جت  قنككام العمارل 

ذو تصككميمات داخ ية نابعة مل ترشككيد النفيات  هور مجتمعات عمرانية منككتيب ية 
 .األمث  ل موارد والخامات المتاحة وكذلك انتلال  المناحات الضييةواإلنتلال  

  المنهجية المتبعة: ... 1/5

الدرانككككككة  وذلك مل خال  التح ي ى الميارلالرصككككككدل ويعتمد البحث ع ى المنهج 
ل تفنككككير جت نياط  التح ي ية الرصككككدية بعد عرن المفاهيم حيث انككككتعما  الميارنة

واالنككككتشكككات بيل عرن جكرل  نككك وا الفرة  محددل وبانكككتعما  بعن الصكككور
ن وا الفرة الُمصنل المتحرك مل الخشا  ل وصو  المبنى الثابت مل الطوا و 

مل خال  ل  ثم لبداء الرمحددل قد تم رصككككككككدها بيل الثابت والمتحرك،  للى نتائج
بمشكككككاركة بعن وعم  لنكككككتبيال ل مشكككككاركة الفكرية وجتا باا النياة الميابالت 

لمعمارييل والطالا الدارنكككككيل جت مجا  العمارل والمنكككككتخدميل مل المهندنكككككيل ا
بخالف التواصككك  مل بعن المتخصكككصكككيل جت مجا  بناء األثاث بالطوا  ا،النا

واألنككمنت وكذلك جت مجا  تصككنيل األثاث الخشككبى ل مشككاركة جى الفكر والتعبير 
وصكككياغة  .بالر ل عل تطورات ذلك الموضكككوع ومنكككتيب ه جى النكككوق المصكككرل

 اآلراء بجداو  ل وصو  للى النتائج والتوصيات.
 

 : التصميم الداخلى -2
 

  :مفهوم الفراغ المعمارى الداخلى -2/1

هو المكال او الحي  المحدد او الشكككبه محدد نكككواء كال مفتوح جى الهواء الط ق او 
مل ق يتنانككككككا مل االنشككككككطة المخت فة لك  نوعيات المنككككككتعم يل ن را الختالف 

ات االننككككككككال باختالف الفئة العمرية والثياجية والمنكككككككتول المادل والفكرل حاج
الفراغ مكوناته ولمكانية الحركة به حيث ال الحركة هى يعنى  ، كماواالجتماعى

مكدخك  التعكامك  مل الفراغ وتعنى الحرككة جى هكذ  الجم كة امككانيكة تكدارك الفراغ 
 (2005)خ ف،  والتعام  معه.

حي  ينكككككما بالحيال، وال الجوانا المكانية هت مجا  ل حركة  هووالمكال المدرك 
والمنكككككاجات بيل األشكككككياء، ولك  جراغ درجة ترتبط باإلحنكككككاا يتركه جى النفا 
البشكككرية و رتباط ذلك بالميياا اإلننكككانى، وبشكككك  عام الفراغ الداخ ى يتكول مل 

 (2018خمنة عناصر تتكام  جيما بينها لكى تعطى لفراغ خواصه. )قانم، 

  مفهوم التصميم الداخلى: -2/2

هو تشككككي  المادل بناحية جنية لتكويل عالقات جراغية انتفاعية ميف ة ونصكككف ميف ة 
ومفتوحة هذ  الفراغات تتيا لإلننكككككال انكككككتيفاء احتياجاته اليومية ل نككككككل والعم  
والترجيه والعبادل ... للى آخر ، وذلك براحة جنككككيولوجية نفنككككية وتواجق اجتماعى 

 مكا  هو العالقكة بيل الكت كة والفراغ ال التشككككككككيك ،متعكة جنيكة وجكريكة، كمكا  نكه و
الم ما والمواد واإلضاءل وال ال  وال ول هت األشياء المترابطة التت تعطى قيمة 

، وهو وشكككككخصكككككية الفراغ الداخ ت والخارجت وهى تعتمد ع ى مهارات المصكككككمم
دول تجاه  الناحية الصكككككحية كذلك التوا ل بيل احتياجات المنكككككتخدم  و النكككككاكل 

والمعالجات البيئية الطبيعية، وايضككككككككاً المعالجات المرتبطة باإلضككككككككاءل الطبيعية 

 ( (Edmund, 1974.والتهوية

جالتصكككميم الداخ ى يختف بدرانكككة العناصكككر التت تشكككك  الفراغ داخ  المبنى مل 
حوائط و رضككككيات و نككككيف و نكككك وا جرة... للى اخر ، كما يبحث جت التركيا 
الفي يائى ل مادل التت تتكول منها العناصكككككككر ونوعيتها واثارها الحنكككككككى كالم ما 
 وال ول والشك ، ويحدد عالقة هذ  العناصر ببعضها جضال عل الصفات اآلخرل. 

كما  ل التصكككككككميم الداخ ى هو اإلدراك الوانكككككككل والواعى لكاجة األمور المعمارية 
ة انكككككتخدامها، كذلك معرجة األثاث وتفاصكككككي ها الداخ ية مل خامات وماهيتها وكيفي

المنتخدم وميايينه وتو يعه بالفراغ الداخ ى ومعرجة اإلضاءل وتو يعها وتننييها 

لتوضكككيا احتياجات  1وباقى العناصكككر المنكككتخدمة بالداخ ، وجيما ي ى شكككك  رقم 

 (2005)خ ف،  الفراغ الداخ ى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :المعمارى الداخلى الفراغ مستويات -2/3

(: هو المنتول األجيى النف ى (Base Planeة األرضيمنتول الياعدل  و  -2/3/1

ويمث   رضككككية الفضككككاء الداخ ى، ويمكل لمنككككتول الياعدل  ل يكول  ما منككككتول 
قاعدل بصككككرية لكت  المبنى،  و منككككتول األرضككككية التى تكول  األرن الذل يعم 

 ( (Ching, 2015ع يها.الحد النف ى للرجة معينة جى الفراغ الداخ ى يتم النير 

المنتول األجيى الع ول  (Overhead Plane): نيفالمنتول ع ول  و  -2/3/2

وهو يمث  النكككيف بالفضكككاء الداخ ى، ويمكل ل منكككتول الع ول  ل يكول منكككتول 
النككطا الذل ييى الفراغ الداخ ى مل العناصككر المناخية،  و منككتول النككيف الذل 

 (2016ى، يحدد الحد الع ول ل حجرل. )نييط
المنكككتويات الر نكككية والتت تمث  حدود (: (Wall Planeائط الحمنكككتول  -2/3/3

الفضاء الداخ ى، وهو المنتول الر نى الذل يحدد الفراغ الداخ ى ويعتبر منتول 
وعالقة هذ  المنككتويات الفراغية  نككانككى يتم مل خالله  حتواء الفراغ المعمارل، 

 ((Ching, 2015 . ىل فراغ الداخ تحدد الخصائف البصرية

األثاث المنتخدم بالفراغ الداخ ى: وهى مكونات غير بشرية مث  عناصر  -2/3/4

الفرة المخت فة مل قطل  ثاث ثابت ومتحرك و يضكككككا قد تم تصكككككنيعه و خر قد تم 

 (2005)خ ف،  بناء  بالفراغات الداخ ية المخت فة وهكذا.

النشككاط داخ  الفراغ: يتم مل خال  العنصككر البشككرل نككواء كال اجتماعياً  -2/3/5

 و اقتصككادياً... الى آخر ، وي عا اإلننككال دوراً  نككانككياً جى العنصككر األخير جعدم 
وجود  يصبا الفراغ الداخ ى مجرد جراغ خاول مل معالم الحركة والحيال، ججميل 

 الرئينى مل ميومات الفراغ.  العناصر ترتبط باإلننال بوصفه عنصر االنتفادل

 :جمليات التشكيل فى التصميم الداخلى -2/4
هو جل التعام  مل الفراغات الداخ ية لتحييق الراحة النفنككككية وتحييق الرضككككا لدل 
المنككتخدم، وذلك عل طريق تو يل وتو يف عناصككر التصككميم الداخ ى األنككانككية 

والعناصككر المعمارية مث   وحدات األثاث، -الحوائط  -األرضككيات  -مث  األنككيف 
الفتحات المخت فة مل  بواا وشكككبابيك... للى آخر ، والعناصكككر المؤثرل  –النكككاللم 

  –الصككوت، والعناصككر المكم ة مث  النككاعات  –التهوية  –ال ول  –مث  الضككوء 
العناصككككككر الخضككككككراء ... للى آخر  مل اإلكنككككككنككككككوارات  –النواجير  –الفا ات 

 (2018بأنواعها. )قانم، 

 األثاث وعالقته بالمقايس اإلنسانى: -2/5

الميياا اإلننكككانى هو قياا جنكككم اإلننكككال واحجامه و و انه ومجالت حركته جت 
 وقات مخت فة  ثناء الج وا والوقوف واالنت ياء وتشم  ديناميكية  وضاع الحركة 
وعالقتها بيطل األثاث، وهناك معايير يتم اعدادها لألطفا  والمنككككنيل وذول الهمم 

 (1994)الشيبانى،  و اإلحتياجات الخاصة لمراعال ذلك عند التصميم الداخ ى. 

وقد  تفق الع ماء ع ى وجود تدرو لالحتياجات اإلننككككانية مل حاجات جنككككيولوجية 
و مال ولجتماعية والحاجة للى التيدير وتحييق الذات، يجا مراعاتها و خذها جت 

 (Kamel, 2016)االعتبار عل الييام بتصميم الفراغ الداخ ى. 

جالميياا هو داللة لحجم األجنككام وخصككوصككاً ال كانت تتع ق ببعضككها البعن  و 
األشككككككخاف والفراغ الذل تحت ه بما يحتول مل  ثاث وعناصككككككر آخرل، ججنككككككم 
اإلننال هو الوحدل األنانية جت عم ية تصميم األثاث جت الفراغ الداخ ى والهدف 

حتاجه اإلننككال مل متط بات و يفية جت األنككانككى مل وجود األثاث هو توجير ما ي
الميام األو  وبما يتواجق مل ذوقه، لذلك جال درانة ابعاد جنم اإلننال مل الناحية 
التركيبية وقيانكككككاته وامكانياته الحركية وكذلك درانكككككة العالقة التت تربطه بالبيئة 
ا     المحيطككة بككه وكيفيككة التعككامكك  معهككا تعككد مل  هم المعككايير التت يجككا مراعتهكك

 (2005)خ ف، 
 ى:الطراز الحديث في التصميم الداخلمفهوم  -2/6

ووضكككككككل الح و  المنانكككككككبة الداخ ية هو عبارل عل درانكككككككة الفراغات والحي ات 
ل عناصر المكونة لها وتهيئتها لتأدية و يفتها بكفاءل بانتخدام مواد مخت فة واختيار 

بتك فة منانبة وبد  منذ ننوات عديدل، ولكل جت نهاية اليرل التانل  مدرونة لوال 
عشكككككككر ُولد جي  الرواد األو  والتت ولمدت معهم المبادق التت قامت ع يها العمارل 
الحديثة والتت يط ق ع يها االل طرا  التصككككككميم الحديث، حيث رجضككككككوا جميعهم 

مارل حييت رغبات عهت  ىاالقتباا مل الماضكككككككت بمعتبارهم  ل عمارل الماضككككككك
 ه ها بما يتنانككا مل عصككرها ووقتها، لذا جمل هؤالء المعمارييل تركوا مل خ فهم 
طريية جديدل ل تفكير وح و  متمي ل وجريدل، وقد ناعد هذا ع ى تطور مواد البناء 

 (2016)اللامدل،  .الجديدل
 الداخلية:عمارة وتطور الطراز الحديث في الظهور  أسباب -2/7

هو األنكككككككاا جت  صكككككككبا الع م و والطبيعة والمادل نةالميكع ى  عتمادإلا -2/7/1

 التصميم الداخ ى.
والكروم والبالنكككككتيك واأللومنيوم الخرنكككككانة وال جاو ونكككككتخدام الحديد ا -2/7/2

 والخشا بتصميمات حديثة.
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االنككككتعانة بالفرة وتنامت االحتياو للى منككككاكل جديدل جت وقت قيانككككت،  -2/7/3

 حديثة ومبتكرل. ذو  جكار المرل
قتصكككككككرت احتياجات المنكككككككتخدم ع ى االحتياجات الفي ييية التت ت بت ا -2/7/4

 (2022. )مونوعتى، و ائف محددل
بالخطوط الواضككككحة والتشككككطيا المتيل واألشكككككا  التصككككميمات تتصككككف  -2/7/5

 .وببناطة األثاث األنانيةالهندنية 
لنتاو عمارل الدعول للى التبنككككككيط وانككككككتخدام المواد والخامات الجديدل، و -2/7/6

 .ذات قيم جمالية آليةداخ ية 
عبر الخبرات  نككككامىجت دو  العككككالم ال ىنشكككككككر الفكر الحككككداثت اللرب -2/7/7

 ة.اللربي اذوشار النموانت، المنتوردل
ى جى التصكككككككميم الداخ ى. تفعي  دور الحانككككككككا اآلل، والتلييرات الثياجية -2/7/8

 (2016)اللامدل، 

جميل األنككككككباا النككككككابية قد  دت للى  هور  نكككككك وا جرة وقطل  ثاث حيث  ل 
مخت فة تماماً عما كال ينككككككتعم  جيما مضككككككى، وقد تطور ذلك األنكككككك وا الحداثى 

تكنولوجيا جت الدو  المتيدمة، مما  دل للى انككككتيراد المواد الخام المرتبط بتطور ال
مل األخشككككاا وتكنولوجيا الماكينات ثم تصككككنيل نفا الفكر المنككككتورد بانككككتعما  
عمالة مح ية وبيعه بالمعارن لكى يصكككككككبا ج ء مل حيال المجتمل داخ  المبانت 

وف االقتصكككادية وخصكككوصكككاً بالفراغات النككككنية، وقد تأثر المجتمل المح ى بال ر
فاع  ية، مما  دل للى  يادل  رت ية األوكران وتداعيات كورونا ثم الحرا الرونككككككك
األنككككككعار والبحث مل خال  األنككككككر عل ح و  وبدائ  يمكل انككككككتعمالها بالفراغ 
بدالً  ناء األثاث مل الطوا  لداخ ى، ومل هنا  هرت دعول مل خال  األهالى لب ا

ل شكككباا الميب  ع ى  النفيات وخصكككوصكككاً مل شكككراء األثاث الخشكككبى وذلك لتي ي  
 .واألنر ذول الدخ  المنخفن ال واو

 

فكرة أسااااااالوب الفرى المبنى الثاااباات والفرى عرض مقااارنااة بي   -3
 :الُمصنع المتحرك لترشيد النفقات

 

إلجراء ميارنة مل خال  العرن والتح ي  وانتعما  وجيما ي ى نوف يتم اإلنتيا  
الفرة  بناءطريية ع ى عتمد جت التصككميم ا حدهما الفرة،  الصككور لفكرل  نكك وا

، الثابت جت المكال، واآلخر  عتمد ع ى طريية تصكككككككنيل الفرة وني ه للى المكال
 جراء ميارنة بينهما مل خال  عرن وتح ي  األجكار المخت فة بكالً لونكككككككوف يتم 

مكل للى نتائج يل وصككو   نفياتوترشككيد ال نكككلمنهما لتوضككيا كيفية التواجق مل ال
 وخصككوصككاً النكككنيةالمشككاريل اليائمة األجكار بوضككعها بعيل االعتبار جت تطوير 

 . ، وجيما ي ى جداو  الميارنة بيل األن وبيلوكذلك المشاريل المنتيب ية
 

 : سلوبينمقدمة عامة عن األ -3/1

   

  فكرةالب التعريف( 1جدول )

 (2022)بواسطة الباحث، 

 أسلوب الفرش الُمصنع المتحرك أسلوب الفرش المبنى الثابت

هو أسللللللللوب أعتملد فكرته على بنلاء 

ناء المتوفرة  ثاث الوحدة من مواد الب آ

في المكان ورخيص الثمن وثابت مثل 

البناء بالطوب مع تقفيل اآلثاث بخامة 

الخشب، حيث أتجه البعض فى األونة 

األخيرة إلى هذا األسلوب وخصوصاً 

بعض الشلللللللبللاب المقبللل على ال واج 

 .وذوى اللدخلل المنخفض لقلللة التكلفللة

 (2019)غنيم، 

وقلد ظهر هلذا األسللللللللوب في الفرش 

الداخلى في المسكن القديم وخصوصاً 

في الفكر الشرقى وقد تطور بشده في 

عمارة الثقافة اإلسالمية، نظراً لتوافقه 

في ذلك الوقت مع فكر وثقافة المجتمع 

وعللاداتلله وتقللاليللده، فقللد اسلللللللتعملللت 

يب  لدوال ية في الحوائط، ا نة المبن ثاب ال

وكذلك اسلللللتعمال المصلللللا ب المبنية 

التي تسلللللللتعمل كمجالض بعد وضلللللللع 

الشللللللللت عليها وكذلك على األرض. 

 (2018)سمير، 

هو أسللللوب أعتمد فكرته على تصلللنيع 

آثاث الوحدة من خامات قد أعتاد عليها 

لفللللة من  لنللللاس مثللللل األنواع المخت ا

تي األخشلللاب ال ير متوفره بالمكان وال

يتم اسلللللللترادها، حيث أتجه الكثير إلى 

هذا األسللللللوب مما يللللللطر الشلللللباب 

المقبللللل على ال واج وذوى الللللدخللللل 

مال  .المنخفض إلى توفير الكثير من ال

 (2018)المصرى اليوم، 

وقللد ظهر هللذا األسللللللللوب في الفرش 

الللداخلى في المسلللللللكن القلللديم بللالفكر 

ال ربى، وقد تطور بشده في في عمارة 

بأوروبا، نظراً لتوافقه عصللر النهلللة 

في ذلك الوقت  مع فكر وثقافة المجتمع 

وعاداته وتقاليده، فقد اسلللللللتعملت قطع 

األثاث الخشلللللبية الم خرفة التي يمكن 

نقلها المصلللللللنوعة من الخشلللللللب مثل 

الكراسلللى والترابي ات والدواليب ذات 

. بالعصلللللللر الحديث  رز الفن الجديد

 (2022)موسوعتى، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  عرض نماذج لفكرة أسلوب فرش السراير بغرف النوم -3/2
 

 (2022)بوانطة الباحث، بي  الثابت والمتحرك  السرايرنماذج  (2جدول )

 أسلوب الفرى الُمصنع المتحرك أسلوب الفرى المبنى الثابت

هو أسلللللوب أتجه بعض المسللللتخدمين 

إليه فى بعض المراك  والقرى الفقيرة 

يتم بناء السلللرير من  في مصلللر، حيث

خامة الطوب وتكسللللللليته من الخارج 

نه  بقشلللللللرة الخشلللللللب لكى يظهر وكأ

مصللللنوع بالكامل من خامة الخشللللب، 

ويمكن است الل الج ء السفلى منه في 

التخ ين حيث ال يمكن تعديل وضللعيه 

السلللللللرير بال رفة أو نقله بالمسلللللللتقبل 

لمكان أخر أو بيعه لشلللللللراء سلللللللرير 

 جديد.

ب مبادرة في بعض ويعتبر هذا األسلو

القرى والمراك  البسللللللليطلللة لتخفي  

العبء على الشلللباب ولكسلللر العادات 

فة  يل تكل هدف منه هو تقل الموجودة ال

األثاث نظراً إلرتفاع أسلللللللعار األثاث 

 (2018)دويدار،  .الخشبى

هللو أسللللللللللللوب أتللجلللله الللكللثلليللر مللن 

المسلللللللتخلدمين إليله فى أملاكن متعلددة 

بمحافظات مختلفة في مصر، حيث يتم 

تصلللللللنيع السلللللللرير بالكامل من خامة 

الخشب ويمكن است الل الج ء السفلى 

منه في التخ ين وباألخص في الشلللقق 

ذات المسللللاحات الللللليقة، حيث يمكن 

تعديل وضللعيه السللرير بال رفة أو نقله 

في المسللللتقبل إلى شللللقة جديدة أو بيعه 

لشلللللللراء سلللللللرير جللديللد بمقللاسللللللللات 

 ومواصفات مختلفة.

الشلللللائع في ويعتبر هذا األسللللللوب هو 

المجتمع المصلللرى بالعصلللر الحديث، 

نظراً لتوفره بللللالمعللللارض المختلفللللة 

ومالئمتلله للمسلللللللتخللدمين رغم أرتفللاع 

ثمنه، وللللمان حفا الحقوا األسللرية 

 (2016)ال امدى،  .لدى األهالى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م(     2022( توضككيا االحتياجات ل فراغ الداخ ى مل متعة وراحة وتواجق وو يفة )بوانككطة الباحث، 1شككك  )

. 
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  :بالمعيشةعرض نماذج لفكرة أسلوب فرش المقاعد )الكنب والكراسى(  -3/3
 

 (2022 )بوانطة الباحث،بي  الثابت والمتحرك  المقاعدنماذج  (3جدول )

 أسلوب الفرى الُمصنع المتحرك أسلوب الفرى المبنى الثابت

أتجلله بعض المسلللللللتخللدمين إلى بنللاء 

المقاعد بالشلللقق السلللكنية المختلفة فى 

بعض المراك  والقرى الفقيرة في 

والكراسى مصر، حيث يتم بناء الكنب 

من خامة الطوب وتكسيته من الخارج 

نه  بقشلللللللرة الخشلللللللب لكى يظهر وكأ

 مصللللنوع بالكامل من خامة الخشللللب،

ال يمكن تعديل وضلللللللعيه السلللللللرير و

بال رفة أو نقله بالمسللللتقبل لمكان أخر 

 أو بيعه لشراء سرير جديد.

وقد أنتشلللللللرت هذه الفكرة النابعة من 

المجلللالض العربيلللة في القرى الفقيرة 

تلفة بمصلللللر لتخفي  العبء على المخ

الشللللللباب المقبلين على ال واج وتقليل 

عار  فاع أسللللللل فة األثاث نظراً إلرت تكل

 (2018)دويدار،  .األثاث الخشبى

أتجه كثير من المسللتخدمين إلى الفرش 

الُمصللللنع بمحافظات مصللللر المختلفة، 

حيللث يتم تصلللللللنيع الكنللب من خللامللة 

الخشب ويمكن است الل الج ء السفلى 

التخ ين وباألخص في الشلللقق  منه في

ذات المسللللاحات الصلللل يرة الللللليقة، 

عديل وضلللللللعيه المقاعد  حيث يمكن ت

شقة جديدة لبال رفة أو النقل بالمستقبل 

أو البيع فيما بعد لشلراء كراسلى جديدة 

  بمقاسات ومواصفات مختلفة.

ويعتبر هللللذا األسللللللللوب هو األكثر 

انتشلللللارا لدى معظم األسلللللر بالمجتمع 

لسلللللللهولة النقل والت يير  المحلى نظرأ

بالمسلللللللتقبل وتوافره بالمعارض رغم 

ت ايد ارتفاع أسللللعاره نظرا إلسللللتيراد 

 (2022)حمود،  .من الخارج الخشب
 

 

 :عرض نماذج لفكرة أسلوب فرش الدواليب )خزانات المالبس( -3/4
  

 (2022)بوانطة الباحث، نماذج الدواليب بي  الثابت والمتحرك  (4جدول )

 أسلوب الفرى الُمصنع المتحرك الفرى المبنى الثابتأسلوب 

أتجلله بعض المسلللللللتخللدمين إلى بنللاء 

الدواليب التي يتم تخ ين المالبض بها 

والتي أعتملللدت على شلللللللكلللل مكلللان 

الحائط أو وضع الدوالب بين عمودين 

في الحللائط وغيرهللا من األفكللار التي 

تدعوا إلى است الل المساحات الليقة 

يتم بناء الدوالب وبالشلللللقق السلللللكنية، 

من الطوب وعمللللل بعض األرف  

واألبواب من الخشللب وتكسلليته أحياناً 

 (2018بقشرة من الخشب. )حسن، 

حيث ال يمكن ت يير وضلللللللع الدوالب 

بال رفة أو نقله أو بيعه لشللراء دوالب 

جديد. وقد أنتشللللرت هذه الفكرة لتقليل 

 .اسللت الل المسللاحات الللليقةوتكلفة ال

 (2018)المصرى اليوم، 

أتجللله الكثير من المسلللللللتخلللدمين إلى 

تصلللللللنيع الللدواليللب من خالل الورش 

والمصلللانع المختلفة المتخصلللصلللة في 

النجارة وش ل األثاث، الستخدامها في 

غرف النوم وبعض الفراغات األخرى 

يتم رفع المقاسلللات ولتخ ين المالبض، 

الخاصللللة بال رف لشللللراء قطع األثاث 

ت احاالخشبى من المعارض  بقاً للمس

وبما يناسلللب ذوقهم وإمكانيتهم المتاحة 

 (2016االقتصادية. )ال امدى، 

إمكانية تحريك مستخدم حيث يلمن ال

نقله، وكذلك الدوالب أو وفك وتركيب 

إمكللانيلله بيعلله عنللد عللدم الحللاجللة للله 

وشللللراء قطع أثاث جديدة بمواصللللفات 

 (2020)اوتوم،  بقاً لإلحتياج. 

 

 : عرض نماذج لفكرة أسلوب فرش المطبخ  -3/5
 

 (2022)بوانطة الباحث، خ بي  الثابت والمتحرك ابالمط نماذج (5جدول )

 أسلوب الفرى الُمصنع المتحرك أسلوب الفرى المبنى الثابت

أتجلله بعض المسلللللللتخللدمين إلى بنللاء 

أج اء المطبخ المختلفللللة من أرف  

أفقيللة م لقللة وشلللللللبلله م لقللة ومفتوحلة 

به  مفتوحة، وكذلك دواليب من وشللللللل

ناء مثل الطوب واألسلللللللمنت  مواد الب

والجبض مع ترك مسلللللللللاحلللات بينيلللة 

لألجه ة المسلللللللتخدمة مثل البوتاجاز 

 ،والثالجة والسلللخان وحوض ال سللليل

تكلفة الوقد أنتشللرت هذه الفكرة لتقليل 

  .تصنيعالبناء بدال من المن خالل 

وقد أنتشلللللللرت هذه الفكرة لدى بعض 

المقبلين على ال واج نظراً الشلللللللبللاب 

للبعد اإلقتصادى للفكرة مقارنة بشراء 

، بالرغم التي تباع المطابخ الُمصلللللنعة

من عدم القدرة على نقله في المستقبل. 

 (2014)سمير، 

هو الفكر الشلللللللائع بالمجتمع المحلى  -

حيث يتم رفع المقاسللات ثم يتم تصللنيع 

مكونللات المطبخ المختلفللة من دواليللب 

راج من خامة الخشللللللب أو وأرف  وأد

األلوميتال أو الخشلللللمونيوم إلى أخره، 

من خالل ورش متخصلللصلللة مع ترك 

ية  ية لألجه ة الكهربائ حات بين مسللللللللا

المستخدمة، وقد أنتشرت فكرة الفرش 

الُمصنع الذي يمكن فكه وتركيبة ونقله 

 وبيعه بالمستقبل عن المطابخ المبنية.    

والمطبخ الُمصلللللللنع هو الشلللللللللائع في 

تمع المصللرى وتفلللله السلليدات، المج

لمللللا يتوافق مع العللللادات والتقللللاليللللد 

المتوارثلله عبر األجيللال، الهللدف منهللا 

هو حفا الحقوا األسلللللللرية من خالل 

 (2021)جبريل،  .قائمة المنقوالت
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 : عرض نماذج لفكرة أسلوب اإلضاءات واألكسسورات والحليات  -3/6

 

باحث، )بوانطة ال بي  الثابت والمتحرك المكمالتنماذج ( 6جدول )

2022) 

 أسلوب الفرى الُمصنع المتحرك أسلوب الفرى المبنى الثابت

أتجه بعض المسلللللتخدمين إلى بناء 

الحليات واألكسلللسلللورات المختلفة 

الخاصه باإلضاءة واألرف  داخل 

الشقة، حيث بناء مصادر اإلضاءة 

بدال من شللللللراء النج  واألباليك، 

مكللللان التليف يون  وكللللذلللللك بنللللاء

واألرف  التي يوضع عليها بعض 

الكتلللب والفلللازات والسلللللللللاعلللات 

وهكذا، وقد أنتشلللللللرت هذه الفكرة 

لللتللقللللليللللل تللكلللللفللللة الللللديللكللورات 

والمكمالت الللداخليللة وبنللائهللا في 

  .الحوائط واألسق 

وبدأ أنتشار هذه الفكرة لدى بعض 

الشللباب وخصللوصللاً المقبلين على 

مقللارنللة ال واج نظراً لقلللة التكلفللة 

 الللمللكللمللالتبشللللللللراء الللنللجلل  و

، بللالرغم من عللدم القللدرة األخرى

)بواسللللللطة  .المسللللللتقبلب هعلى نقل

 (2022الباحث، 

أتجه الكثير من المسلللللللتخدمين إلى 

شلللللراء الحليات واألكسلللللسلللللورات 

نعللللة والتي يتم تعليقهللللا  الُمصللللللل

باألسللللق  والحوائط المختلفة، مثل 

الللنللجلل  والللللداليللللات واألبللللاللليللللك 

كذلك شلللراء الخاصلللة باإلضلللاءة و

بعض األرف  الخشبية التي يختل  

سلللللعرها من مكان آلخر، لوضلللللع 

عليها مكمالت المشللللللهد المعمارى 

الداخلى من فازات زهور وساعات 

األشلللللللياء وصلللللللور بخالف بعض 

 الكتب والمجالت. األخرى مثل 

وتعتبر فكرة شلللللللراء مصللللللللللادر 

اإلضاءة واألكسسوارات واألرف  

ي المختلفة هي السلللائدة والشلللائعة ف

المجتمع المصلللللللرى عن بنلللائهلللا، 

نظراً لتوافرهللا بكثرة بللالمعللارض 

والللمللحللالت بلل للض الللنللظللر عللن 

 (2022)سيد،  .سعرها

 

 المشاركة فى الفكر واستطالع الرأى م  خالل اإلستبيا : -4

شخف مل شرائا اجتماعية و عمار ننية  122تم عم  انتطالع ل ر ل بمشاركة 

عام يل ببعن الهيئات الحكومية وشكككككككركات مخت فة مل المهندنكككككككيل المعمارييل ال
اليطاع الخاف وببعن المكاتا المعمارية الخاصككككككككة، وكذلك مشككككككككاركيل مل 
الدارنيل جى مجا  العمارل والمنتخدميل مل الناا  ي النكال، حيث تم التواص  
والمشكككككاركة مل خال  بعن الميابالت المباشكككككرل واإلنكككككتعانة بشكككككبكة االنترنت 

ل شككككرائا و ماكل مخت فة تنتمى جميعاً للى المجتمل ل تواصكككك  مل شككككخصككككيات م
يوليو للى  11المصكككرل المح ى جى جترل  منية محددل ع ى مدار شكككهر مل تاري  

ثاث الشككككككية مل مادل الطوا  نشككككككاء  غنككككككطا مل العام، حو  موضككككككوع ل 11

وتم تناو  موضككوع اإلنككتبيال مل  ه  تواجق  م ال؟ -مل الخشككا  بدالً واالنككمنت 

والمبانى موجودل جت البيوت  (Built-in) الـكككككككككككككك جكرلخال  البداية بميدمة وهى 

ولكل  هرت مل جديد نتيجة  رتفاع األنكككككعار بشكككككك  عام وخصكككككوصكككككا  ،اليديمة
  ،األثاث

 

مل الع م  ل مل قاموا بتطبيق  ،جت صعيد مصر بعن الشيق وخصوصاً بوطبيت 
وذلك  العرونكككة، ثاث والفرة جى قائمة منيوالتنكتا ثمل األوف الفكرل قالوا نككك

الميب  ع ى ال واو جت    ال روف االقتصككككككككادية  لتخفيف العاء عل الشكككككككباا
 وكانت األنئ ة التى توجد باإلنتبيال كالتالى:، الصعبة
بأنككك وا الفرة ثاث البيت يكول  ل  ه  تواجق ع ت   لمجرد  نكككتطالع ل ر أوالً:

المبنى مل الطوا الثابت بدالً مل األثاث الُمصنل مل الخشا والذل يمكل تحريكه 
كح  ميترح لترشككيد النفيات ومراعال الحالة االقتصككادية وخصككوصككاً لدل الشككباا، 
وقد تم انككتعما  بعن الصككور التت تم عرضككها بالجداو  النككابية التت تشككير للى 

  .( م )ال  واجق ،كتابة ) واجق(االجابة  (Built-in)انتعما  الفرة المبنى الثابت 

 نهايةالوجى الر ي، كتابة المالح ات والتع ييات ل مشكككاركة بالفكر مل خال   ثانياً:
وشكككككراً ع ى المشككككاركة ى، نوال لبحث ع مهت مشككككاركتك  ل تم كتابة اإلنككككتبيال 

  .الفعالةاإليجابية 
 

 حصر لألعمار السنية والنوع: -4/1
 

 شكككخف مشكككارك، ذو  عمار نكككنية 122لجمالى المشكككاركيل جى اإلنكككتبيال: أوالً: 

وجيما ي ى لحصائية نوف يتم عرضها مل خال  ، ذو تخصصات مخت فةمخت فة و

  ( لتوضيا  عمار المشاركيل جت اإلنتبيال:7جدو  رقم )

( البيانات اإلحصائية لتوضيح نسب إجمالى م  حيث الفئة العمرية 7جدول )

 (2022)بوانطة الباحث، 
 إجمالي البيانات

 المشاركي 
النسبة 
 المئوية

 %100 122 اإلجمالى

عام، عدد األشخاف  20 ق  مل 

 المشاركيل:
12 9.8% 

عككام، عككدد األشكككككككخككاف  29للى  20مل 

 المشاركيل:

76  62.3% 

عككام، عككدد األشكككككككخككاف  39للى  30مل 

 المشاركيل:

26  21.3% 

األشكككككككخككاف  عككام، عككدد 49للى  40مل 

 المشاركيل:

3  2.5% 

عككام، عككدد األشكككككككخككاف  59للى  50مل 

 المشاركيل:

2  1.6% 

عكككام، عكككدد األشكككككككخكككاف  60 ع ى مل 

 المشاركيل:

3  2.5% 

 

 

عام، مما يعكا مدل  29للى  20حيث  ل الننككبة األكبر مل المشككاركيل مل نككل 

المادية الخاصة بالشباا  همية الموضوع لدل الشباا، كما  نه يتع ق باإلمكانيات 
 .والعائالت وجكر وثياجة المجتمل المح ى والعادات والتياليد المتوارثة لألنر

 

شككككخف مشككككارك، ما بيل الرجا   122لجمالى المشككككاركيل جى اإلنككككتبيال:  ثانياً:

( لتوضككيا نوع 8وجيما ي ى لحصككائية نككوف يتم عرضككها بجدو  رقم )، والنككيدات

 منينميل للى:المشاركيل حيث وجدناهم 
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 (2022)بوانطة الباحث،  المشاركي  نوعل ( البيانات اإلحصائية8جدول )

 النسبة المئوية المشاركي  البيانات

 %100 شخص 122 اإلجمالى

رج  78 عدد الرجا   63.9% 

نيدل 44 عدد النيدات  36.1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وخصوصاً مل جت نل الشباا، حيث  ل الننبة األكبر مل المشاركيل مل الرجا  
 مما يعكا  همية الموضل لديهم.

 

شككخف مشككارك، ما بيل المهندنككيل  122لجمالى المشككاركيل جى اإلنككتبيال:  ثالثاً:

وجيما ي ى لحصككائية نككوف يتم ، المعمارييل والطالا الدرانككيل والعامة مل الناا

 عية:( لتوضيا نوعية المشاركيل مل حيث النو9عرضها جت الجدو  رقم )
 

 (2022)بوانطة الباحث،  المشاركي لنوعية ( البيانات اإلحصائية 9جدول )

 النسبة المئوية المشاركي  البيانات

 %100 شخص 122 اإلجمالى

 %38.5 47 المهندنيل المعمارييل

الطالا الدارنيل جت مجا  
 العمارل

55 45% 

 %16.5 20 العامة مل الناا

نبة األكبر مل  المشاركيل مل الطالا الدارنيل جت مجا  العمارل حيث  ل الن
، مما يعكا مدل  همية موضكككوع  نككك وا التصكككميم لثم المهندنكككيل المعماريي

لدارنكككككككيل  لدل ا يات  يد النف ثابت والمتحرك لترشككككككك ما بيل الفرة ال لداخ ى  ا
والمتخصككصككيل جت مجا  العمارل، وخصككوصككا جت    ال روف االقتصككادية 

 بالوضل الراهل.

 
 

 

  وفيما يلى حصر لنتائج اإلستبيا  وإحصائية لتوضيح آراء المشاركي : -4/2
ونوف يتم عرن األراء  ،شخف مشارك 122لجمالى المشاركيل جى اإلنتبيال: 

 المخت فة ما مؤيد ومعارن لفكرل الفرة المبنى بوانطة الطوا واألنمنت
اإلجابة مجرد و لحصككككككائية لتوضككككككيا اآلراء ما بيل مؤيد ومعارن ل فكرل، أوالً:

توضككككيا نككككوف يتم ( التالى، 10ت الجدو  رقم )، وج( واجق (،  م )ال واجقكتابة )

آراء المشكككككككاركيل ما بيل ) واجق(  ي مؤيد لفكرل انكككككككتعما  الفرة المبنى الثابت 
و)ال  واجق(  ي غير مؤيد  وخصككككوصككككاً مل مادل الطوا مل عم  قشككككرل خشككككا،

فكرل الفرة اللير ثابت وخصككوصككاً مل خامة لؤيد مو ،لفكرل الفرة الثابت المبنى
  الخشا ن راً الرتفاع األنعار جت    ال روف االقتصادية الحالية.

 

( البيانات اإلحصااااااائية لتوضاااااايح نسااااااب إجمالى المشاااااااركي  في 10جدول )

 (Built-in) الـاااااااااتليد تطبيق فكرة الفرى المبنى هل الساالال: و اإلسااتبيا 
 (2022)بوانطة الباحث،  ؟رة خشبوخصوصاً بمادة الطوب مع عمل قش

 النسبة المئوية المشاركي  البيانات

 %100 شخص 122 اإلجمالى

 %36.9  شخاف 45  ي مؤيد ل فرة المبنى – واجق 

 %63.1 شخف 77  ي راجن ل فرة ل مبنى –ال  واجق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
نبة األكبر مل المشاركيل غير مواجق ع ى تطبيق جكرل  الفرة المبنى حيث  ل الن

بهذا الشكك  وخصكوصكاً بمادل الطوا واالنكمنت مل عم  قشكرل  (Built-in) الـكككككككك

خشكككا لألثاث، بالرغم مل ال روف االقتصكككادية الصكككعبة مما يعكا اجتياد الفكرل 
لكثير مل الدرانككككككككات التت تجع ها ميبولة لدل الكثير مل  جراد المجتمل المح ى، 

التى تحتول جكرل األثاث المبنى وخصوصاً وكذلك عدم وجود المشاريل المدرونة 
 بالفراغات النكنية جى مجتمعتنا العمرانية الحالية.

 هم التع ييككات التى جككاءت مل خال  المشكككككككككاركيل ل وصكككككككو  للى نتككائج  ثااانياااً:
كتابة الميترحات مل ووقد تم جتا باا الحوار ل مشكككككككاركة جت الفكر ، وتوصكككككككيات

 ل جميل اآلراء التالية هى آراء شكككخصكككية  حيثخال  المشكككاركيل جى اإلنكككتبيال، 
بحته نابعة مل  صككاحبها ل تعبير عل الر ل والمشككاركة مل خال  الفكر، وجتا باا 

فة راجعة  جة لالنياة لعرن الميترحات المتعددل مل وجهات ن ر مخت  يا فكر وث
وقد تم ت خيف  هم  ،األجراد المشككككككككاركيل الذيل يمث ول عينه مل المجتمل المح ى

 ( التالييل.12( و )11ييات والمشكككككاركات التت تم رصكككككدها جى الجدو  رقم )التع 

عرن  هم تع ييكككات التكككالى عل اإليجكككابيكككات، و( 11وجيمكككا ي ى جكككدو  رقم )

 المشاركيل بـ)المواجية( ع ى تطبيق جكرل الفرة المبنى الثابت، 
 

تجميع ورصااد ألهم التعليقات الناتجة م  أراء  -( إيجابيات الفكرة 11جدول )

  (Built-in)الـااااااالمشاركي  بـااااااالموافقة على تطبيق استعمال الفرى المبنى 

% م  36.9وخصاااوصااااً بمادة الطوب مع عمل قشااارة خشاااب حيث النسااابة 

 م(2022)بوانطة الباحث،  المشاركي 

تعليقات تشاااااااير إلى الموافقة على الفكرة بناء جميع قطع األثاث م   أوالً 
 الطوب واألسمنت وذلك نظراً لـ: 

يكول منانا  ل مكل بينه وبيل األثاث الخشبى، ويكبير الجرق التك فه  1
 بداية ال واو.شباا جى  ل

، حيث ناجا وموجر وتعويضككككها بالطوا ةاالنككككتلناء عل المواد اللالي 2
رخف أتصميم ب  جض  ومط وا الوصو  للىالتشطيبات ب ننى  عم  

نتعما  كنوات الج د والخشا،  نتكما  الفكرل با األنعار كما يمكل ا
ذات  العربت فرةوال ةاالنككككالمي لالعماروجميل هذ  األجكار نابعة مل 

 العمر األجتراضى الكبير.

ليجابيات  ةدرانكككككككاقتصكككككككاديات الفكرل التت تشكككككككجل ع ى تطبييها مل  3
ك، التراث المعمارل عموما جى مصكككككككر جة ل هولدرا يا نككككككك وكيات وث

 .لضمال  كبر ننبة نجاح داخ  الحي  المعمارل لالمصرالمجتمل 

ناء ا 4 ما  حيث يتم ب ليطل األثاث طار الخارجت إلموجر جت الجهد وال
مل الطوا وعم  الوصكككككككالت  و األرجف الداخ ية مل الخشككككككككا مل 

 ف  قطل األثاث ل تخ يل. لمكانية انتعما   ن
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ل موضل الحالى ال خصوصاً جىوميارناً باألثاث الخشبى  تكاليفق ة ال 5
، و نا مل نكككككال الصككككعيد وجى اللالا يتم واللالء ال واومصككككاريف 

 التليير.النكل بالبيت طوا  العمر وبالتالت المجتمل لدينا ق ي  التني  و

طع قعلى الفكرة بناء بعض أجزاء م   تعليقات تشاااااااير إلى الموافقة ثانياً 
 األثاث م  الطوب واألسمنت وذلك نظراً لـ:

يصككككعا لكل النككككرير  (Built-in)الدوالا والمطب  تصككككميم  لمكانية 1

 انكككككتخداممل ر الفكرل يتطولكل يمكل العم  ع ى ، تنفيذ  بهذا الشكككككك 
، جفت كثير مل الككدو  المتيككدمككة يتم رخف مل الخشكككككككككابنككاء  مواد 

 .ألماكل الضييةباانتعما  األثاث الثابت وخصوصا جت بناء الخ ائل 

و حكك  غير معتككاد هاألثككاث، وبعن قطل لمكككانيككة تطبيق الفكرل ع ى  2
مل مراعككال  ولكل ،تخفين التك فككةلواالقتصكككككككككاديككة ل  روف  ن راً 

عم  األبحاث المنككتيب ية الال مة لدرانككة مل بشككك  مدروا تصككميمه 
  .تأثير  الصحت والبيئت ع ى المنتخدميل

بعن اإلنكككككتعماالت مث  الدواليا و ماكل التخ يل جت نكككككهولة تنفيذ   3
الدائمة بلرف النوم والمطاب  وجى المعيشكككة، ويمكل تطبيق الفكرل جت 

 اإلنكال االقتصادل ول شباا جت ميتب  العمر.

 لضككككرور غيرومل الفرة ج اء معينه  جت الفكرل انككككتخدام  لمكانية 4
جت  ةهت المتحكم ةاالقتصكككككادي لالن رو عتيد  ل  عم ه جت ك  الفرة،

 وع ى المعمارل مراعال ذلك جت ح و  المعمارية المخت فة. الموضوع

 .ثاث المطب  والكنا الدواليا وع ى بنهولة  هلمكانية تطبيي 5

تعليقات تشير إلى الموافقة على الفكرة ولك  باستعمال مواد وخامات  ثالثاً 
 أخرى حديثة ع  الطوب واألسمنت : 

 بحيث تكول آخرلخامات مصكككنوعة مل تكول يفضككك   ل  لكل  واجق 1
غير عم ت ولكنه مل وجه ن رل حيث  ل الطوا نككككه ة االنككككتخدام، 

فئات اليكول منانكككككا لبعن الح  يمكل  ل  رخف جت النكككككعر وهذا 
 ذول لمكانيات مادية ق ي ة. مث  الشباا حديثت ال واو

وخامات حديثة التركيا وبمواد  ةبتكار وحد  نكككككه مل ابشكككككد  وواجق   2
تصكككككميمها مث  البا    ، ويمكلمل حيث معامالت االمال ةمدرونكككككو

وبككأقكك   فرةشكككككككككك  ونوع ال ثككاث مل  هميككةمكككال األير ليإلمكككانيككة ت
 .التكاليف

وايجاد ل فكرل، ر واالبتكار يجت حالة وجود التطو انتعمالهاواجق ع ى   3
الو ل وتكول مل مل ضكككككككرورل خفككة ح و  عم يككة ل فككك والتركيككا 
عبارل  تم رؤيتهاجكرل وجيه  ،الفايبر مث خامات ال تحتاو الى تشككطيا 

يتم لكنها بمياا الطوا و مث  لعا األطفا كية يعل مكعبات بالنكككككككت
هات هذ  لى تشكككككككطيالتاو بدول مونة وال تح ركيب ، حيث  ؤيد مث  

األجكككار المبتكرل والحككديثككة، وال  ؤيككد الفكر اليككديم التي يككدي مل حيككث 
 األن وا.

انككتعما   مل  واجق وخصككوصككاً جت الشككيق ذات المنككاحات الصككليرل 4
، الخشكككككككككا بعن الخككامككات اآلخرل الحككديثككة األقكك  جت التك فككة مل

اليدرل ع ى ني  األثاث جى  والمشك ة األنانية جت بناء الفرة هو عدم
 المنتيب .

 مح ية وعالمية عل ولكل بخامات متطورل، وجيه حالياً منككابيات واجق  5
والخامات  ثابتالمتحرك والجتماعى منها نككككال االثاث لإلاألتصكككميم 

 جت تيب  الفكرل لدل المنتخدميل.مشك ه ال ة، ولكلتنوعمجيها 

منككاعدل ولمواد البناء المنككتعم ة ولفكرل المنككتمر ل ر يتطوالمل   واجق 6
كاليف ق  الت بأ باا ع ى ال واو  مة منيوالت لحف   الشككككككك قائ مل عم  

  ة.المفروشل شيق  اتإليجارع ى تي ي  ثمل اوتناعد الفكرل  ،الحيوق

تعليقات تشير إلى الموافقة على الفكرة ولك  ضرورة دراسة اإلنشاء  رابعاً 
 بنى : والتحميل في البداية مع تصميم الم

مراعال ذلك مل حيث اإلنشكككككككاء والتحمي  قب  تنككككككك يم الوحدات  يجا 1
جا تصككككميم وتنفيذ مكال قطل األثاث بحيث ال تترك حيث ي النكككككنية،

 لإلجتهادات الشخصية بدول  ي حنابات لألمال.

مل مراعال التصككككميم األكثر تطوراً مل الح و  اإلجتهادية اللير واجق   2
اإلنشكككاء والو ل والجما  ومادل البناء المنكككتعم ة مدرونكككة مل ناحية 

 جت بناء قطل األثاث داخ  المن  .

عرن و، عل النكك بيات ( التالى12وجيما ي ى نككوف يتم اإلنتيا  للى الجدو  رقم )

 هم تع ييات  راء المشكككاركيل جت اإلنكككتبيال بـكككككككككك)عدم المواجية( ع ى تطبيق جكرل 
 بيق جكرل األثاث الخشبى الُمصنل المتحرك. األثاث المبنى الثابت، والدعول لتط

تجميع ورصد ألهم التعليقات الناتجة م  أراء  -( ( سلبيات الفكرة 12جدول )

-Built)الـاااالمشاركي  بـااا)عدم الموافقة( على تطبيق استعمال الفرى المبنى 
in)                                      وخصااااااااااوصااااااااااااً بااامااااادة الاااطاااوب ماااع عاااماااال قشاااااااااارة خشاااااااااااب

 م(2022)بوانطة الباحث، % م  المشاركي  63.1حيث النسبة 

رفض الفرى المبنى الثابت نظراً للخوف م  الملل تعليقات تشير إلى  أوالً 
 والتقييد بأسلوب الفرى المبنى : 

عدم المواجية بنككبا الخوف مل الم   وذلك بنككبا ثبات األثاث المبنى  1
وعدم اليدرل المنكككتيب ية ع ى تحريكه مل مكانه ألل نكككبا  الطوامل 

 مل األنباا مما يشير للى انتحالة عم   ي تلييرات منتيب ية. 

مل  ولة ني ةنككككه  جضكككك  جت األثاث مل الطوا وذلك بنككككباالخشككككا  2
تثبيته ع ى عج  مل لمكانية انكككككككتلال  مكانه وخصكككككككوصككككككككا لو تم 

الخشكككككا والمنكككككاحات المهم ة التت توجد  نكككككف  األثاث جت التخ يل، 
  جض  مل حيث الن اجة و كثر  ماناً جت اإلنتعما .

األثككاث المبنى غير عم ى مل عككدم اليككدرل ع ى الوصكككككككو  ل راحككة  3
 المط وبة مل انتحالة تلير  وني ه بالمنتيب .

بمادل  مادل الطوا واألنككمنت وتكنككيتهبحيث بعد بناء األثاث  واجق ال  6
 و الخشكككا مل المحتم  بعد ذلك تكنكككير ، وذلك إلختالف نكككيراميك ال

 هالك، األذواق وخصكككوصكككاً عند بيل الشكككية جيتم تكنكككير  ويتحو  للى
 لقطل موجود متحرك الكككذل يمكل ني كككه عبكككارل علثكككاث العكا األ

ما  ل و نها خفيف، حيث  ل جكرل ك متعددللالنككتخدام مرات  ةصككالح

  .للى الحديثهت جكرل قديمة ونحل نحناو  (Built-in)الفرة المبنى 

غير منككككتفيد مل هذا األثاث وعند قدرتهم ع ى شككككراء شككككية الشككككباا  7
جديدل والذهاا لليها، نككككككوف يواجهول مشككككككك ة عدم اليدرل ع ى ني  

 .المنتيب يةاألثاث، وبالطبل نوف ت هر مشك ة بناء  ثاث جديد بالشية 

وعدم اليدرل ع ى  ،واجق ألنه يييد عم يه التليير جى شكككككككك  الفراغ ال  8
وجى حاله التونككل واالنتيا   ، ةمخت ف اتانككتخدامب اتانككتلال  الفراغ

ثاث  و عم     شراءووبيعه للى منكل اخر يتم االنتلناء عل االثاث 
 .يمكل تحريكها ةالتك ف ةولكل يمكل انتخدام مواد  خرل ق ي ، خرآ

 .رة الخفيف والمرولالبحث عل الفالنبا جت عدم المواجية هو  9

ها  11 ما ، ال  واجق رغم  ن بحيث  ةمرن ولكنها غيرجكرل جيد  لتوجير ال
 مشكككك ةوقتها ال نكككوف ت هر  خرمكال للى  النكككاكل اإلنتيا  لو احتاو

وهى  ريتليلابخالف الرغبككة جت  جت عككدم اليككدرل ع ى نيكك  األثككاث،
مما يؤدل  بالبيتوترتيبه ثاث جى تن يم األوخصككوصككاً  ،البشككرطبيعة 

 باألثاث الموجود مدل الحيال.نتحالة مراعال ذلك والتيييد ال

جت التليير والتطوير مل األثاث داخ   بنككككككبا كبت الحريات  واجق ال 12
البيت، حيث صعوبة تشكي ه وخصوصاً لذا تم عم ه مل الطوا، وجى 

 شكككككا  محدود  مبنيه ع ى شككككك   هذ  الحالة نككككوف ي هر الفرة جى
 المنككككتخدموكيفية وضككككعها وترابطها مل بعن، مل عدم قدرل  الطوبه

ك  جديد ومخت ف جت جميل األثاث  ع ى لعادل ترتيا ات جراغبشككككككك
 نوف ي ت م الناكل بهذا التصميم دول تليير وضعية الفرة.و الشية،

ال  واجق لحبى الشكككككككديد جت التليير ك  جترل  منية، جمل وجهة ن رل  13
مل حيث  بناء الفرة الداخ ى مل خال  الطوا يعتبر حاليا هو األوجر

يمكل بيعه جت المنكككككككتيب  طبيا  ىخشكككككككبثاث اللكل األتكاليف عم ه، و
 لنعر النوق وشراء جرة  خر مخت ف مل حيث الشك  والو يفة. 

تعليقات تشير إلى رفض الفرى المبنى الثابت نظراً للخوف م  عدم  ثانياً 
 الوصول إلى الراحة المطلوبة :

ثر أننككككككال وتاإل  ىك  المواد اللير طبيعية خطرل جدا ع أللال اواجق  1
 نتعما  األخشاا   منتخدملجض   ل  ، حيث ع يه صحيا ونيكولوجياً 

 مل البحثاضككككرار،  وجودت جراغات النوم لعدم ج ألنها صككككديية ل بيئة
تككككاليف ذات المواد الطبيعيكككة وال الحكككديثكككة والبنكككككككيطكككةجككككار األعل 

 ياجة المجتمل والعادات والتياليد.جت جكر وثرخيصة والمشك ة ال

النككبا جت عدم المواجية هو صككعوبة انككتعما  الكرانككى التت تم بنائها  2
مل خال  مداميك الطوا وكذلك النككككراير مل حيث راحة اإلنككككتعما  

 ولكل  تفق مل لمكانية عم  معالجات تتع ق براحة المنتعم يل.

 الثابت اللير متحرك.بنبا عدم الراحة النفنية ل فرة ال  واجق  3

جى التك فة نككوف انككتخدام مواصككفات خشككا  ق  ، ولو تم غير مواجق 4
التشككككي   ، ومل ضكككمل ممي ات الخشكككا نكككهولةجضككك المجم   يكول 

 .ةر و يفة اللرجيولمكانية تلي الني نهولة الخفيف والو ل والجما  و
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اولها مران جت  نكككككبا تي توقل انه نكككككوف و مريا نهائياً  غيرثاث األ 5
حيككال الم ال هر والرومككاتي م جت بعن األآن الق اللضكككككككروجت واإل

غير الصدمات ، بنبا الرطوبة الخارجة مل الب وك خاصة جت الشتاء
 .األطفا  جت مكال ضيق م تء بالحواف الحادلُمعرن لها ال

ل مواد الطبيعية اكتر  جت الراحةننكككال نكككبا رجضكككى هو ال طبيعة اإل 6
واأللوال... مل حيث الشكك  والم ما والراحة البصكرية  عةمل المصكن
،  ما خشككاا الطبيعيةالمصككنوع مل األ  جضكك  األثاثلذلك و للى آخر ،

 .حناا غير مرياقد تعطى لالطوا مادل جامدل و خشنة و 

واد متعليقات تشير إلى رفض الفرى المبنى م  الطوب نظراً لوجود  ثالثاً 
 وخامات حديثة متطورة بدالً منه : 

انكككككككتخدام األثاث  ىهناك الكثير مل طرق التوجير جبنكككككككبا واجق  ال  1
عدد ىالخشكككككككب مات المت خدا كار كاأل للنفا الوحدل كاالنكككككككت  لكتيرالج

تم مكل لو حيث ي Smart Furniture)) ىجالمنكككككتحدثة التى  هرت 

مل خال  شركات ومعارن متخصصة بأنعار منانبة نوف ذها يفتن
 تكول الح  األمث  جت الحاضر والمنتيب .

عصكككككككرالحديث هناك الوجت ومنكككككككته كة، قديمة  هيينها طرالواجق  ال  2
مث  المكعبات بخامات  بشكككككككك  مخت ف ثاثاألنشككككككككاء طرق حديثة إل

 ه.مخت فة عل الخشا واق  نعرآ من

لفرة المنكككا    ةمل وجود ح و  ذكيككك واجق ع ى الفرة المبنى ال  3
جت وعدم التبذير ة ثاث اللير ضكككككروريوالترشكككككيد مل قطل األالحديثة 

 ع ى نبي  المثا . النية شراء قطل  ثاث ال تنتخدم مث 

غير عم يكة وهنكاك طرق  حنكككككككل مل الطوا  ةال  واجق النهكا طرييك 4
 .وخامات  جض  وبنعر  ق 

و يضككككككككا  رجن هكذ  الطرييككة  ،وجر حكدث و طرق وجود لن راً  ال، 5
 ل تيييد وعدم لمكانية التليير بالمنتيب .

بنكككككككبا وجود مواد حديثة لعم  قطل األثاث  جضككككككك  مل غير مواجق  6
ى  كثر، بخالف ثي  الفرة المبنى ع ى النكككيف نكككه  وعم الطوا و 

 .مكانهوبالتالت ع ى المبنى وكذلك صعوبة تحريكه وتليير 

نكككتخدام الطوا كأثاث  نكككانكككى والوحيد مل واجق الل اللرن األ ال  7
ثاث مل االخشككاا بتك فة  نككتخدام اب جع  ذلكويمكل  ،هو تي ي  التك فة

 .مكانية الني لمياربة و بالطبل تمتا  ع يها بالعنصر الجمالى و 

 ال  واجق ع ى نكككككككطحية التطبيق جت الوقت الحالى، ولكل  واجق ع يها 8

نتها بشك  متطور  بداية التصميم  ذمن( conceptالـكككككككك)جى اذا تم درا

 .نشائياً لو وجراغياً  حتى تكول مالئمة و يفياً 

والنبا الرئينى هو وجود مواد بناء وخامات حديثة متواكبة واجق  ال  9
كبيرل، ونوف ال بصعوبة لتليير  مل العصر الحالت مل عدم لمكانية 

الذهاا للى شككية جديدل بمكال آخر نككوف  يشككعر النككاكل بالتك فة وقت
يكتشكككف  نه مل األجضككك  امتالك  ثاث يمكل ني ه ل مكال الجديد، حيث 

ن راً لثباته، كما  ل ر ل  الفرة المبنى وني ه ال يمكل االنكككككككتفادل مل
العصككر الحديث نكك وا جت مل الممكل انككتخدام نفا األالشككخصككى  ل 

ولة كبيرل نككهذات والو ل  توجير ولكل بمواد نككه ة التشكككي  وخفيفةل 
 ومراعال اإلحتياجات النفنية.راحة االننال لضاجة باإلجت الني ، 

تعليقات تشير إلى رفض الفكرة بسبب التحميل الزائد على المبنى م   رابعاً 
 الناحية اإلنشائية وبالتالي التكلفة: 

وخصككوصككاً جى األدوار النككيف   ىعن راً ل يادل األحما  مواجق غير  1
معام  تليير شكككككككك  الفرة وتحريكه، وكذلك  المتكررل، وصكككككككعوبة

كذلك  يادل  ،ضككعيف جداً ل فرة المبنى مل الطوا واألنككمنت األمال 
ناتجة مل الفرة المبنى، الرطوبة   التعرن ألمران كثيرلكذلك وال

صكك بة قد تكول الجنككام ألتعرن األطفا  ل وكذلك وصككعوبة التن يف،
 .الشديدل اتعرضة لإلصاب

نا لو ال  واجق ن را ألننا  2 الطوا الكام  ببجرة البيت  اءبناجترضككككككك
يجا درانكككككة األحما  بمنتهى الدقة و عتيد  ل جت ذلك الوقت نكككككوف 

 ت يد نمك بالطة النيف بشك  كبير إلمكانية التحمي  بشك   مل.

األثاث جت  ي وقت، مكانية التليير وتحريك بنكككككككبا عدم لال اواجق  3
التنكككك يا نككككمك النككككيف وبالتالت  يادل حديد   يادل واألهم مل ذلك هو

  منذ البداية.نعر البناء  لمبنى، مما يعنى  يادلنانات اأب

ناء المبنى،  4 غير مواجق لضككككككككاجة جرة مل الطوا بعد اإلنتهاء مل ب
حيث يجا  ل يتم وضكككككككعه جت اإلعتبار عند البناء منذ البداية لكيفية 

ونالح   ل  ن تكاليف المبنى،التحمي ، مما يضكككككككطرنا للى  يادل بع

النككككككيف نككككككوف ي يد نككككككمكه ل تحمي  ع يه جت جكرل الفرة المبنى، 
 بالتالى نوف ت يد التك فة جت بناء اليواعد واألعمدل الخرنانية.

 

 المشاركة في الفكر م  خالل التواصل مع بعض األسر: -5

 للى تطبيق جكرلتم التواصكك  مل بعن األهالى واألنككر البنككيطة التت لجأت  أوالً:
شارع  اوية االصمعى قرية ع بة البوصة محاج ة قنا مل الطوا باألثاث المبنى 

 .التالىصعيد مصر، وذلك لإلجابة ع ى بعن األنئ ة التت تم لعدادها بالجدو  ب
 

 توضيح أراء األسرة األولى الذى لديهم شباب في س  الزواج( 13جدول )

 م(2022)بوانطة الباحث، 

وذلككك مل خال  وعرن الر ي لمشكككككككككاركككة مل خال  الفكر ا الموضوع
التواصكك  مل بعن األنككر التت تنككعى للى تطبيق جكرل  نكك وا 

 .الفرة المبنى الثابت

النكل جت بيت العائ ة الذل يتكول مل ثالثة طوابق ع ى مناحة  المكال:

يرية ع بة ، بالدور األخير بشككككككارع  اوية االصككككككمعى ب2م 80

 محاج ة قنا جى صعيد مصر.بلمرك   بوتشت البوصة التابعة 

المنككككككتول 
 اإلقتصادل

 مل محدودل الدخ .

النكككككككككككؤا  
األو        
مكككككككككككككككككدل 
الككمككواجككيككككة 
عل تطبيق 

 الفكرل:

جت بيت  ل نكككككككوف يت ووالذاألكبر  األبلجهي  شكككككككية جارل ت
عائ ة  مة، ال ياد ناء األثاث بخالفخال  األيام ال  ونكككككككوف يتم ب

المتعككارف ع يهككا مل حيككث شكككككككراء األثككاث  العككادات والتيككاليككد
 ل  وقد قرر األا، المصكككنوع مل الخشكككا لفرة شكككية ال وجية

ثاث  واو نج ه  ناء  مل ييوم بتصكككككككنيل   الطوا، وذلك عل وب
مكونة الغرجة النوم األنترية بالمعيشكككككككة، وكذلك بناء طريق بناء 

 بالطوا األحمر... للى  خر  تنككريحة النككرير والدوالا والمل 
نكككككمنت مل تل يفه بالخشكككككا جت غرف النوم، وكذلك تل يف واأل

مل  الككدواليككا والخ ائل مل النكككككككيراميككك جت الحمككام والمطب 
 انتعما  الض ف الخشبية وبعن األرجف مل خامة الخشا.

النكككككككككككؤا  
الكككككثكككككانكككككى      

نككككككككككككبكككككا 
الككمككواجككيككككة 
عل تطبيق 

 الفكرل:

ية   روف االقتصكككادتم المواجية ع ى بناء األثاث بالطوا ن راً ل
، حيث  رتفعت الصكككككعبة وغالء األنكككككعار الذي طا  ك  شكككككتء

األنعار وخصوصاً جرة غرجة النوم جت    موجه اللالء  كثر 
مل  ربعة  ضعاف، حيث  ل البناء بالطوا  ق  جت التك فة بكثير 
مل الخشا، كما تم التوضيا مل خال  األا  نه تم عم  حناا 

 نككانككات المبنى منذ ت ك األحما  اإلضككاجية الواقعة ع ى نككيف و
 بداية لنشاء المبنى. 

النكككككككككككؤا  
الكككككثكككككالكككككث        

عل النيكككك  
 بالمنتيب :

 والدل نكككوف ينككككنوا معى جت بيت العائ ة ولذلك وضكككعت جت 
اإلعتبككككار بنككككاء الككككدور األخير مل جككككدرال وحوائط وجرة 

األثاث الخشككبى جضككال عل  ل إلنككتمراريتهم معى جت المنككتيب ، 
 مل مما يؤدل للى انكككككككتبداله عوام  اليتعرن ل تأك  مل تلير 

ينكككاعد واألنكككمنت ، لكل البناء بالطوا األحمر جت وقت قصكككير
، كما  ل ميارنة باألثاث الخشكككككككبى  عواماً اللرجة ع ى  ل تعية 

قطل األثاث نكككوف يتم تل يفها بالخشكككا مث  نكككرير غرجة النوم 
مل انكككتكماله مث  النكككرير الخشكككبى مل حيث وضكككل العوارن 

ومل جوقها المراتا اليطل وبذلك نككككككوف تؤدل نفا الخشككككككبية 
 اللرن بتك فة  ق  مل تصميم  ماكل ل تخ يل  نف  منه.

الككككككككككككككر ي 
الشككخصككى     

عكككككككككككككككككككل 
 التجربة:

بتأنكككككككيا من    والدل تمهيداً ل  واو، وبعد  ل قمت    نا  قوم
 بناءبتجهي  الشكككية مل تركيا النكككيرامك والنكككباكة جاءت جكرل 

 حد  قاربى األثاث جنككككككككاعدنى جى تطبيق الفكرل باقى و الدوالا
وف ونجحت جى بناء النككككككرير والدوالا ونكككككك ،عام  بناءيعم  

 قوم ب خرجة اللرجة حتت تصبا بشك  حضاري، وتك فة اللرجة 
جيط  وجدت  ل شكككراء  ثاث خشكككبى وقدجنيه،   لف 12 للم تتعد

 . لف جنيه 60 كثر مل  نوف يك فغرجة النوم مل تجهي  

 ل جكرل بناء  ثاث المن   بالطوا  را األنكككككككرل ع ى دوقد  ك
بيل  ثاث  وذلك مل خال  يطبيه ع ى نفنه  يضاً،وف األحمر ن

الرئينية الخاصة نوم الالخشا وبناء غرجة  المن   المصنوع مل
التينككير ع ت الشككباا  هومل الفكرل  و ل الهدف ،بهذا الشككك به 

خال   عدم ال واو رتفاع ننككبة ال واو، خاصككة بعد  الميب  ع ى
رتفاع تكاليف ال واو، وع وف الشككباا بنككبا  الفترل االخيرل و

توجر ع ى وف نهذ  الفكرل المنا  ، و رتفاع جى  نعار  ثاثاأل
  .تك فتها للت األثاث الخشبىتص  ولل الكثير مل الما ، الشباا 
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كد قد   نه  ية ع ى جكرل  ع ى كما   بدا عائ تيل منذ ال فاق ال ناء بلت
األثاث وذلك لعدم وضكككككل العائ ة األخرل  مام الوضكككككل الراهل، 

كام كة مل االتفكاق ع ى  جة ثمل غرجة النوم  ثاث لضككككككككا وباقى  
وذلك لحف   الخاصة بالعرونةالمنيوالت جى قائمة وجرة الشية 

عادات و يضككككككككاً مراعال لفكر وثياجة المجتمل وكذلك ال الحيوق،
 والتياليد المتوارثة عبر األجيا .

 

تم التواصكك  مل بعن األهالى واألنككر البنككيطة التت لجأت للى تطبيق جكرل  :ثانياً 
بوانكككطة الطوا واألنكككمنت بدالً مل تصكككنيعه مل  و األثاث المبنى الثابت الفرة 

شارع  حمد عرابى بمرك   بو تشت بمحاج ة قنا الخشا بوانطة الورة، وذلك ب
 .التالى، وذلك لإلجابة ع ى بعن األنئ ة التت تم لعدادها بالجدو  بصعيد مصر

 
 

 توضيح أراء األسرة الثانية الذى لديهم شباب في س  الزواج( 14جدول )

 (2022)بوانطة الباحث، 

المشكككككككككاركككة مل خال  الفكر وعرن الر ل وذلككك مل خال   الموضوع
للى تطبيق جكرل التواصكك  مل بعن األنككر البنككيطة التت تنككعى 

 . ن وا الفرة المبنى الثابت

النككككككككل جت بيت العائ ة الذل يتكول مل طابييل ع ى منككككككككاحة  المكال:
، بالدور األخير بشككارع  حمد عرابى مرك   بوتشككت وهو 2م90

 لحدل مراك  محاج ة قنا جى صعيد مصر. 

المنككككككتول 
 اإلقتصادل

 مل محدودل الدخ .

النكككككككككككؤا  
األو        
مكككككككككككككككككدل 
الككمككواجككيككككة 
عل تطبيق 

 الفكرل:

جارل تطبيق هذ  الفكرل جت شكككككككية  بنى بشكككككككك  ج ئى، حيث 
جارل تنفيذ بناء األثاث بانكككككككتعما  الطوا والخشكككككككا والجبا 
والنكككيراميك جت بعن األماكل مث  الخ ائل التت توجد بالمطب  
والحمككام، كمككا تم بنككاء دواليككا غرف النوم وكككذلككك بنككاء دوالا 

 ات المالصكككية ل حائط ليتم وضكككل شكككاشكككة النية وبعن الترابي
 الت يف يول ع يها. 

النكككككككككككؤا  
الكككككثكككككانكككككى      

نككككككككككككبكككككا 
الككمككواجككيككككة 
عل تطبيق 

 الفكرل:

جكرل بناء األثاث مل الطوا بدالً مل تصككككنيعه  نتشككككرت مؤخراً 
جت اليرية بشكككككككك  خاف وجى المرك  بشكككككككك  عام، ن راً ألنها 

 ل بناء منانكككبة ل  روف االقتصكككادية الخاصكككة باألنكككرل، حيث 
جرة مل الطوا  ق  جت التك فة مل شكككككراء جرة مل الخشكككككا، 
جهى مبادرل طيبة تم المواجية ع يها بيل  ه  العريا والعرونة، 

وبعن وكككذلككك جكرل لللككاء الككذهككا ل تنكككككككهيكك  ع ى الشكككككككبككاا 
 لقامة حيال  وجية.المبادرات األخرل والتت تهدف للى 

النكككككككككككؤا  
الكككككثكككككالكككككث        

عل النيكككك  
 بالمنتيب :

نحل مرتبطيل هنا بالصعيد وخصوصاً جت اليرية بالنكل العائ ى 
 شية  و بيتولذلك نادراً ما يتم ني  المنكل للى   و ببيت العائ ة،

عائ ى األنكككككككرل  خر جديد،  باط ال نا جت اليرية، ن راً لالرت لدي
 ولذلك هذ  الفكرل منانبة جداً لنا.

الككككككككككككككر ي 
الشككخصككى     

عكككككككككككككككككككل 
 التجربة:

  تمنى تعميمهاومنانككبة ل  روف االقتصككادية، وجكرل جمي ة هى 
الموجودل  والتياليد لكنككر العاداتولتخفيف العاء ع ى الشككباا، 

الشككككباا عل الع وف بعن والتى دجعت  لدل الكثير مل األنككككر
بتكككاليف  صكككككككبحككت ليا جى ميككدور  همع ى ال واو، ولرهككاق

خاصككككة مل ارتفاع األنككككعار التى تضككككخمت بصككككورل  ،األهالى
التى الصكككككككعبة االقتصكككككككادية ال روف البطالة و وجود مل كبيرل

البالد، وقد  نتشككككرت هذ  الفكرل جت اليرية منذ  كثر مل  تعيشككككها
خمنككككككة  عوام عندما لجأ لمام  حد المنككككككاجد بتطبيق هذ  الفكرل 
وبناء  ثاث الشككككككية بالطوا وذلك لعدم قدرته ع ى شككككككراء  ثاث 

نخفان جديد مل الخشكككككا ن راً لتضكككككاعف األنكككككعار جت    ا
الكدخك  وقكد حكا ت هكذ  الفكرل ع ى لعجكاا الكثيرول مل  هك  
اليرية، وقد قام بتطبييها العديد مل األنكككككككر واألهالى باليرية، 
حيككث لجككأ بعن األشكككككككخككاف للى بنككاء غرجككة نوم من لهم مل 
الطوا الحرارل وتجمي ها بالنيراميك لكى تكول مشابهة للرف 

هذا هو توجير  النوم المصكككككككنوعة مل الخشكككككككا والهدف مل ك 
 وترشيد الكثير مل النفيات جت    ضعف اإلمكانيات المادية.

 

أحدهم م  البنائي   العمال المشااااركة في الفكر م  خالل التواصااال مع بعض  -6

 وإجراء المقابالت:واألخر م  صناع األثاث الخشبى 
والذل ييوم بتصككنيل األثاث مل عرن الر ل الشككخصككى ألحد صككناع األثاث  اوالً:

 بصعيد مصر جت محاج ة المنيا: مل خال  والورة الخشا 

وتجارل مل خال  ورة النجارل الخشكككككككبى تم التواصككككككك  مل  حد صكككككككناع األثاث 
ل مشكككككاركة جت الر ي بعد عرن جكرل بناء األثاث مل الطوا بدالً مل  األخشكككككاا

جدول  وعل، مصكككرالخشكككا وخصكككوصكككاً جت بعن اليرل التت توجد جت صكككعيد 
لخامة األخشككككاا بالطوا  المنككككتخدميل مل النكككككالانككككتمرارية  اهرل انككككتبدا  

، وقد  شكار للى  ل الحائطية دوالياالو النكرايرواألنكمنت جت بعن قطل األثاث ك
خال  الفترل التت  عيبت تعويم بالفع  لجئوا  نككككال اليرل بمحاج ة المنيا قد بعن

بية بأخرل مصنوعة مل الطوا والمحارل بدهانات الخش نرايرالجنيه، النتبدا  ال
توجر جت تك فتها  كثر مل األخشكككككككاا، وما المح ية حائطية، باعتبار  ل مواد البناء 

 ل خامة الخشكككا لها  ، جيد كال الر لتصكككنيعها مل مراح  التجهي  والدهال يعيا
لخشا حيث  ل ا، الذل يفتيد للى الجما  مواصفات جنية وصحية لل يحييها الطوا

 .مل الخامات الطبيعة الصديية ل بيئة ولإلننال
مواصككفات الع   ل حرارل وقاب  ل صككيانة بنككهولة  كما ذكر  ل األثاث الخشككبى له

ننككبة  ى بناء األثاث مل الطوا واألنككمنتو ل ما  قدم ع ويمكل بيعه بالمنككتيب ، 
 ل األخشكككاا  حيثالمنكككتيب ، ب تنكككتمر ت ك الفكرللل و نكككتخدميل،محدودل مل الم

و كد  ل الصكككككككناعات ، خامة ال غنى عنها جت العمارل الداخ ية مهما ارتفل ثمنها
جت  نككعار األخشككاا، الجتا  ل المتر  الشككديدالخشككبية تواجه   مة، بنككبا االرتفاع 

جنيه  9650 للى 9000األل ما بيل مل الخشكككا المونككككت وصككك  نكككعر   واحدال

المتر  نكككككعر ل كما ، حوالى خمنكككككة  عوام منذ جنيه 2200بعدما كال يباع بمب غ 

جنيه، مؤكدا  ل  13777للى جنيه  13000ما بيل الخشككككا ال ال الواحد األل مل 

( بتلير األنككعار 16يل منككتمر ولل كال بكميات  ق ، وجيما ي ى جدو  رقم )صككنالت

 ع ى مدار الخمنة  عوام.
 

 2022 و 2017ما بي  عام  مقارنة بي  متوسط سعر الخشب( 15جدول )

(www.egypt-today.com, 2017) (www.ngmisr.com, 2022) 

سعر الخشب  أنواع الخشب الرقم

 م2017عام 

سعر الخشب 

 م2022عام 

نكككعر الخشكككا ال ال مياا ل متر  1
 المكعا

 جنيه 13000 جنيه 8000

نويدل نمرل ) 2 ( 1نعر الخشا ال

 ل متر المكعا

 جنيه 11000 جنيه  5200

 جنيه 9000 جنيه 4800 نعر متر الخشا الرونى 3

 جنيه 8000 جنيه 4200 (1نعر الخشا البيان رقم ) 4

 متار مل األب كاة  3نكككككعر لوح  5

 الكوري 

 جنيه 400 جنيه 100

 متار مل األب كاة  6نكككككعر لوح  6

 الكوري

 جنيه 500 هجني 125

 متار مل األب كاة  9نكككككعر لوح  7

 الكوري

 جنيه 600 هجني 180

 جنيه 9000 جنيه 2200 خشا المونكتالنعر المتر مل  8

% ويرجل 30حيث  رتفعت  نكككعار األخشكككاا خال  األشكككهر الماضكككية بننكككبة 

ذلك للى  يادل نككككعر الدوالر جت البنوك و يضككككا الحرا الرونككككية األوكرانية، 

% مل الخشككككا الخام لتيوم 100مصككككر تيوم بانككككتيراد ما ييرا مل  حيث  ل

بتصككككنيل المنتج المح ى لنككككد لحتياجات النككككوق الداخ ى وكذلك التصككككدير بعد 

 م(2022التصنيل للى الخارو ) شرف، 
 

مل والذل ييوم ببناء األثاث عرن الر ل الشكككككككخصكككككككى ألحد عما  البناء  :ثانياً 
 بصعيد مصر جت محاج ة المنيا: داخ  البيوت الطوا 

تم التواص  مل  حد عما  البناء جت  حدل اليرل البنيطة بالمحاج ة ل مشاركة جت 
الر ل بعد عرن جكرل بناء األثاث مل الطوا بدالً مل الخشككككا وخصككككوصككككاً جت 

 الفييرل بالمحاج ة. األمكالبعن 
ل البنكككككككيطة ذول الدخ  المنخفن جت كثير مل اليرل بعن األهالت ا ذكروقد 

كبككديكك  مل الطوا وبالط المو ايكو ثككاث األقطل بعن  بككالفعكك  للى بنككاءي جئول 
قد  كد و، جت  نككعار األخشككااالكبير  لبعن قطل األثاث الخشككبت، بنككبا االرتفاع

ط ا منه بناء منطحيل  جيييل ع ى شك   ناكل ل ع ى مل خال  موقف قد حدث 
ب غ نعرهما ما بيل  قد تاجهما طف يهيح لنريريل، بعدما اكتشف  ل النريريل الذ

بعد الدهانات والتنجيد وذلك النكككككككعر ، م2016وذلك جت عام  آالف جنيه 8للى  7

ووجرا  كثر مل نصككككف واألنككككمنت جانككككتعان عنهما بنككككريريل مبنييل بالطوا 
وقتها مما يد  ع ى بحث النككككككككال عل الح و  البدي ة بنكككككككبا ال روف  التكاليف

 .واألوضاع االقتصادية

http://(www.egypt-today.com/
http://www.ngmisr.com/
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بناء  ط بول منهيكثير مل المنتخدميل الذل يتعام  معهم   يضاً للى  ل ضاف قد و
ها ثم الطواخامة  مل، بشكككككككييهم النككككككككنية دواليا حائطية بالمحارل  يتم تلطيت

نات لدها ناء تجهي  وا باا و رجف ل دو  ث ية، ثم يتم تركيا  يادهال الشككككككك مل  ال
التت تشككبه قطل الرخام جت قطل مل المو ايكو تركيا آخرول  ط ا، كما يالخشككا

حوائط المطب  وكذلك جت كنول الدوالا المصنوع مل الطوا والتت يتم جيها حف  
  دوات المطب  المخت فة.

 ل كثير مل النكككال جت المنيا قد لجئوا للى انككتعما  األثاث المبنى  يضككاً وقد ذكر 

م 2016م نوجمبر عككا 3الثككابككت خال  الفترل التت  عيبككت تعويم الجنيككه  ي بعككد 

وتحرير البنك المرك ل المصكككككرل نكككككعر صكككككرف الجنيه والتنكككككعير وجياً آلليات 
التت تنككككل اليرل األنكككر الكثير مل منذ ذلك الوقت وقد قامت والعرن والط ا، 

الطوا خامة مل الثابت باألثاث المبنى  الذل يمكل ني هبانككككتبدا  األثاث الخشككككبى 
ني ه بالنككككتيب   و تبدي ه لذل يصككككعا واوالمحارل والدهانات الحائطية واألنككككمنت 

مل خال  التجكككارا المتعكككددل جت بنكككاء الفرة  حيكككث  عتبرت األهكككالى، وتلير 
ن را الرتفاع  توجر جت تك فتها  كثر مل الخشككككككككاالمح ية  ل مواد البناء الداخ ى 

التجهي  التركيا و، وما يعيا تصككككككنيعها مل مراح   نككككككعار  بنككككككبا انككككككتراد 

 ( بتلير األنعار ع ى مدار الخمنة  عوام. 17جدو  رقم )والدهال، وجيما ي ى 
 

 2022و  2017مقارنة بي  متوسط سعر الطوب ما بي  عام ( 16)جدول 

(ahlmasrnews.com , 2017) (m.akhbarelyom.com, 2022) 

سعر الطوب  أنواع الطوب الرقم

 م2017عام 

سعر الطوب 

 م2022عام 

طكوا  حكمككر طكفكك ككت مكثككيككككا  1
 نم  لف طوبة 6×11×24

 جنيه 800  جنيه 495 

طكوا  حكمككر طكفكك ككت مكثككيككككا  2

 نم  لف طوبة13×12×25
 جنيه 2000 جنيه  918

طوا  نكككككككمنتت مصكككككككمككككت  3

 نم  لف طوبة 6×12.5×25
 جنيه 1050 جنيه630 

طكككوا  نككككككككككمكككنكككتكككت مكككفكككرغ  4

 نم  لف طوبة 12×20×40
 جنيه 6800 جنيه 3729 

طكككوا  نككككككككككمكككنكككتكككت مكككفكككرغ  5
 نم  لف طوبة 20×20×40

 جنيه 4900 جنيه 4746 

طكككككككوا رمككككككك كككككككت وردي  6

 نم  لف طوبة 6×12×25
 جنيه 2060 جنيه 839 

 خكككككفكككككيكككككفطكككككوا رمككككك كككككت  7

 نم  لف طوبة 20×20×60
 جنيه 950 جنيه 550

طككوا خككرنكككككككككككانككت خككفككيككف  8
 نم متر مكعا 20×20×60

 جنيه 1125  هجني 700

الوطنية،  اتبالصناعاألنانية  حد اليطاعات الرئينية  ويمث  قطاع مواد البناء

جانا بمل الصادرات المصرية لألنواق العالمية،  %24.5هم بنحو احيث ين

قطاع جى احتياجات النكككككككوق المح ية مل المنتجات المنكككككككتخدمة غالبية تلطية 
يككائمككة بتحتكك  صكككككككككادرات قطككاع مواد البنككاء المرتبككة األولى ، واإلنشكككككككككاءات

 م(2022)محمد،  .الصادرات المصرية

 

 النتائـــج : قد توصلنا م  خالل البحث إلى النتائج التالية: -7

الفرة المبنى الثابت و نكككك وا   نكككك وابيل جت نياط محددل الميارنة نتائج ... 7/1

 :   الفرة المُصنل المتحرك
 

المبنى مقارنة في نقاط محددة بي  األثاث الثابت العرض نتائج ( 17جدول )

 (2022)بوانطة الباحث،  الُمصنع م  الخشب المتحركم  الطوب واألثاث 

   أساااااااالاوب الافارى الاماباناى  المعيار
 الذى ال يصعب نقله الثابت

نع المُ أساااااااالوب الفرى  صاااااااا
 ذى يسهل نقلهالالمتحرك 

 رخف مل حيكككث النكككككككعر  االقتصاد-1
مات  يذ  بمواد وخا وذلك لتنف

ع ى مككككدار مح يككككة متوجرل 
 جت مصر.العام 

 غ ى مل حيث النكككككككعر وذلك 
لتنفيذ  بمواد وخامات منتوردل 
مل الخكككارو وغير متوجرل جت 

 مصر.

 نكككككك وا الفرة الثابت الذل  المتانة-2
بككالبيككت  الموقليتم بنككاء  جت 

ية ، ذو متانة وعمر  و الشككككككك

 نككككك وا الفرة المتحرك الذل 
 يتم تصكككككككنيعكككه جت المصكككككككنل

، ذو مككتككككانككككة وبككعككن الككورة

اجتراضكككككككى  كبر مل حيكككث 
 التحم  ع ى مدار ال مل.

وعمر اجتراضكككى  ق  مل حيث 
 التحم  ع ى مدار ال مل.

ال يمكل ني ككه بعككد تنفيككذ  جت  لني ا-3
الشكككككككيكككة، حيكككث  نكككه مرتبط 

كال وعند النكككككل بشككككية بالم
جديدل نكككككوف يتم لعادل تنفيذ 

 الفكرل مل جديد.

يمكل ني ه بعد تصنيعه ووضعه 
جت الشية، حيث  نه غير مرتبط 
بككالمكككال وينكككككككهكك  جكككه وني ككه 
وتركيبككككه جت  كثر مل مكككككال 

 جديد بالمنتيب .

التبككككديكككك  -4

 والبيل

ال يمكل تبككدي ككه  و بيعككه بعككد 
تنفيذ  ن راً ألنه مثبت ومبنى 

 ى المكال.ج

يمكل تبككككدي ككككه  و بيعككككه بعككككد 
تصككنيعه وجرشككه ن راً ألنه حر 

 وغير مثبت بالمكال.

 قكك  جمككاالً ن راً لتنفيككذ  جت  الجما -5
الموقل بدول درانكككككات كاجية 
ل ننككا والجما ، حيث ال يتم 
 تنوييه مل خال  المعارن.

 كثر جمكككاالً ن راً لتنفيكككذ  جت 
المصنل بدرانات كاجية ل ننا 
والجمككككا ، حيككككث يتم عرن 
المنتج بعد ذلك وتنكككككككوييه جت 

 معارن آثاث.

العككككادات -6

 والتياليد

صكككككككعوبككه تيبكك  الفكرل لككدل 
ير مل األنككككككككر ن راً  كث ل ا
إلرتبككككاطهم بفكرل قككككائمككككة 
المنيوالت التت تعككد مل حق 
ال وجكككة، ولكككذلكككك يتم عمككك  
قائمة ألثاث لجتراضككككى بييمة 

 تيديرل معينة.

معتكادل  تيبك  الفكرل ن راً النهكا
ومتوارثكككة عبر األجيكككا  لكككدل 
المجتمل المح ى مل حيككث جكر 
وثياجة المجتمل، وخصوصاً جت 
حف  الحيوق وكتكككابكككة قكككائمكككة 
بككالمنيوالت والتت تعككد مل حق 

 ال وجة.

يتوقف عكككامككك  الوقكككت ع ى  الوقت-7
تواجر الفكرل التصكككككككميميككككة 
لشكككككككك  األثاث ووضكككككككعيته 
داخكككك  الفراغ، ونككككككككرعككككة 

ربكككة  ومهكككارل العمكككالكككة المكككد
وتواجر الخامات المح ية التت 

 يتم البناء بها .

يتوقف عام  الوقت ع ى تواجر 
الفكرل التصكككككككميمية الخاصكككككككة 
باألثاث مل الشكككك  والميانكككات 
المتنانككبة مل حركة المنككتخدم، 
ونككككرعة الماكينات المنككككتعم ة 
والعمككككالككككة المككككدربككككة وتواجر 

 الخامات المنتوردل.

 يتم العمكككك  داخكككك  المكككككال المكال-8
المط وا جرشككككككككه، حيث يتم 
بنككككاء قطل األثككككاث جت ككككك  
جراغ ع ى حككككدا مل خال  
العمكككالكككة المكككدربكككة جت بنكككاء 
األثككككاث طككبككيككككا لكك ككمككعككككايككيككر 

 التصميمية ل فرة.

يكتكم الكعكمكككك  خككككارو الكمككككككال 
المط وا جرشكككككككككه جى الورة 
والمصكككككانل المتخصكككككصكككككة جت 
تصكككككككنيل األثككاث، ثم يتم ني ككه 
وجرشككه طبيا لألنككا والمعايير 

الخاصكككككككة بفرة التصكككككككميمية 
 الفراغات المخت فة.

ماكل و وضككككككككاع  ةالمناح-9 ته جت   ثاب
مككحككككددل ويككتككطكك ككككا عككمكككك  
درانككككات وميترحات ل ح و  
والبدائ  قب  الشروع جت بناء 
األثاث لضكككككككمال اإلنكككككككتفادل 
اليصكككككككول مل المنككككككككاحات 

 المتاحة. 

متلير حيث يمكل تحريك قطل 
األثاث وخصكككككككوصكككككككاً الخفيف 
منهكككا، ويتم عمككك  درانككككككككككات 
ابتدائية ل ميانككات المط وبة قب  
وضل األثاث لضمال اإلنتفادل 
اليصكككككككول مل المنككككككككككاحكككات 

 المتاحة.

 الحمكككك -10

ع ى  الواقل
 المبنى

يحتكاو الفرة الثكابكت المبنى 
قة  بد للى حنككككككككاا األحما  
ن راً ألنها  ثي  بنكككبا البناء 
بمككادل الطوا واألنكككككككمنككت، 
وبأماكل محددل ال يتم تليرها 

مما يتط ا مل مرور ال مل، 
حنكككككككككككاا األحمككككا  لني هككككا 
لألنانات دول  ل يؤثر ذلك 
تراضككككككككى  عمر االج ل ع ى ا

 ل مبنى.

يحتاو الفرة الُمصنل المتحرك 
لحنككككككاا األحما  الواقعة ع ى 
كام  النيف ن راً النها متليرل 
و خف مل حيككككث الو ل مل 
المبنية بنكككككككبا خامات األثاث 
المنكككككككتعم ة بخامات الخشكككككككا 

مما يتط ا المتنوعة ومشتياته، 
حنككككككككاا األحما  الحية لني ها 
لألنككككانككككات دول  ل يؤثر ذلك 

 ع ى عمر المبنى.

الن ككام -11 

 والن اجة

ينككككاعد الفرة الثابت المبنى 
ع ى انكتمرارية الن ام داخ  
اللرف حيث ال يمكل تحريك 
 و ني  قطل األثاث، كما  نه 
ينككككككككهكككك  عم يككككة التن يف 
والترتيكككا جت منككككككككككاحكككات 

لصككككعا محددل، ويجع  مل ا

لمتحرك  لفرة ا ينكككككككككككاعككككد ا
الُمصككككككنل انككككككتمرارية التعدي  
والتليير ل ن كام ن راً إلمككانيككة 
تحريكككه ونيكك  قطل األثكاث مل 
المكال، مما يؤدل للى الترتيا 

ف الككمنكككككككككتككمككر جككت والككتككنكك ككيكك
مناحات متعددل، ويناعد ع ى 
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االحتفككا  بككاألشكككككككيككاء اللير 
ضكككككرورية وذلك لعدم وجود 

بالبيوت  و الشكككككككية مكال لها 
ممككا يي كك  الفوضكككككككى داخكك  

 الفراغات المخت فة.

االحتفككككا  بككككاألشكككككككيككككاء اللير 
ضككرورية ن راً إلمكانية تواجر 
منكككاحات نتيجة تحريك اليطل، 

الفوضى  جت حدوثمما يتنبا 
 داخ  الفراغ. 

 

 ... نتائج مل خال  المشاركة جى اإلنتبيال وكتابة التع ييات: 7/2

ذو الفئة العمرية مل نكككل العشكككريل للى ... الموضكككوع آثار اهتمام الشكككباا 7/2/1

% مل المشكككاركة اإليجابية 83.6نكككل األربعيل حيث ب لت ننكككا المشكككاركة للى 

اإلجمالية الفعالة وكذلك المشاركة جت الر ي وكتابة التع ييات، كما  ل ننبة الرجا  
المشكككاركيل المهتميل بالموضكككوع كانت  ع ى مل ننكككبة النكككيدات حيث وصككك ت لـ 

لمشكككككاركيل وخصكككككوصكككككاً مل جت نكككككل الشكككككباا، مما يعكا  همية % مل ا63.9

الموضككل لديهم، حيث  ل الننككبة األكبر مل المشككاركيل مل الطالا الدارنككيل جت 
مجا  العمارل ثم المهندنيل المعمارييل المتخصصيل حيث قد وص ت الننبة للى 

%، مما يعكا مدل  همية موضوع  ن وا التصميم الداخ ى ما بيل الفرة 83.5

الثابت والمتحرك لترشيد النفيات لدل الدارنيل والمتخصصيل جت مجا  العمارل، 
 وخصوصا جت    ال روف االقتصادية بالوضل الراهل.

الننبة األكبر مل المشاركيل جت اإلنتبيال غير مواجق ع ى تطبيق جكرل  ...7/2/2

والبحث بمادل الطوا مل عم  قشرل خشا لألثاث،  (Built-in) الفرة المبنى الـكككك

عل خامات  خرل  رخف جى    ال روف االقتصكادية الصكعبة مما يعكا اجتياد 
جكرل الفرة المبنى لكثير مل الدرانككككككككات التت تجع ها ميبولة لدل عدد كبير مل 
المجتمل المح ى، وكذلك االجتيار للى المشككككككاريل المدرونككككككة المنفذل جت الوضككككككل 

لفكرل بناء األثاث وخصوصاً جت  الراهل مل خال  الجهات الحكومية والمنتثمريل
 الفراغات النكنية والتت نحتاو لليها جت مجتمعتنا العمرانية الحالية والمنتيب ية.

ننكككبة مل العينة التى شكككاركت جت اإلنكككتبيال قد تصككك  للى حوالى هناك  ...7/2/3

األثاث الثابت المبنى مل الطوا واألنمنت عل األثاث الخشبى  وليفض  36.9%

 باا التالية:وذلك لألن
األثاث المبنى مل الطوا عمر  االجتراضكككككككى  كبر ومتانة  ع ى مل األثاث  (1

 الخشبى. 
 ق  مل حيث النكككككككعر مل األثاث الخشكككككككبى لتخفين تك فة األثاث جت     (2

 ال روف االقتصادية الصعبة.
 جضكككك  مل حيث انككككتلال  المنككككاحات الضككككيية التت توجد بجوار األعمدل،  (3

كنه وخصككوصككاً جت الشككيق الضككيية، حيث يتم بناء لتحييق  قصككى انككتفادل مم
الدواليا ل نككيف وانككتلال   نككف  النككراير والكنا والمياعد جت التخ يل كما 
يمكل بناء األثاث مل الطوا وعم  األرجف الداخ ية مل الخشككككككا لترشككككككيد 

 النفيات وتي ي  التك فة.
جت  يمكل انككككتعما  الي ي  مل الخشككككا بعد تصككككميم هيك  األثاث مل الطوا (4

األرجف األجيية الداخ ية وكركائ  توضكككككككل  ع ى النكككككككراير وكذلك كلالف 
 خارجى لألثاث حتى يبدوا وكأنه مصنوع بالكام  مل خامة الخشا.

ننكككبة كبيرل مل العينة التى شكككاركت جت اإلنكككتبيال قد تصككك  للى هناك ... 7/2/4

بى الذل األثاث الثابت المبنى ويفضكك ول األثاث الخشكك وليفضكك % ال 63.1حوالى 

 يمكل ني ه وذلك لألنباا التالية:
األثاث الخشبى  خف مل حيث الو ل و كثر مرونة، يمكل تحريكه مل مكانه  (1

وخصوصاً لو تم تصميمه ع ى عج  مما يعنى مرونة االنتعما  والبعد عل 
 الم   مل النماح بممكانية عم   ي تلييرات منتيب ية. 

 ات خامة الخشكككا نكككهولة  جم  مل حيث الشكككك ، حيث  ل مل ضكككمل ممي (2
 .تشكي ة ومرونة اإلنتعما 

األثاث الخشككبى  جضكك  مل حيث الراحة جت االنككتعما  كما  نه خامة طبيعية  (3
مواد الطبيعية اكتر مل يحتاو للى ال ال يصكككككككدر عنه اضكككككككرار، واإلننكككككككال

 واأللوال للى آخر .مل حيث الشك  والم ما والراحة البصرية  عةالمصن
عادات والت (4 لدل المجتمل المح ى عند ال واو ن راً ل  ياجى  يد والمورث الث يال

بضككرورل  ل يكول األثاث مصككنوع مل الخشككا وبمواصككفات معينة، ويمكل 
 ني ه بالمنتيب  ولذلك يتم وصفه كتابياً جت قائمة المنيوالت. 

نتائج مل خال  التواصكك  مل بعن األنككر جت صككعيد مصككر والتت طبيت  ...7/3

 جكرل الفرة المبنى:
ت جكرل موجرل ل شككككباا جت    ال روف االقتصككككادية الصككككعبة و رتفاع  نككككعار ه

األخشككككاا، وقد تم تطبييها جت شككككية ال وجية لدل االبل بعد اتفاق العائ تيل، وع ى 
 ل يتم لضككككاجة ثمل األثاث كما لو كال مصككككنوع مل الخشككككا جت قائمة المنيوالت 

فكرل قد  نتشكككككرت بمع م الخاصكككككة بالعرونكككككة وذلك لحف  الحيوق، كما  ل هذ  ال
 بيوت اليرل البنيطة. 

 نتائج مل خال  التواص  مل  حد صناع األثاث جت صعيد مصر: ...7/4

الـككتأكيد ع ى  ل جكرل تصنيل األثاث مل األخشاا ما  الت هت الشائعة والمنتشرل 
لدل المجتمل المح ى، بالرغم مل ت ايد  رتفاع األنككككعار نتيجة انككككتيراد الخامات، 

الذل يفتيد  لها مواصكككفات جنية وصكككحية لل يحييها الطوالت خامة الخشكككا وما ا
للى المرونة والراحة والجما ، حيث  ل األثاث الخشكككككككبى ال غنى عنه جت العمارل 

 الداخ ية.
 نتائج مل خال  التواص  مل  حد بنائيل األثاث جى صعيد مصر: ...7/5

بت عند بعن األنكككككر البنكككككيطة التأكيد ع ى بداية انتشكككككار جكرل الفرة المبنى الثا

م وتحرير 2016وخصكككككوصكككككاً خال  الفترل التت  عيبت تعويم الجنيه  ي بعد عام 

البنك المرك ل لنكككككككعر الصكككككككرف، حيث قامت بعن األهالى بانكككككككتبدا  األثاث 
الخشكككككككبى المتعارف ع يه والذل يمكل ني ه باألثاث المبنى الثابت المصكككككككنوع مل 

ت حائطية  و بلالف مل الخارو مصكككنوع مل الطوا واألنكككمنت والمحارل بدهانا
الخشا  و الج د، بأعتبار  ل البناء بالطوا واألنمنت  ي بالمواد المح ية يوجر جت 

 تك فته  كثر مل الخشا، وما يعيا تصنيعها مل مراح  التجهي  والدهال.

 

 التوصيـــات:  -8
جكرل  نككك وا الفرة جت التصكككميم الداخ ى ما بيل  هذا البحث للى ىقد تعرضكككنا ج

نا لبعن المفاهبم والتعريفات  يد النفيات، وقد تعرضككككككك الثابت والمتحرك لترشككككككك
الخاصة بالتصميم والفراغ المعمارل الداخ ى ومنتوياته، ثم تم التعرن لجم يات 

را  التشككي  جت التصكميم الداخ ى واألثاث وعالقته بالميياا اإلننكانى ومفهوم الط
نباا  هورل وتطور  وذلك ل وصو  للى ما توص نا لليه، لالنتيا  بعد  الحديث و 
ذلك إلجراء ميارنة بيل جكرل  نككككككك وا الفرة المبنى الثابت والفرة الُمصكككككككنل 
المتحرك لترشيد النفيات، وقد تم عم  لنتبيال وميابالت وجتا باا الحوار لمعرجة 

ك الوصكككو  للى اإليجابيات والنككك بيات، اآلراء ما بيل مؤيد ومعارن ل فكرل وكذل
وقد تم التواصكككككككك  مل بعن األنكككككككر التت طبيت ذلك الفكر جت الفراغ النككككككككنى 
ناء األثاث بالطوا  لداخ ى، وكذلك تم التواصكككككككك  مل بعن المختصكككككككيل جت ب ا
واألنككمنت و يضككاً تصككنيل األثاث مل الخشككا مل عرن متونككط بعن األنككعار 

ى مدار الننوات النابية ثم توص نا للى النتائج، لخامة الطوا والخشا وتليرها ع 
 وجيما ي ى نوف يتم عرن التوصيات جت نياط:

 توصيات خاصة ل هيئات الحكومية بالدولة: -8/1

ضككككككرورل البحث المنككككككتمر عل الخامات الحديثة التت يمكل انككككككتعمالها جت  أوالً:
ت التصكككميم تصكككنيل األثاث الداخ ى لتطوير الفكرل وحتى يصكككبا  نككك وا الفرة ج

الداخ ى  كثر تطوراً مل الح و  اإلجتهادية اللير مدرونككة وخصككوصككاً جت الفرة 
المبنى لترشيد النفيات ليكول األن وا  كثر تطوراً مل حيث الجما  والو ل ومادل 

 البناء المنتعم ة.
ضرورل العم  ع ى درانة الوضل الراهل باإلنكال الحكومى وبحث كيفية  ثانياً:

ق جكرل  نككككككك وا الفرة المبنى ق يكك  التك فككة، وكككذلككك البحككث عل تطوير وتطبي
الخامات الحديثة والخفيفة والمتطورل إلمكانية تطبيق الفكرل جت بعن مشكككروعات 
اإلنكككال التت تطرحها الدولة، وخصككوصككاً لنكككال الشككباا واإلنكككال االقتصككادل 

ت    المخصكككف لذول الدخ  المنخفن، كمنكككاهمة مل الدولة لترشكككيد النفيات ج
ال روف االقتصككككادية الصككككعبة واإلرتفاع المت ايد جت األنككككعار، مل الوضككككل جى 
االعتبار معايير نكككككككالمة وصكككككككحة النككككككككال وجودل الحيال مل خال  الدرانكككككككات 

 المنتيب ية.
العم  ع ى توعية وتثييف المجتمل المح ى المنكككتخدم لت ك األجكار المخت فة،  ثالثاً:

متخصككككصككككة جت ذلك، وكذلك مل خال  ونككككائ  مل خال  بعن الجهات المعنية ال
اإلعالم والصكحف اليومية والمجالت وونكائ  التواصك  اإلجتماعى... وغير ذلك، 
لتوضكيا طرق و نكاليا الفرة لألثاث الثابت والمتحرك وكيفية  نكتعماله جت    
تواجد العادات والتياليد وبعن الموروثات الثياجية وذلك لإلنكككككككتمرارية وتجنا 

 لمتوقل حدوثها جى المنتيب .المشكالت ا

 توصيات خاصة ل شركات المتخصصة جى التنمية العيارية:  -8/2

 همية عم  الدرانكككككات الال مة قب  اليدوم ع ى لنشكككككاء وتصكككككميم وتنفيذ مث  هذ  
الح و  الميترحة جت التصككككككميم الداخ ى بالتجمعات النكككككككنية الحديثة ذات المبانى 

العمالق المتعدد الشكككككككيق النككككككككنية، حيث المتابعة المتعددل  و ذات المبنى الواحد 
الدورية مل اليائميل ع ى المشكككروع ل نككككال والعم  ع ى توعيتهم واشكككاركهم جت 
جميل المشكككككاك ، وذلك بعد تنككككك يم الوحدات مل عم  تيييم شكككككام  ل تجربة لجميل 
اإليجابيات والنكك بيات وذلك ل تطوير والتحنككيل المنككتمر واإلنككتفادل مل األخطاء 

 الواقعة لضمال انتمرار جودل الحيال. 

 توصيات عامة ل مصمم المعمارل والطالا الدارا جى مجا  العمارل : -8/3

ضككرورل العم  ع ى درانككة ليجابيات التصككميم الداخ ى والبعد عل النكك بيات  أوالً:
جت العمارل الداخ ية اليديمة وكيفية الفرة جت البيوت النككككنية التراثية جت مصكككر، 
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ارك لثياجة ونكككك وكيات المنككككتخدم المح ى التى تطورت لضككككمال  كبر ننككككبة مل لد
 نجاح ممكنه.

ضرورل العم  ع ى الوعى الكام  لت ك األجكار الخاصة بأن وا الفرة جت  ثانياً:
التصكككككككميم الداخ ى وذلك لترشكككككككيد النفيات مل مراعال الو يفة والجما  والمتانة 

تت يبحككث عنهككا المنكككككككتخككدم جت الفراغ والمنفعككة... للى  خر ، مل المتط بككات ال
الككداخ ى، وذلككك مل خال  البحككث الككدائم عل األجكككار المبتكرل والحككديثككة ذو تك فككة 
اقتصادية  ق  جت التصميم الداخ ى، وذلك ل وصو  للى جي  مل المعمارييل يبحث 
عل ح و  معمارية مبتكرل جت الفرة واألثاث الداخ ى بخامات عصكككككككرية مح ية 

تك فة مادية ميبولة ل منككتخدم جت    ال روف االقتصككادية الصككعبة منانككبة، وذو 
 والتت تأثرت بها بشدل المجتمعات واألنر الفييرل داخ  مصر.

 توصيات خاصة ل منتخدميل الراغبيل جى ترشيد النفيات: -8/4

ضككككككرورل عم  مبادرات مل خال  األنككككككر واألهالى التت توجد باليرل واألماكل 
نيطة لمراعال ال  شباا الميب  الب روف االقتصادية وترشيد النفيات وخصوصا ل 

ع ى ال واو وكذلك لذول الدخ  المنخفن، بضكككككككرورل التعرف ع ى اإلمكانيات 
ثابت ولو لبعن قطل األثاث داخ   كة ألنككككككك وا الفرة المبنى ال تاحة ولدرا الم

 جضكككككككك  منكككككككتيب ية المن   وتيب  ذلك لدل المجتمل المح ى، جهى دعول للى حيال 
ئمه لطبيعة النككككككاكل وثياجته وجكر  وخصككككككوصككككككيته، وذلك لضككككككمال التواجق مال

 واإلندماو وترشيد النفيات.
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