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 الملخص :

المدرسة هً أحد أهم المؤسسات التً ٌستعٌن بها المجتمع فً تنشبة المواطن القادر على التفكٌر والعمل واالنتاج، 

وتأتى ، واألهتمام باألبنٌة المدرسٌة وتحسٌن أوضاعها من حٌث الكم والكٌف ٌساعد على تحسٌن كفاءة العملٌة التعلٌمٌة

الدراسة البحثٌة فى تطبٌق معاٌٌر األستدامة والتطور التكنولوجى لتحقٌق كافة سبل الكفاءة فى المبنى المدرسى، أهمٌة 

والتى تتنوع ما بٌن كفاءة المبنى بٌبٌا من حٌث تلبٌه أحتٌاج األجٌال الحالٌة مع األحتفاظ بحق األجٌال القادمة، والكفاءة فى 

كبٌرة فى تطبٌق معاٌٌر األستدامة على المبانى المدرسٌة، ولٌس من السهل  وهناك قلة وعى،  التطور التكنولوجى

 الوصول لتصمٌم داخلى مستدام بالمدارس دون دراسة سلوكٌة ونفسٌة للمستخدمٌن.

وتهدف الدراسة البحثٌة لتطبٌق معاٌٌر ومتطلبات األستدامة والبٌبة فى التصمٌم الداخلى للمبانى المدرسٌة للوصول إلى 

أعلى أداء للبٌبة الداخلٌة وإخراج أجٌال ذات سلوكٌات رشٌدة نحو البٌبة، فالتصمٌم الداخلى عبارة عن ربط لعدة 

ة األستدامة لكل عنصر ٌنتج التصمٌم الداخلى المستدام، ومن خالل عناصرمنها اإلضاءة والتهوٌة والخامات وبإضاف

الدراسة نجد سهولة فى تطبٌق األستدامة على عناصر التصمٌم الداخلى األساسٌة بداٌة من فكرة التصمٌم المعمارى  

تى تساعد فى جعل التفاعل وتوجٌه المبنى والفتحات المعمارٌة الى إستخدام األنظمة الذكٌة والتكنولوجٌا الموفرة للطاقة وال

 مع البٌبة أسهل وأسرع. 

 التصمٌم الداخلى ، اإلستدامة ، المبانى المدرسٌة ، أثر اإلستدامة . الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

School is one of the most important institutions used by the community in the formation of a 

citizen capable of thinking, work and production, attention to school buildings and improve 

their conditions in terms of quantity and quality helps to improve the efficiency of the 

educational process. The importance of research study in applying the standards of 

sustainability and technological development to achieve all the efficiency of school building. 

Which vary from the efficiency of the building to the environment in how  to meet the needs 

of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. 

and the efficiency of technological development. There is a great lack of awareness in the 
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implementation of sustainability standards on school buildings. It is not easy to access 

sustainable interior design in schools without behavioral and psychological study for users. 

The study aims at applying the standards and requirements of sustainability in the interior 

design environment of the school buildings to achieve the highest performance of the internal 

environment and to produce generations of rational behavior towards the environment. The 

interior design is a connect to several elements including lighting, ventilation and materials, 

and adding sustainability to each element produces sustainable interior design. During the 

research study we found the  ease of applying sustainability on the basics of interior design 

elements from the idea of architectural design, direction of the building and architectural 

openings, to the use of smart systems and energy-saving technology, which help to make 

easier and faster interaction with the environment. 

keywords: Interior Design, sustainability, school buildings, sustainability impact 

 :المقدمة

 المدرسة هً أحد أهم المؤسسات التً ٌستعٌن بها المجتمع فً تنشبة المواطن القادر على التفكٌر والعمل واالنتاج ، وتعتبر

األبنٌة المدرسٌة من المدخالت الهامة التً ال ٌمكن االستتنناء عنهتا إلتمتام العملٌتة التعلٌمٌتة داختل النظتام التعلٌمتً، وتقتدر 

، والتى تحتاج الى تطبٌق معاٌٌر األستدامة والتطور  1مدرسة 18263المدارس الحكومٌة للتعلٌم األساسى فى مصر بعدد 

التكنولوجى لتحقٌق كافة سبل الكفاءة فى المبنى المدرسى ، والتى تتنوع متا بتٌن كفتاءة المبنتى بٌبٌتا متن حٌتث تلبٌته أحتٌتاج 

 األجٌال الحالٌة مع األحتفاظ بحق األجٌال القادمة ، والكفاءة فى التطور التكنولوجى.

العمل المرٌحة والمنتجة ٌتوجب تطبٌق األستتدامة والتطتور التكنولتوجى فتى التصتمٌم التداخلى كمتا الحتال فتى  ولتوفٌر بٌبة

التصتتمٌم المعمتتارى ، فالمتطلبتتات التصتتمٌمٌة للتصتتمٌم التتداخلى تنقستتم لمتطلبتتات فراوٌتتة تهتتتم بعناصتتر وتفاصتتٌل الفتترا  

ل الفترا  ، ومتن أهتم المشتاكل التتى ٌجتب أن ٌتدركها مصتممً وتشطٌباته ، ومتطلبات فٌزٌابٌة تهتم باألنسان وراحتته داخت

المدارس هى كٌفٌة تأثٌر البٌبة الفٌزٌابٌة على دعم العملٌة التعلٌمٌة, فالبٌبة الفٌزٌابٌتة للمدرستة ٌجتب أن تعكتس كٌفٌتة نشتأة 

 األطفال وشخصٌاتهم .

ٌم البد أن تكون البداٌة بالطفل ، حٌث أن متا فمعظم مشكالت البٌبة هى مشكالت سلوك وقٌم وعند التحدث عن السلوك والق

ٌصدر من سلوكٌات للطفل تجاه بٌبته ما هو إال محصلة تربوٌة لما أتٌح لته متن عوامتل ومقومتات تربوٌتة أدت إلتى تشتكٌل 

 مفاهٌمه وقٌمه واتجاهاته واهتماماته وأسالٌب تفكٌره ومهاراته فمٌزت شخصٌته بسلوكٌات خاطبة أو سلوكٌات رشٌدة نحتو

 .  2البٌبة

ٌختلف التصمٌم الداخلى من فرا  الى أخر حسب النشاط داخل كل فرا   فأسس التصمٌم الداخلى للمنشأت السكنٌة تختلتف 

عن المنشأت التجارٌة وبالتالى تختلتف عتن المنشتأت اإلدارٌتة ، فٌجتب أن ٌقتوم المصتمم التداخلى بدراستة الفترا  ونشتاطه 

إنتاج تصمٌم متكامل ، ولكن عنتدما نتحتدث عتن التصتمٌم التداخلى المستتدام ٌجتب أن ومستخدمٌه وعندها ٌكون قادرا على 

ٌقوم المصمم بدراسة أستس األستتدامة ومعاٌٌرهتا وربطهتا بتالفرا  المتراد تصتمٌمه ، ولتٌس متن الستهل الوصتول لتصتمٌم 

عتن ربتط لعتدة عوامتل منهتا داخلى مستدام بالمدارس دون دراسة ستلوكٌة ونفستٌة للمستتخدمٌن، فالتصتمٌم التداخلى عبتارة 

األشخاص ، النشاط ، الخامات ، األلتوان ، اإلضتاءة ، والتهوٌتة، وبإضتافة األستتدامة لكتل عنصتر متن هتذه العناصتر ٌنتتج 

 التصمٌم الداخلى المستدام .

                                           
1

 3102-3102انجهبس انًزكشي نهتعبئت انعبيت واإلحصبء  
2

كهيت االلتصبد  -جبيعت االسهز - انعاللت بيٍ انتصًيى انذاخهً نذار انحضبَت وانظهىن انبيئً نطفم يب لبم انًذرطت -يًُ يصطفً انشاكً يحًذ 

 3112يُبيز  -انعذد االول -انًجهذ انعشزوٌ -عهىو وفُىٌ -انًُشنً 



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

344 

 : مفهوم التنمية المستدامة 

( التً تـُــعّرف على أنها "تلبٌة احتٌاجات األجٌال Sustainable Developmentظهر مفهوم التنمٌة المستدامة )

الحالٌة دون اإلضرار بقدرة األجٌال القادمة على تلبٌة احتٌاجاتها". وقد أولت معظم دول العالم فً العقد األخٌر من القرن 

لتنمٌة المستدامة على المنصرم عناٌة خاصة واهتماماً واسعاً بمواضٌع حماٌة البٌبة والتنمٌة المستدامة. وٌنطوى مفهوم ا

حدود ولكنها لٌست حدود مطلقة وإنما هى الحدود التى فرضتها الحالة الحالٌة للتكنولوجٌا والتنظٌم المجتمعى على الموارد 

 البٌبٌة وقدرة البٌبة المحٌطة على إستٌعاب آثار األنشطة البشرٌة . 

ع بل وتمتد الى تحقٌق كافة التطلعات للوصول الى حٌاة افضل, وتتطلب التنمٌة المستدامة تلبٌه اإلحتٌاجات األساسٌة للجمٌ

 .3فالعالم الذى ٌتوطن فٌه الفقر سٌكون دابما عرضه للكوارث اإلٌكولوجٌة ووٌرها

 

 

 

 

 

 

  : التصميم المستدام 

كالهندسة اإلنشابٌة ٌعرف التصمٌم المستدام بأنه منهج فلسفى للبناء تتكامل فٌه العمارة مع التخصصات األخرى بالمشروع 

والمٌكانٌكٌة والكهربابٌة، لٌعمل على تقلٌل إستهالك الموارد والطاقات وإطالة عمر المبنى ومراعاة تصمٌمه بما ٌتالبم 

. فالتصمٌم المستدام ال ٌطالبنا بالعٌش بالطرق التقلٌدٌة القدٌمة ولكنه ٌطالبنا بتحمل 4والظروف البٌبٌة والمناخٌة المحٌطة

ومراعاه اإلستخدام بعٌد المدى للتصمٌم والتكنولوجٌا ، فهو مبنى على فكرة اإلقٌلٌمٌة وٌحترم اإلختالفات  المسبولٌة

 الموجودة بٌن كل المناطق فى كافة مستوٌاتها كالمناخ والطبوورافٌا واالختالفات البٌولوجٌة .

عتمد فى جودته على المالبمة للنرض، فاألبنٌة ٌتطلب التصمٌم المستدام اإلستجابة والتجانس مع البٌبة بطرٌقة أساسٌة وٌ

المستدامة هى تلك األبنٌة التى التؤثر سلبا على البٌبة وصحة المستعملٌن والقابمٌن بالبناء واألجٌال القادمة بل وتسعى 

وهى  لزٌادة جودة البٌبة المحٌطة، والمبادئ الستة التى ٌقوم علٌها التصمٌم المستدام تؤكد ماسبق ذكره من تعرٌف

 : 5كاآلتى

 )مبادئ الباٌومٌمٌكرى(         إحترام حكمة نظام الطبٌعة. -1

 )مبادئ الحٌاة اإلنسانٌة(           إحترام األشخاص.         -2

 )مبادئ النظام البٌبى(                  إحترام المكان.       -3

 )مبادئ األجٌال السبعة(           إحترام المستقبل.           -4

 الطاقة والموارد الطبٌعٌة.   )مبادئ الحفاظ( إحترام -5

 )مبادئ التفكٌر الشمولى(            إحترام منهجٌة التفكٌر.   -6

                                           
  3 Report of the world commission on environment and development : our common future p.16 

4
جبيعت انجبم  نهتمييى LEEDدراطت يمبرَت نالطتذايت انبيئيت نهًببًَ انجبيعيت انمبئًت بذول شًبل افزيميب بإطتخذاو َظبو نييذ  -خبنذ جًعت انعجيهً 

 2ص  -3102يبجظتيز -نيبيب  -انغزبً
5

  Jason F.Mclennan. The philosophy of sustainable design, the future of  architecture, ecotonellc 2004 
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 : اإلحتياجات التصميمية للمدارس المستدامة 

 التهوية فى التصميم الداخلى : -1

 من االدنى المعدل توفٌر الطبٌعٌة وٌعتبر الوسابل بواسطة الخارج من نقً بهواء الداخلً الهواء تنٌٌر عملٌة تعرف بأنها

 التخلص علً تساعد فهى وصحته راحته اجل من لحٌاة االنسان الضرورٌة العناصر من المبانى داخل الطبٌعٌه التهوٌه

 الحوابط حرارة درجة تخفٌض فً بالهواء، وتساعد الموجودة بالصحة الضارة والشوابب الكربون اكسٌد ثانى من

 . االنسان علً الحراري االجهاد تخفٌف بالتالً و الحمل تٌارات الحرارة بواسطه انتقال طرٌق عن واالرضٌات واالسقف

الحفاظ على أدنى مستوٌات تلوث الهواء تشكل أحد أهم اهداف األستدامة، فمشكلة تلوث الهواء قد استفحلت على مستوى 

البٌبة المحٌطة وعلى مستوى المبنى خالل العقود األخٌرة من القرن العشرٌن ، ومع التوسع فى استعمال مواد البناء 

اء المختلفة وكل هذه المواد وٌر الطبٌعٌة والتى تساهم فى تركٌز وكٌماوٌات البن  Syntheticوالتشطٌبات المخلقة 

الملوثات فى الهواء وإٌجاد بٌبة داخلٌة وٌر صحٌة، الً جانب أن المبانى الحدٌثة تكون محكمة النلق حتى ال تسمح بأى 

نى فى نطاق سوء التهوٌة تسرب للهواء من أجل التحكم وزٌادة كفاءة عملٌات التدفبة أو التبرٌد، وبذلك تدخل هذه المبا

نتٌجة قلة معدالت تنٌر الهواء مما ٌساعد على تركٌز الملوثات داخلها، ٌقوم المصمم بدراسة نسب الفتحات واتجاهاتها 

 . 6ومواقعها وعالقتها بحركة الهواء بحٌث تسمح بدخول الهواء وتحقٌق التهوٌة بمعدالت عالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع التهوية : - 1/2

التهوٌة الطبٌعٌة : هى التى تعتمد بشكل كلى على التنٌرات فى العناصر الطبٌعٌة المحٌطة بالمبنى كحركة الرٌاح  -/أ 1/2

والظالل ودرجات الحرارة وتعتمد على تنٌٌر هواء بٌبة العمل من خالل االستتفادة متن ستلوك الهتواء الطبٌعتى عتن طرٌتق 

 .7الرٌاحقوى الحمل الحرارى وقوى 

التهوٌة الصناعٌة : هذا النوع من التهوٌة ٌعتمد على سحب الهواء الخارجى لداخل المبنى من خالل أنظمة  -/ب 1/2

التهوٌة والتكٌٌف المركزٌة ومراوح الشفط وأجهزة األستشعار التى تقٌس نسب التلوث  وكمٌة الهواء ، ومنها ٌمكن التحكم 

 . 8لخارجىفى المقادٌر المطلوبة من الهواء ا

 

                                           
6

كهيت  -جبيعت انمبهزة - تطبيك أطض ويببدئ انعًبرة انخضزاء كأحذ انحهىل انعًهيت نتُبول يفهىو انعًبرة انزأطيت  -راَيب جًبل انذيٍ أحًذ 

 020ص  -يبجظتيز انهُذطت انًعًبريت -انهُذطت
7

رطبنت  -كهيت انفُىٌ انتطبيميت  -جبيعت حهىاٌ انعاللت انتفبعهيت بيٍ انعهىو انحذيئت وانتصًيى انذاخهً نهًظكٍ انصحً -اييزة انظيذ كبيم يحًذ 

 012ص   -يبجظتيز

8
http://ksag.com/index.php/Articles/SingleArticle/artID/11183, accessed 7/2/2018 

 متطلبات التهوية -1/1

 متطلبات صحية متطلبات حرارية

 التبادل الحرارى بٌن المناخ واالنسان

 تدفبة وتبرٌد الحوابط واالسقف واالرضٌات

 زٌادة سرعة الهواء لزٌادة سرعة التبخر

 التخلص من النازات السامة واالتربة

 التخلص من الروابح الكرٌهة والمٌكروبات

 توفٌر نسبة االكسجٌن المطلوبة األكسجٌن
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 الداخلى : بعض المعايير والعوامل لتحقيق األستدامة من خالل عنصر التهوية فى التصميم -1/3

دراسة اتجاه نوافذ المبنى بإتجاه الرٌاح السابد فى المنطقة ومدى تأثر المبنى بها بحٌث ٌكون المبنى قادرا على تحقٌق  -1

 .الراحة الحرارٌة والتوازن النفسى والجسدى لإلنسان 

دراسة تصمٌم الحوابط الداخلٌة للمبنى ٌؤثرعلى مسار وسرعة الرٌاح فإما أن ٌكون تصمٌم الفراوات الداخلٌة عابق  -2

 للرٌاح أو ٌخلق قنوات ومسارات عبر الفراوات التى تحتاج لتهوٌة مثل )مالقف الهواء واألفنٌة الداخلٌة(.

جدٌد دورة الهواء داخل المبنى، والسماح لنفاذ الحرارة دراسة تصمٌم الفتحات المعمارٌة والنوافذ للمساعد على ت -3

والهواء  حسب الحجم واالرتفاع والموقع وعدد الفتحات فى المبنى واٌضا استخدام انواع فتحات اخرى مثل ) فتحات 

 األسقف ، فتحات األرضٌة واإلفرٌز،....(

عمل على حجب أشعة الشمس عن جزء من التظلٌل بإستخدام كاسرات الشمس والعناصر النباتٌة كاألشجار التى ت -4

 المبنى وبالتالى تقلل درجة حرارة المبنى. 

 توفٌر أجهزة استشعار لمراقبة كمٌة الهواء الداخلى فى الفراوات لتحقٌق الراحة الحرارٌة . -5

راوات تركٌب  أجهزة استشعار لقٌاس نسبة ثانى أكسٌد الكربون لضمان مستوى مالبم من الهواء النقى والتهوٌة للف -6

 والمستخدمٌن، حٌث أن المستوٌات العالٌة من ثانى أكسٌد الكربون تسبب آثار صحٌة ضارة.

اختٌار مواد تشطٌب واثاث ال تتضمن مركبات عضوٌة متطاٌرة حٌث أن تأثٌرها ٌستمر لسنوات، فٌفضل استخدام  -7

االمونٌا واألسٌتون , واختٌار منتجات خشبٌة الدهانات ذات المصادر الطبٌعٌة والدهانات ذات القاعدة المابٌة والخالٌة من 

 ال تحتوى على الٌورٌافورمالدٌهاٌد للحفاظ على الفراوات الداخلٌة من التلوث .

 منع التدخٌن داخل المبنى وعمل مكان مخصص للتدخٌن خارج المبنى او داخله طبقا لمعاٌٌر معٌنة . -8

طرٌق تركٌب انظمة فلترة أرضٌة إللتقاط األوساخ  التحكم فى أنظمة المداخل ومنع دخول التلوث الخارجى عن -9

 والجسٌمات، وتركٌب مرشحات عالٌة الجودة على جمٌع نظم التهوٌة والتدفبة والتكٌٌف.

 

 اإلضاءة فى التصميم الداخلى : -2

ٌتٌح لنا ٌلعب الضوء دورا حٌوٌا فى حٌاه اإلنسان باألضافة الى كونه أحد أسباب استمرارٌة الحٌاة على األرض فهو 

رؤٌة األشٌاء وتمٌزها، وٌلنى الخلط بٌن الهٌبة والفرا ، وله تأثٌر على طرٌقة شعورنا بالراحة، فبإمكانه أن ٌمنح النرفة 

، فاإلضاءة الجٌدة تساعدنا على التمتع باأللوان واألشكال واألبعاد، 9إحساساً بالدفء والترحاب أو بالبرودة واالتساع

خل المبانى على مصدرٌن أولهما اإلضاءة الطبٌعٌة ومصدرها الشمس التى ٌنتشر ضوؤها على ٌعتمد توفٌر اإلضاءة داو

 .هٌبة موجات كهرومنناطٌسٌة ، وثانٌهما اإلضاءة الصناعٌة

 

 اإلضاءة الطبيعية : -2/1

إلنسان، الشمس هى مصدر الضوء الطبٌعى على الكرة األرضٌة، وتعتبراإلضاءة الطبٌعٌة األكثر مالءمة فٌسٌولوجٌا ل

، وتتمٌز اإلضاءة 10وٌر أنها تتبدل وتختلف بإختالف الوقت والفصل والموقع والبعد عن خط اإلستواء وحالة الطقس

الطبٌعٌة بإنها ال تستهلك طاقة وتكاد تكون منعدمة التكلفة، وال ٌحتاج مصدرها الى صٌانة ولٌس لها آثار جانبٌة، فضال 

 عن اإلستمرارٌة واألستدامة.

                                           
9

رطبنت  -كهيت انفُىٌ انتطبيميت  -جبيعت حهىاٌ انعاللت انتفبعهيت بيٍ انعهىو انحذيئت وانتصًيى انذاخهً نهًظكٍ انصحً -اييزة انظيذ كبيم يحًذ 

 032ص   -يبجظتيز
10

رطبنت  -كهيت انفُىٌ انتطبيميت  -جبيعت حهىاٌ نصحًانعاللت انتفبعهيت بيٍ انعهىو انحذيئت وانتصًيى انذاخهً نهًظكٍ ا -اييزة انظيذ كبيم يحًذ 

 032ص   -يبجظتيز
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 وتنحصر أشكال اإلضاءة الطبيعية فيما يلى : 

  الضوء المباشر: وهو الذى ٌصدر من الشمس مباشرة وٌدخل من النافذة او فتحات المبنى وٌعتبر أقوى أنواع اإلضاءة

 الطبٌعٌة وٌتسبب فٌما ٌسمى باإلبهار.

 .الضوء المنعكس: وهو الضوء المنعكس من الواجهات واألرضٌات المحٌطة بالمبنى 

  الضوء المشتت:وهو الضوء والذى ٌنتج عند مروره على مصادر مشتتة وٌكون على صورة ضوء ناعم وخافت بال

 أى ظالل مصاحبة له.

 اإلضاءة الصناعية : -2/2

هى اإلضاءة الناتجة عن مصدر ضوء صناعى مثل الشمع والمصابٌح الكهربٌة بأنواعها والتى تحقق نفس خصابص 

وء الطبٌعى تقرٌبا ، وٌفضل التقلٌل من إستخدام اإلضاءة الصناعٌة واالعتماد واإلستفادة من اإلضاءة التى ٌوفرها الض

اإلضاءة الطبٌعٌة أقصى إستفادة ممكنة، إال أننا نضطر فى بعض األحٌان إلى إستخدام اإلضاءة الصناعٌة فى أوقات 

 . 11الظالم واألوقات التى تقل فٌها نسبة اإلضاءة الطبٌعٌة مثل فصل الشتاء

 : 12طرق وأساليب اإلضاءة الصناعية

  طبٌعٌة كانت أم صناعٌة  –اإلضاءة المباشرة : وهى أكثر أنواع اإلضاءة شدة وإحداثاً للبرٌق ، ألن مصادر الضوء– 

 مكشوفة لعٌن المشاهد ، وفٌها ٌتم سقوط األشعة الضوبٌة بطرٌقة مباشرة على السطح المراد إضاءته.

   اإلضاءة الموزعة : هذه اإلضاءة تلنً تركٌز الضوء فً نقطة ضوبٌة واحدة وتوزع األشعة فـً إتجاهات متعددة

 المصدر عن طرٌق وضع سطح نصف شفاف بٌنه وبٌن العٌن .

  ًاإلضاءة نصف المباشرة : هذه اإلضاءة نحصل علٌها عن طرٌق وضع أسلحة متوازٌة أو متقاطعة أو ألواح ف

 لفة أمام اإلضاءة لتعكس الضوء على كافة أجزاء الفرا  .إتجاهات مخت

  اإلضاءة وٌر المباشرة : وهى من أكثر أنواع اإلضاءة تحقٌقاً للراحة البصرٌة والهدوء النفسً وأقلها برٌقا وان كانت

من اإلضاءة ال أقلها كفاءة ولذلك ال تصلح الماكن العمل حٌث أنها تقلل من اإلحساس بحٌوٌة الفرا  ، وفً هذا النوع 

 نرى أبدا مصدر الضوء سواء أكان طبٌعٌاً أو صناعٌاً .

 
 بعض المعايير والعوامل لتحقيق األستدامة من خالل عنصر اإلضاءة فى التصميم الداخلى : -2/3

 توظٌف الفتحات فى المواقع التى تحقق أقصى كفاءة لتوزٌع الضوء سواء كان مباشرا أو وٌر مباشر أو مشتتا. -1

الفراوات المكشوفة )حدابق وأفنٌة( لالستفادة من األشعة البنفسجٌة وإعادة توزٌع الضوء داخل فراوات توظٌف  -2

 المبنى.

مراعاة تخطٌط الموقع ودراسة العالقات بٌن الكتل وزواٌا الشمس على مدار العام ، بحٌث ال ٌحجب مبنى الضوء  -3

 الطبٌعى عن مبنى آخر قرٌب منه أو ٌواجهه.

                                           
11

جبيعت  "انعًبرة انذكيت" واَعكبطهب عهً األطض وانًعبييز انعهًيت انخبصت ببنتصًيى انذاخهً نهًببًَ اإلداريت -صفب َبيم عبذ انعشيش أحًذ  

 223ص   -3102 -رطبنت يبجظتيز -كهيت انفُىٌ انتطبيميت  -حهىاٌ
12

 –كهيت انهُذطت  –رطبنت يبجظتيز  – تمييى األداء انبيئً نًذارص انتعهيى األطبطً وتأثيزِ عهً األبعبد انىظيفيت واإلَظبَيت -يحًذ أحًذ عبذ انمبدر  

 .4002 -جبيعت انمبهزة 
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مستحدثة كالعدسات الضوبٌة وتوجٌهها لتوفٌر اإلضاءة الطبٌعٌة إلى جمٌع أجزاء المبنى وخاصة  استخدام أسالٌب -4

 األماكن الداخلٌة بالمبنى مثل البدروم وكل األجزاء البعٌدة عن النوافذ.

 استخدام ألواح التظلٌل والكاسرات الشمسٌة وأنظمة توجٌه الضوء المنتشر للسماح بدخول كمٌة اإلضاءة الالزمة -5

 للفرا . 

ٌجب أن ٌراعى توجٌه المبنى والربط بٌنه وبٌن الكسب الحرارى الناتج عن الفتحات ونوع الزجاج المستخدم فٌجب  -6

 استخدام نوعٌات زجاج ماصة او عاكسة للحرارة .

 25% وتدوم 75فهى تعتبر موفرة اكثر بنسبة  (LED) أستخدام المصابٌح ذات الصمامات الثنابٌة الباعثة للضوء -7

ة أطول، وتعمل تلك المصابٌح بموصل أحادي االتجاه كمصدر للضوء بها، وتعد اآلن واحدة من أنواع المصابٌح مر

 .األكثر توفٌراً للطاقة والتً تتطور بشكل سرٌع

% كما تدوم لفترة 70،وتعتبر هذه المصابٌح اكثر توفٌراً بنسبة  (CFL) إستخدام مصابٌح الفلوروسنت المدمجة -8

 مرة، وهً عبارة عن انابٌب زجاجٌة منلفة بالفسفور ومملوءة بناز خامل. 15إلى  8أطول من 

تطبٌق أنظمة األضاءة الذكٌة التى تهدف إلى توفٌر استهالك الطاقة وتحقٌق أعلى جودة لإلضاءة، مثل حساس  -9

شنال الذى الضوء الذى ٌقٌس منسوب شدة اإلضاءة الطبٌعٌة وٌقوم بتنٌٌر كمٌة الضوء حسب اإلحتٌاج ، وحساس األ

 ٌستشعر وجود األشخاص فى الفرا  فٌقوم بتشنٌل االضاءة على حسب عدد األشخاص المتواجدٌن بالفرا .

 

 مواد التشطيب واألثاث : -3

تتنوع المواد والخامات المستعملة فً التصمٌم الداخلً، وتعتبر تلك الخامات من العناصر التكمٌلٌة لالبنٌة المختلفة، فهنالك 

تً تستعمل النهاء االرضٌات الداخلٌة والخارجٌة والجدران واالسقف وقطع االثاث، وتنقسم هذه الخامات فً الخامات ال

الفراوات الداخلٌة لالبنٌة تبعاً إلمكانٌاتها وأوراضها الى نوعٌن ربٌسٌٌن هما الخامات المحلٌة والخامات الحدٌثة، كما 

صمم الداخلً بإختٌار الخامة المالبمة لكل جزء من أجزء المبنى، وتعتمد على كونها طبٌعٌة او مصنعة، حٌث ٌقوم الم

 .13طبقا الهداف منها التقنٌة ومنها التعبٌرٌة فضالً عن الخصابص البصرٌة والملمسٌة

 

 المواد المستدامة :  3/1

تكون محلٌة وطبٌعٌة هى تلك المواد التى ٌتم اإلنشاء بها وتحقق مٌزات ثالث هى البٌبٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة، بحٌث 

بقدر اإلمكان وال ٌؤدى استخدامها إلى التأثٌر السا على النواحى الصحٌة، وال تتصف بالسمٌة، وأن تكون متجددة 

وعلى ، 14ومعمرة وقابلة إلعادة التدوٌر واإلستخدام، وقلٌلة االستهالك للطاقة وقلٌلة الهالك والتكلفة ومقبولة اجتماعٌا

 األهداف األربعة الرئيسية التالية :جميع المواد تحقيق 

 

 

 

 

                                           
13

 http://www.lamudi.jo/journal/ - 
14

 -جبيعت حهىاٌ هىو انتصًيى انذاخهً نهفُبدق انبيئيت فً جًهىريت يصز انعزبيت انعًبرة انخضزاء وارتببطهب بًف -حظبو يحًىد إبزاهيى انىرداًَ  

 22ص   -3101 -رطبنت يبجظتيز -كهيت انفُىٌ انتطبيميت 

 ضمان بٌبة صحٌة -2 األستخدام الفعال للمصادر والموارد -1

 الترشٌد فى استخدام الموارد -3 األستخدام الفعال للطاقة -4
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 بعض اإلعتبارات لتحقيق األستدامة من خالل عنصر المواد فى التصميم الداخلى : -3/2

شهور داخل الفرا  المدرسى، ولذلك ٌصبح الفرا  الداخلى ونقاءة من  8ساعات ٌومٌا لمدة  7معظم األطفال ٌقضون 

التلوث هام جدا للطفل خاصة عند تواجد مبات األطفال فى مكان واحد وسهولة انتقال التلوث واألمراض بٌنهم، وتعد 

ومن أمثلة مواد التشطيب الداخلى سام وانتشار األمراض ، المواد المختارة للتشطٌب سبب هام فى خلق هواء ملوث و

 التى يجب أعتمادها إلنشاء فراغ متوافق بيئيا هى :

 وٌراعى تطبٌق األتى : األرضيات: -1

  إستخدام مواد طبٌعٌة عازلة للرطوبة مصنعة من خامات نباتٌة تستعمل كطالء وقابى مثل العزل بالكتان وألٌاف القطن

 الطبٌعى.

  أرضٌات الخشب الطبٌعى مثل البلوط واألرو والزان والبامبو وإستعمال الشمع الطبٌعى لتلمٌعه.إستخدام 

  إستخدام مشمع األرضٌة الطبٌعى الذى ٌمكن تحوٌله إلى سماد عضوى بعد التخلص منه، حٌث أنه مصنوع من مواد

 طبٌعٌة مثل بذر الكتان وراتٌنج الصنوبر. 

 ٌعٌة للصق األرضٌات.إستخدام مادة الصقة وٌر سمٌة وطب 

 .إستخدام الحجر والرخام الطبٌعى 

 .إستخدام سجاد مصنوع من مواد طبٌعٌة مثل الصوف 

 

 وٌراعى تطبٌق األتى :  الدهانات: -2

  إستخدم دهانات أساسها الماء والمواد الطبٌعٌة خالٌة من المركبات العضوٌة المتطاٌرة وخالٌة من األسٌتون واألمونٌا

 تى تعتبر من أكبر مسببات زٌادة أول أكسٌد الكربون الملوث للهواء الداخلى للفرا .والفورمالدهاٌد وال

 .عدم إستخدام الورنٌش ودهان التأسٌس المكون من أصما  صناعٌة 

 . إستخدام ورق الحابط الطبٌعى من ألٌاف نبات السٌزال وهو سهل التنظٌف 

 

 وٌراعى تطبٌق األتى :  األثاث والتنجيد: -3

  من األخشاب الطبٌعٌة مثل البامبو واألرو والزان والخشب الطبقات الخالى من الفورمالدهاٌد.صناعة األثاث 

 .دهان األخشاب بالالكٌهات النٌر ضارة 

 .البحث عن أثاث منخفض المركبات العضوٌة الطٌارة 

 .إستخدام الصلب النٌر قابل للصدأ 

 طن والكتان والقنب وإستخدام نسٌج وٌر معالج بمواد صناعة نسٌج األثاث والستابر من مواد طبٌعٌة مثل الصوف والق

 كٌمٌابٌة. 

 
 الراحة الصوتية : -4

تتحقق الراحة الصوتٌة بضمان الهدوء الصوتى داخل الفرا ، وعزل الضوضاء الخارجٌة والداخلٌة وضمان وصول 

الموجات الصوتٌة المطلوبة من مصادرها إلى متلقٌها بأوضح صورة، ومحاولة التقلٌل قدر اإلمكان من التلوث 
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دٌسٌبل،  65شخص إلى أخر والتى تبدأ عند ، وتحدث الضوضاء بعض األثار الفسٌولوجٌة والمختلفة من 15الضوضابى

 واألطفال باألخص ٌمكن أن ٌعانوا من ارتفاع ضنط الدم نتٌجة الضوضاء وٌواجهوا صعوبات فى االستذكار بنجاح.

 :16أهداف التصميم الصوتى  -4/1

 الضوضاء من خالل ثالث طرق:توفٌر الهدوء داخل الفرا  المعمارى عن طرٌق التحكم فى  -/أ4/1

 

 

 

 

توفٌر وصول الموجات الصوتٌة المرووبة من مصادرها إلى متلقٌها وهذا ٌتطلب تصمٌم هندسى جٌد للفرا  مع  -/ب4/1

 المطلوبة . مراعاة أنواع التأثٌث والتشطٌبات المناسبة والمعالجات الصوتٌة

 بعض اإلعتبارات لتحقيق األستدامة من خالل الراحة الصوتية فى التصميم الداخلى : -4/2

 دٌسٌبل ( . 40إلى  25توفٌر المستوى الصوتى المناسب ألداء مختلف األنشطة ) من  -1

 استخدام النباتات حول المبنى المدرسى . -2

الصوت المنعكس بإستخدام المواد الماصة للصوت على استخدام عوازل الصوت فى النوافذ واألبواب وتقلٌل  -3

 الحوابط واألسقف واألرضٌات .

 تشتٌت الصوت بعمل انحراف فى الحوابط واألسقف بجعلها وٌر متوازٌة. -4

األهتمام بتصمٌم شكل وحجم وأسطح الفرا  فذلك ٌعطى انتشارا جٌدا للصوت واألبتعاد عن أشكال الفراوات  -5

 المسببة للعٌوب الصوتٌة.

تجمٌع الفصول الدراسٌة مع بعضها وابعادها عن فراوات األنشطة المسببة للضوضاء، وإستخدام الحواجز عند  -6

 الحاجة لخفض الضوضاء.

 

 : النتائج والتوصيات 

ناقش البحث أهم عناصر التصمٌم الداخلى من تهوٌة وإضاءة وأداء صوتى وخامات، وقام بتعرٌف األستدامة وأهدافها 

بربط العناصر األساسٌة للتصمٌم الداخلى باإلستدامة لنصل إلى بداٌة تطبٌق التصمٌم الداخلى المستدام فى  ومبادبها، وقام

 وتوصل الى عدة نتائج وتوصيات منها :الفرا  بشكل عام والفرا  المدرسى بشكل خاص، 

تحقٌقها فى التصمٌم  ٌجب على المصمم الداخلى والمعمارى دراسة اإلستدامة دراسة وافٌة ومحاولة معرفة كٌفٌة -1

الداخلى للمدارس، سواء كان تحقٌقها عن طرٌق عوامل طبٌعٌة من بداٌة طرٌقة التصمٌم والتوجٌه للمبنى، وعوامل أخرى 

 مثل إختٌار أجهزة ومواد موفرة للطاقة ومتوافقة بٌبٌا .

 زٌادة جودة البٌبة المحٌطة. ٌتطلب التصمٌم المستدام اإلستجابة والتجانس مع البٌبة بطرٌقة أساسٌة وهو ٌسعى ل -2

                                           
15

جبيعت -انًعبييز انميبطيت نهخبيبث انًظتخذيت فً انتصًيى انذاخهً واألثبث نهًظكٍ بًب يتىافك يع انبيئت فً يصز -دعبء عبذ انزحًٍ يحًذ جىدِ  

 20ص   -3112 -رطبنت دكتىراِ -كهيت انفُىٌ انتطبيميت  -حهىاٌ
16

 -جبيعت حهىاٌ انعًبرة انخضزاء وارتببطهب بًفهىو انتصًيى انذاخهً نهفُبدق انبيئيت فً جًهىريت يصز انعزبيت  -حظبو يحًىد إبزاهيى انىرداًَ  

 024ص   -3101 -رطبنت يبجظتيز -كهيت انفُىٌ انتطبيميت 

 عزل الضوضاء الداخلٌة والخارجٌة امتصاص الصوت داخل الحٌز

 عزل اهتزاز واصوات المكان
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ٌسهل تحقٌق عنصر التهوٌة فى التصمٌم الداخلى للمدارس من خالل معاٌٌر األستدامة بخطوات بسٌطة عند  -3

تصمٌم المبنى المدرسى، مثل اتجاه المبنى والفتحات المعمارٌة والحوابط الداخلٌة ،واإلستعانة بأنظمة ذكٌة إلستشعار مدى 

فالتهوٌة هى العنصر األهم لبقاء بٌبة داخلٌة نظٌفة خالٌة من الملوثات والنازات السامة للحفاظ على جوده البٌبة الداخلٌة، 

 صحة اطفالنا ومنع انتقال األمراض داخل المدارس.

الٌؤثر التصمٌم المعمارى للمبنى وفتحاته فقط على التهوٌة بل ٌوفر عنصر اإلضاءة، وهو عنصر تتساوى  -4

ٌث تعمل جودة اإلضاءه على زٌاده تركٌز األطفال، ولذلك ٌجب أن ٌراعى التصمٌم الجٌد أهمٌته بعنصر التهوٌة، ح

لإلضاءة الطبٌعٌة عند البدء بتصمٌم المبنى المدرسى ، وإستخدام اإلضاءة الصناعٌة الموفرة للطاقة وتوزٌعها بشكل 

 صحٌح وإستخدام أنظمة اإلضاءة الذكٌة لتحقٌق أعلى جودة لإلضاءة.

مواد والخامات المتوافقة بٌبٌا فى األرضٌات والدهانات واألثاث، والتى ٌمكن إعادة تدوٌرها والمكونة إستخدام ال -5

من مواد طبٌعٌة وٌر سامة ووٌر باعثة لملوثات الهواء الداخلى، وإستخدام الخامت الذكٌة والتفاعلٌة والتى ٌمكن لبعض 

لى إنها تساعد األطفال على التفاعل مع ما حولهم وتزٌد من منها توفٌر الطاقة وتوفٌر بٌبة صحٌة للطفل، باإلضافة إ

 إدراكهم ونشاطهم الٌومى.

تحقٌق أداء سمعى جٌد داخل الفراوات المدرسٌة بأنشطاتها المختلفة ٌقوم بتوفٌر راحة فسٌولوجٌه لمستخدمى  -6

ة الصوتٌة ، فإستخدام عوازل المبنى، حٌث أثبتت الدراسات أن اإلنسان وخاصة األطفال ٌتأثروا جسدٌا ونفسٌا بالراح

 الصوت والمواد الماصة له واإلهتمام بتصمٌم شكل الفرا  وكل ذلك ٌساعد على تحقٌق أستدامة لألداء السمعى.

إستنالل األنظمة الذكٌة والخامات ٌساعد على تحقٌق األستدامة بالفرا  المدرسى من حٌث توفٌر الطاقة وإعادة  -7

 تحقٌق اإلستدامة. التدوٌر، فالذكاء هدفه األساسى

أثبتت الدراسة أن أثر األستدامة على التصمٌم الداخلى للمبانى المدرسٌة أصبح هاما فى مجتمعنا الحالى، حٌث  -8

ٌنتج منها أجٌال ذات سلوكٌات رشٌدة نحو البٌبة،وٌر أنها تخلق بٌبة صحٌة لألطفال للمحافظة على صحتهم الجسدٌة 

 والنفسٌة . 
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