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 ملخص البحث:

ظهرت فً العقد االخٌر اتجاهات متعددة فً تصمٌم الفراغ المكتبً تهدف جمٌعها الً الحد من حٌزات العمل , االستعانة 

مفهوم الفراغ المكتبً المغلق الً بٌئة فراغٌة مفتوحة بمصادر عمل خارجٌة مساعدة لمسطحات العمل المكتبً , و تغٌر 

فمحاوالت الكثٌر من   -و التً تسمح بمراقبة فرٌق العمل . و سرٌعا بدات فكرة المكتب التقلٌدي فً االختفاء و بالتالً 

ٌن مؤسسات العمل و الشركات للتكٌف مع تلك التوجهات تطلبت الحاجة الً مهارات و خبرات المصممٌن الداخلٌ

المحترفٌن للمساعدة فً التعامل مع التحدٌات التً طرأت علً تلك التوجهات الحدٌثة فً مفهوم العمل المكتبً و منها 

 كٌفٌة التعامل مع ارتفاع معدالت الضوضاء و التً تؤثر بالسلب علً انتاجٌة الموظفٌن.

فقط اثبات وجود مشكلة الضوضاء , انما فهً ظاهرة تؤثر بشكل مباشر علً اهداف العمل , فقد حاولت الدراسة لٌس 

اٌضا اكدت علً ان التخطٌط المتكامل لحلول التصمٌم الداخلً ٌمكن ان تخفض معدالت الضوضاء و و بالتالً زٌادة 

انتاجٌة العمل بشكل عام . فالمصمم الداخلً كمدٌر للمشروع ٌقوم بتوفٌر بٌانات و معلومات و ٌعمل بشكل مباشر مع 

عدٌد من موردي الخدمات , فهم الخبراء الذٌن ٌمكنهم تطوٌر حلوال صوتٌة التً تأخذ فً االعتبار جودة المنفذٌن و ال

 االداء داخل البٌئة المكتبٌة بشكل عام. 

 االداء المكتبً التفاعلً –مؤشر الخصوصٌة  –التشتت  –الضوضاء  :المفتاحٌة الكلمات
Abstract: 

The past decade has brought trends like downsizing, outsourcing, and hoteling to the office 

workplace. Closed office settings have changed to open plan environments that promote 

teaming. The traditional workplace is quickly disappearing and companies trying to 

accommodate these trends need the skills of an interior design professional to help them deal 

with challenges like increased noise that negatively affect worker productivity. 

 

Good office acoustics is a key contributor to work performance and well-being in the 

workplace. The ability to find quiet times and places is essential to support complex 
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knowledge work, while the ability to have planned or spontaneous interactions without 

disturbing others is necessary for team work and relationship development.  
 

Having speech privacy is necessary for confidential interactions and work processes. 

“Acoustical comfort” is achieved when the workplace provides appropriate acoustical support 

for interaction, confidentiality, and concentrative work. Sound travels from one space to the 

next through numerous weaknesses in the built environment. The sound of speech passes the 

union of ceiling and the wall and through lights and air conditioning components. The energy 

of sound finds every opening no matter how small. 
 

Especially with today’s new ways of working, it is difficult to imagine a superior workplace 

which does not take acoustic performance into account. Furthermore, an acoustically 

uncomfortable workplace won’t represent the best value since unwanted distractions 

inevitably degrade the effectiveness of their workforce. Perhaps because sound is not visible, 

we tend to underestimate its importance. 
 

The incorporation of appropriate strategies and products for reducing noise in the workplace 

will continue to be an important part of designing and creating work environments where 

productivity is supported and enhanced. Indeed, if the past is any indicator, the incorporation 

of sound acoustical principles of design into work environments will be even more important 

in a future business climate where competition is even more keen, productivity more valued, 

and privacy more difficult to achieve and sustain during developing information and 

communication technologies dependent on the human voice. Design professionals are poised 

to make significant contributions to this issue. 

Keywords: Noise – Distraction – Privacy Index – Interactive Office Performance 

 أهمٌة البحث:

الضوضاء لٌس بمشكلة جدٌدة فً بٌئة العمل المكتبً , انما اهتمامات العاملٌن بمشكلة الضوضاء قد ظهرت بوضوح 

علً العمل بشكل ال ٌمكن تجاهله.  فهناك العدٌد من االبحاث و مؤخرا و بشكل الفت للنظر بل اصبحت تمثل عبئا مادٌا 

الدراسات قد عرفت الضجٌج بوضوح بانه العامل السلبً الوحٌد الذي ٌتعارض بشكل مباشر مع انتاجٌة العاملٌن . ولٌس 

 من المستغرب أن القضاٌا المتصلة بالضجٌج أكثر وضوحا فى المكاتب المفتوحة عن أي بٌئة عمل اخري.

و مع ازدٌاد االعتماد علً البٌئة المكتبٌة المفتوحة فً العقود الثالث الماضٌة ازدادت اٌضا و بشكل متسارع  –قٌقة ح

اهتمامات و مضاٌقات العاملٌن تجاة المردود السلبً للضوضاء و التً تؤثر بشكل كبٌر علً فعالٌة االداء المكتبً و 

ت مجال و خطورة تلك االهتمامات الخاصة بمشكالت الضوضاء فً وصل 5773الوظٌفً بشكل عام , و مع نهاٌة عام 

مسطحات العمل الً مثل هذا الحجم. مما ادي الً ظهور العدٌد من الدراسات تحاول الوصول الً استراتٌجٌات متكاملة 

لضوضاء لتطوٌر و تحسٌن انتاجٌة مسطحات العمل من خالل التخلص او االقالل من التشتت الناشئ عن المحادثات و ا

 الغٌر متحكم فٌها , كذلك تطوٌر نظم الصوتٌات فً الفراغات المكتبٌة فً الوقت الحاضر.

 

 أهداف البحث: 

تهدف الدراسة الً فهم انتقال الصوت وتداعٌاته , فهو بمثابة الخطوة األولى لتجنب مشاكل حٌوٌة غالبا ما تواجة المصمم 

ٌون على النتٌجة النهائٌة لراحة والسالمة الفراغ الداخلً من خالل دمج الداخلً , كما ٌمكن أن ٌؤثر المصممون الداخل

المواد التً تمتص الصوت و  انعكاساته بعناٌة. فاالعتبارات الوظٌفٌة لنوعٌة الفراغ و مدي كفاءة االداء لشاغلٌه ستساهم 

ة فً المبانً التجارٌة هً اتجاه التصمٌم فبٌئات المكاتب المفتوحبالتاكٌد فً تحقٌق القٌم الوظٌفٌة و الجمالٌة المطلوبة. 

الداخلً المعاصر. وإلى جانب المرونة، فإن االستفادة من المسطحات المفتوحة فً األعمال التجارٌة الهدف منها هو 
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تشجٌع التواصل والتعاون بٌن العاملٌن . ومع ذلك فإن المشكلة هً الحاجة إلى ضبط المحادثات وغٌرها من الضوضاء 

ما ما تؤثر فً مستوي اإلنتاجٌة و الشعور بالراحة. وتقع على عاتق المصمم الداخلً مسؤولٌة التأكد من أن التً دائ

المعالجات الصوتٌة للفراغ تتناسب و احتٌاجات المستخدم النهائٌة. و إذا تبٌن انها غٌر آمنة وغٌر مرٌحة، ٌكون المصمم 

نفعٌة الصوتٌة للفراغ . كما أن مسطحات العمل النشطة تتطلب اهتماما فالوظٌفٌة هً العامل الهام الذي ٌحدد ال -مسئوالا 

 صوتٌا فٌما تتعلق بوظٌفتها المحددة.

 مصطلحات البحث:

أنظمة الحجب  –االداء المكتبً التفاعلً  –مؤشر الخصوصٌة  –معامل تخفٌض الضوضاء  –التشتت  –الضوضاء 

 محطات العمل و الفواصل المكتبٌة. –الصوتً 

Noise – Distraction – Noise Reduction Coefficient – Privacy Index – Interactive Office 

Performance – Masking Sound Systems – Office Workstations and Partitions.  

 منهجٌة البحث:

ل  باالداء المكتبً انتهجت الدراسة المنهج التحلٌلً من خالل تحلٌل مفهوم الضوضاء و التشتت و عالقة تلك العوام

التفاعلً و التراكزي و بٌان العالقة بٌن أطراف العمل داخل الفراغ المكتبً و متطلبات الخصوصٌة لكل منهم من خالل 

 المعالجات الصوتٌة لمحددات الفراغ المكتبً خاصة الفراغات المكتبٌة المفتوحة.

 مقدمة:

الطابعات , صوت النقر علً  صوتطحات العمل الجانبٌة , المحادثات الجانبٌة و التً ٌمكن سماعها بوضوح من مس

لوحة المفاتٌح , رنٌن اجهزة الفاكس , صوت ادراج الملفات فً فتحها و غلقها , أصوات عالٌة صادرة من اجتماع لفرٌق 

بشكل عمل بجانبك , صوت اجهزة الحاسب االلً فً فتحها و االصوات التً تصدرها فً كل امر ٌنفذ كلها عوامل تؤثر 

سلبً علً االداء المكتبً شكل عام. و بسبب اهتمام المصمم الداخلً المحترف بشكل واضح فً وضع معاٌٌر محددة 

لمسطحات العمل الحالٌة , و المرتبطة بهدف الحد من الضوضاء داخل الفراغ المكتبً , كان البد من اعادة صٌاغة الفكر 

 التصمٌمً من خالل 8

 ة تشكٌل مسطحات العمل و التً تؤثر بشكل كبٌر فً الحد من الضوضاء و المسائل تحلٌل موجز التجاهات اعاد

 السمعٌة ذات الصلة.

  ًالتركٌز علً ربط االنظمة السمعٌة داخل الفراغات المكتبٌة بانتاجٌة العاملٌن و تحدٌد ماهٌة العوامل االساسٌة ف

 التصمٌم.

  1 و المتعلقة بالحد من الضوضاء.تفسٌر و تعرٌف للعوامل االربعة للتوجهات المتكاملة 

 ما ٌحدث لالنسان فً بٌئة صوتٌة جٌدة ؟ 

What happens to people in a good sound environment? 

 زٌادة فً الرفاهٌة، و انخفاض فً مستوٌات االرهاق 

 ًزٌادة فً مستوٌات الرضا الوظٌف 

 توفٌر قدر مناسب من التركٌز و التواصل 

                                           
1
-www.facilitiesnet.com/designconstruction/article/Change-Management-Is-Key-To Successful-Office-Space 

Transition 
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  افراز الهرمون المسئول عن الضغط النفسًانخفاض فً مستوٌات 

 ارتفاع ملحوظ فً محاوالت اٌجاد الحلول االٌجابٌة للمهام الصعبة 

 المزٌد من التغٌٌرات الوضعٌة المرٌحة 

 عدد أقل من األخطاء، وزٌادة فً معدالت الدقة 

 What Is Acoustical Comfort  ما هو مجال الراحة الصوتً:

داخل فراغ مكتبً هً بمثابة المساهم الرئٌسً فً أداء العمل و الرضا داخل فراغ العمل .  ان انظمة الصوتٌات الجٌدة

كما ان القدرة علً اٌجاد اوقات و اماكن هادئة من االهمٌة بمكان لدعم العمل المعرفً المعقد.  فً حٌن أن القدرة على 

الفرٌق وتنمٌة العالقة. كذلك وجود خصوصٌة التفاعالت المخطط لها أو عفوٌة دون إزعاج اآلخرٌن أمر ضروري لعمل 

 المحادثة ضروري للتفاعالت السرٌة وعملٌات العمل المختلفة.

وتتحقق "الراحة الصوتٌة" عندما تقدم بٌئة العمل الدعم الصوتً المناسب للتفاعل، والسرٌة، والعمل بتركٌز. و ٌعرف مبدأ 

(. و كما عرفه خبٌر privacy index  - (PI)2 -لخصوصٌة الراحة الصوتٌة فً المكاتب بــ.) مؤشر السرٌة او ا

 100تخٌل انك داخل فراغ مكتبً مغلق االبواب و قمت بقراءة ( من خالل المثال التالً 8 " جونسون ستٌفالصوتٌات)

اذا تمكن زمٌل لك فً المكتب المالصق لك من تفسٌر و فهم خمس كلمات من المائة كلمة . فان  -كلمة بشكل عشوائً 

 -ف . هذا هو تعرٌف السرٌة . و بناءا علً هذا التعرٌ 55الفراغ المكتبً الذي تتواجد به قد حقق مؤشر خصوصٌة 

 ". 00فان معظم المبانً التً تحتوي علً فراغات مكتبٌة تجارٌة توفر مؤشر خصوصٌة اقل من 

ٌتحرك الصوت من فراغ إلى آخر من خالل العدٌد من نقاط الضعف فً البٌئة المبنٌة. فصوت المحادثة  ٌمر من خالل 

ما مثل دلو من الماء ملئ بالثقوب، فطاقة األسقف , الحوائط  ومن خالل أجهزة االضاءة ومكونات تكٌٌف الهواء. تما

 3الصوت تنفذ من اي فتحة مهما كانت صغٌرة.

 68الخصوصٌة العادٌة. وهذا أمر هام . فالوصول الً مؤشر خصوصٌة ٌقدر بـ بٌعرف  68مؤشر الخصوصٌة من 

ى الكافً لكسر التركٌز و ٪ من الكلمات التً ٌمكن فهمها ال توفر المحتو08ٌسمح لخفض كبٌر فً االنحرافات الصوتٌة. 

 . 4اخراج العاملٌن عن تركٌزهم و بالتالً ٌمكن تحقٌق الخصوصٌة العادٌة فً محطات العمل المفتوحة

 

  التغٌر فً تشكٌل مسطحات العمل بالتزامن مع التوجهات الحدٌثة فً التعامل مع المشكالت الصوتٌة 

The Changing Workplace:  

Trends with Acoustical Implications 

اهتمام ملحوظ قد تم توجٌهه نحو العدٌد من االتجاهات التً تعٌد تشكٌل مسطحات العمل المكتبً و من بٌن تلك االتجاهات 

 االكثر ارتباطا للحد من الضوضاء ه8ً

 اتجاة الشركات الً تقلٌص حجمها و بالتالً توظٌف عدد اقل من المستخدمٌن 

 االتجاة الً هٌاكل تنظٌمٌة اخري , وقبل كل شًء من بٌن تلك الهٌاكل التنظٌمٌة  الهٌاكل التنظٌمٌة الهرمٌة اعطت

 .شبكة من المتخصصٌن

                                           
2
 "  PI Privacy Index" يؤشز انخصىصٍة:  

 ٌحذد يعايم انخصىصٍة داخم انفزاغ بًذي يضتىي انتعزف عهً انًحادثات عهً انجانب االخز ين انفزاغ.
3
 “The New Productivity Challenge,” Peter F. Drucker, Harvard Business Review 

4
 Interior graphic standards: by - Corky Binggeli, Patricia Greichen, john wiley & sons inc.2011.- p. 91 



 ثانًالجزء ال –عشر  ثانًالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

357 

  اصبحوا من العمالة المختارة. -من خبراء إصالح الكمبٌوتر إلى معالجً اإلشعاع  -الفنٌٌن 

 . ًاستبدال التقسٌم الراسً للعمالة بالتقسٌم االفق 

  األعمال التجارٌة من تصنٌع منتج الً تقدٌم خدمة.تحول النموذج األساسً لممارسة 

 . اعادة تعرٌف مفهوم العمل نفسه مع التركٌز علً التعلم علً المدي الطوٌل 

 .التفكٌر بمستوي اعلً والمزٌد من برامج العمل ذاتٌة التوجٌة 

 
بالضوضاء على مدى وباإلضافة إلى ذلك أدت مجموعة من العوامل األخرى فً مبانً المكاتب الً الشعور أكثر 

 :5السنوات العشر الماضٌة. و من تلك العوامل

  ملحوظة فً محطات العمل ، مع المزٌد من شاغلً نفس الحٌز الفراغً، والعمل فً مواقع قرٌبة من بعضها الالكثافة

 البعض فً المسطحات المكتبٌة المفتوحة.

 وت مرتفع داخل المكاتب.االنتشار الواسع الستخدام الهواتف و مٌل العاملٌن للتحدث بص 

  ًزٌادة استخدام معدات مؤتمرات الفٌدٌو، مما ٌضٌف المزٌد من الضجٌج و تركٌز عالً لمستوٌات الضوضاء ف

 مساحات  محددة من مسطحات  العمل.

  إنشاء مساحات تحتوي علً فرق عمل جماعٌة و التً تتطلب المزٌد من التفاعل مع اآلخرٌن ، جنبا إلى جنب مع

ثاث منخفضة االرتفاع , ذلك ٌؤدي الً المزٌد من الضجٌج الناشئ عن المحادثات التً تمر من فوق الفواصل بٌن أنظمة أ

 المكاتب.

  ظهور الحاسبات اآللٌة التً تعطً صوتا ممٌزا عند فتحها ، مع قدرتها على اإلسهام فً ارتفاع مستوى الضوضاء

 بشكل حرفً .كمستقبل و مرسل للمعلومات من قبل العاملٌن علٌها 

  بوصة و ما ٌنتج عن ذلك من زٌادة  55بوصة الً القٌاس ذي  51الزٌادة فً حجم شاشات الحواسٌب من القٌاس ذي

 فً انعكاس الضوضاء ضمن مساحات العمل الشخصٌة.

 
العلمً و التقنً كلا من تلك االتجاهات و العوامل تتطلب بان تكون انتاجٌة العاملٌن خاصة المهتمٌن و المختصٌن باالنتاج 

التغٌرات الواسعة  -ان ٌتم تعزٌزها والحفاظ على مستوىات اداء عالٌة جدا. ومما له أهمٌة خاصة فً مناقشة الصوتٌات  -

فبٌئة األعمال الٌوم هً أكثر تنافسٌة ، و تركٌزا  التً تجري بالفعل فً طبٌعة العمل فً المسطحات المكتبٌة فً كل مكان.

، أكثر من أي وقت مضى. على مستوى الشركات، فقد أصبح التغٌٌر المستمر هو القاعدة، والمرونة على الصعٌد العالمً

سمة ممٌزة للشركات األكثر نجاحا. كما ان المرونة المشتركة اصبحت اكثر وضوحا من خالل ترجمتها فً تصمٌم مبانً 

 .6المكاتب التجارٌة والمساحات المكتبٌة الداخلٌة الخاصة بهم

 

كذلك اعادة  -كما أن تصمٌم تلك الفراغات المكتبٌة ٌجب ان ٌتوافق مع التغٌرات المتسارعة نتٌجة التقدم التكنولوجً 

التصمٌم و ظهور نماذج حدٌثة من اسالٌب العمل المكتبً . وقد تم مؤخرا التعبٌر عن هذا التوجه الجدٌد داخل الحٌز 

تفاعلٌة التً تدعم "فرٌق العمل" كوسٌلة هامة إلنجاز العمل. وهذا، بدوره، المادي المرن من خالل إٌجاد مجاالت العمل ال

                                           
5
 Acoustical Design Features Associated with Noise Levels in Health Facilities,” S.I. Bame and W. Wells, 

Journal of Interior Design, 21:2, 1-14 
6
 Creating the Productive Workplace. Ed. D. Clements-Croome. London: Taylor & Francis, 2006. 
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قد اوجد الحاجة إلى تنظٌم مساحات خاصة لتركٌز الجهود الفردٌة، مع مساحات مشتركة متاحة فً وقت واحد للعمل 

 الجماعً.

 

المؤسسة ألهدافها التجارٌة  لتحقٌق  علً الرغم ان من اهداف البٌئات المكتبٌة فً الوقت الحالً هً المساهمة فً تحقٌق

اال انها و باالضافة الً ما قدمته  -احتٌاجات العمٌل ، وزٌادة إنتاجٌة العاملٌن ، ودعم المنظمة بأكملها كً تعمل بكفاءة 

لمكان فقد قدمت العدٌد من الخصائص الصوتٌة السلبٌة  -تلك البٌئات المكتبٌة الحدٌثة لمجال العمل المؤسسً و االقتصادي 

العمل بحٌث تضمنت قدرا كبٌرا و ملحوظا من التشتت التخاطبً والضوضاء غٌر المنضبطة  و ما ٌخلفه هذا من اثار 

 سلبٌة  على إنتاجٌة العاملٌن.

 لماذا ٌجب أن نهتم كثٌرا بشأن االزعاج ؟ 

Why should we care so much about distractions? 

الستٌاء الصوتً بل ٌزٌد من صعوبة القٌام بالعمل. على وجه التحدٌد ، و ُتظهر التشوٌش لٌس مجرد مصدر لالنزعاج وا

 األبحاث أن التشوٌش ٌؤدي إلى8

 التحوالت فً االنتباه التً تقلل التركٌز ؛ 

 زٌادة الجهود للتركٌز ، والتً ٌمكن أن تزٌد من مستوٌات اإلجهاد والتعب ؛ 

  الناجمة عن االنقطاع ؛التخلً عن مهمة حالٌة للتعامل مع المطالب 

  دقٌقة. 53فقدان تدفق األفكار والحاجة إلى إعادة التركٌز مرة أخري ، والذي ٌمكن أن ٌستغرق ما ٌصل إلى 
 

 7كٌف تؤثر الضوضاء علً االنتاجٌة ؟ 

How Does Noise Affect Productivity? 

العاملٌن فً المسطحات المكتبٌة هً واحدة من ان العالقة بٌن ارتفاع مستوٌات الضوضاء  و انخفاض مستوي انتاجٌة 

المشكالت التً اصبحت تلقً اهتماما كبٌرا , علً الرغم من ان تلك العالقة هً عالقة معقدة بشكل كبٌر , اال انها من 

منافسة وٌأتً هذا االهتمام الجدٌد كاعتراف متزاٌد بأن قدرة الشركات على ال العالقات سهلة الفهم و من ثم التعامل معها.

 فً األسواق العالمٌة تعتمد على قدرتها على زٌادة إنتاجٌة القوى العاملة الموجودة بها.

و مع بداٌة هذا العقد، فإن التحدي االجتماعً واالقتصادي األكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان المتقدمة اآلن هو رفع اإلنتاجٌة 

جل رفع إنتاجٌة هؤالء العاملٌن انصب االهتمام فً التعامل مع بٌن العاملٌن فً مجال المعرفة والخدمة.  و للسعً من أ

أثر الضوضاء غٌر المنضبطة على القدرة على تحقٌق مستوٌات عالٌة من األداء فً العمل ضمن بٌئات المكاتب 

 8المفتوحة.

هً بمثابة تحدٌا  -توحة و لتحقٌق بٌئة صوتٌة مالئمة داخل المنشئات المكتبٌة التً تتبنً منظومة المسطحات المكتبٌة المف

وضع اٌجابً واضح بالنسبة الً اصحاب العمل من خالل نجاحه فً نجده فً  -كبٌرا للتصمٌم الداخلً . و مع ذلك 

 فهناك أربعة عوامل منفصلة ذات الصلة بمستوى هذا التحدي و هً 8 -التعامل مع تلك التحدٌات. لذا 

 توفٌر الخصوصٌة. .1

 تعزٌز التواصل . .2

 االلهاء التخاطبً والضوضاء .منع  .3

 تعزٌز االنتاجٌة . .4

                                           
7
 How noise can affect workplace productivity - By  Joshua Lombardo-Bottema - Published  in September 27, 

2017 
8
 “The New Productivity Challenge,” Peter F. Drucker, Harvard Business Review 
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 The need for speech privacy  الحاجة إلى خصوصٌة المحادثة:

على الرغم من أن الحاجة إلى خصوصٌة الكالم عادة ما تكون مخترقة  ، إال أن اإلعداد ٌحتاج إلى توفٌر ظروف صوتٌة 

. حٌث تشٌر تلك الخصوصٌة إلى حالة ال ٌستطٌع فٌها األشخاص سماع أو 9تدعم درجات مختلفة من خصوصٌة المحادثة 

فهم الكلمات التً ٌتحدثها اآلخرون فً مكان قرٌب. ٌتم تعرٌف عدة مستوٌات من خصوصٌة المحادثة حسب معاٌٌر 

ASTM8 

 

 :الخصوصٌة العادٌة  Normal Privacy 

ٌفهمها المستمع غٌر الرسمً. هناك العدٌد من أنواع المعلومات ٌعنً هذا المصطلح أن نسبة معٌنة من أي شًء ٌقال قد 

التً تكون أقل حساسٌة أو تتطلب االستماع إلى المحادثة بأكملها لفهمها. هذه خصوصٌة عادٌة8 ال ٌمكنك فهم المحادثة 

 بأكملها. الخصوصٌة الطبٌعٌة هً األساس لتحقٌق الراحة الصوتٌة فً معظم المكاتب "المفتوحة".

 

 خصوصٌة السرٌة: ال Confidential Privacy 

ا. هذا المصطلح ٌعنً أن حوالً  ٪ من أي شًء ٌقال ٌمكن فهمه ، ولكن ال ٌمكن تحدٌد  0بعض المعلومات سرٌة تماما

معنى المحادثة من قبل مستمع غٌر رسمً. من الصعب للغاٌة تحقٌق هذا المستوى من الخصوصٌة فً مكتب مفتوح , 

 الضروري تصمٌم فراغات مغلقة تستخدم استراتٌجٌات التصمٌم للمعالجات الصوتٌة.لذلك ، من 

 

 8 الخصوصٌة اآلمنةSecure Privacy  

٪ من أي شًء ٌمكن قوله أو ٌمكن سماعه أو فهمه من قبل مستمع دون مساعدة. هذا هو مستوى 8ٌعنً هذا المصطلح أن 

 صها لتطبٌقات ، لم تتم تغطٌتها فً هذه اإلرشادات.الخصوصٌة األكثر صعوبة وتكلفة لتحقٌقه. بسبب تخص

 

 8 الخصوصٌة االنتقالٌةTransitional privacy  

هنا نجد ان زمالء العمل المجاورٌن للمحادثة ٌمكنهم سماع غالبٌة الكلمات , و غالبٌة الجمل ٌمكن فهمها و تسبب لهم 

تنشأ ضغوط و جهد لمحاولة التركٌز , و بالتالً االداء العام تشتتا و ازعاجاا , كما ان تركٌزهم فً العمل ٌتم تعطٌله , 

 بشكل واضح.

فتلك المستوٌات من الخصوصٌة تدور حول استخدام الصوت البشري كوسٌط هام فً التواصل , فقد  -كما هو واضح و 

الناتجة عن المحادثات  أن الضوضاء -وثقت العدٌد من االبحاث العلمٌة المختصة بعلم الصوتٌات داخل الفراغات المكتبٌة 

بٌن العاملٌن وجها لوجه و المحادثات الهاتفٌة هً االكثر ازعاجا من بٌن مسببات الضوضاء داخل الفراغات المكتبٌة , 

حتً ان رنٌن الهاتف عادة ٌصنف كمصدر للضوضاء فً مستوي اقل خطورة من ضوضاء المحادثات بٌن االخرٌن 

 داخل نفس بٌئة العمل المكتبً.

فهً من اكثر المشكالت الجادة المرتبطة بالتشتت و عالقتها بانتاجٌة العمل المكتبً و التً عادة تكون واضحة بشكل كبٌر 

خاصة بالنسبة لالفراد الغٌر مقصود ان ٌكونوا جزءا من التواصل المحادثً. و ما ٌنتج عن ذلك من فقدان االنتباه و 

فً االنتاجٌة . الجٌد هنا هو ان العدٌد من االبحاث المعنٌة بمجال الصوتٌات   التركٌز فً العمل و بالتالً انخفاض ملحوظ

قد اظهرت انه ٌمكن حل مشاكل التصمٌم الصوتٌة األكثر شٌوعا فً الفراغات المكتبٌة المفتوحة من خالل التخطٌط 

                                           
9
 Handbook of acoustics, Malcolm.j. crocker – published by john wiley & sons inc – 1998 – p. 939, 1005 
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وحة الٌوم بشكل ملحوظ  , وبالتالً المتكامل للقضاء أو الحد من معظم المشاكل الصوتٌة الشائعة فً البٌئة المكتبٌة المفت

 تعزٌز مستوٌات أعلى من إنتاجٌة العاملٌن.

 

 :تحقٌق مستوٌات طبٌعٌة من الخصوصٌة فً محٌط الفراغ المكتبً المفتوح 

o :كفاءة االداء لعناصر التصمٌم األربعة 

Achieving Normal Levels of Privacy in The Open Office Setting:  

The Performance Roles of Four Main Design Elements 

غالبا ما ٌكون من الصعب جدا تحقٌق مستوى من الخصوصٌة السرٌة فً معظم البٌئات المكتبٌة المفتوحة , و ٌرجع ذلك 

فان  -عملٌا و حتً اقتصادٌاا  -الً التوزٌع الكثٌف للفراغات المكتبٌة بغرض االستفادة القصوي من الفراغ . مع ذلك 

توٌات من الخصوصٌة العادٌة لكل العاملٌن هو هدف ٌمكن العمل علٌه. فمستوٌات الخصوصٌة العادٌة تسمح تحقٌق مس

 للعاملٌن من استكمال مهامهم بالرغم من تواجد الضوضاء الناشئة عن المحادثات فً الخلفٌة 

 

ة من خالل االستخدام  و تركز تلك الدراسة علً تحقٌق مستوي عادي من الخصوصٌة للفراغات المكتبٌة المفتوح

 8  10المتكامل  الربعة انظمة معا فً وقت واحد و هً

  انظمة االسقفCeiling Systems                                              

                          انظمة حجب الصوتSound  Masking Systems  

 انظمة التأثٌثFurnishing Systems                                              

                   انظمة معالجات االرضٌاتFloor Treatments Systems  
 

من المهم ان نأخذ فً  - كذلكتلك االنظمة لها دور فً تحقٌق مستوي من الخصوصٌة العادٌة فً البٌئة المكتبٌة المفتوحة . 

سوف ٌنتج عنه تغٌر فً مستوي الخصوصٌة المطلوبة و  -ء العام لتلك االنظمة اعتبارنا ان اي تغٌٌر فً أٌاا من االدا

 11المرتبطة مستوٌات االنتاجٌة .

 :دور وأداء معاٌٌر انظمة االسقف فً تحقٌق الخصوصٌة العادٌة فً المكاتب المفتوحة 

 The role and performance criteria of ceiling systems in achieving normal privacy in 

open offices 

و الدور الرئٌسً ألنظمة االسقف فً تعزٌز الخصوصٌة العادٌة هو من خالل امتصاص الصوت الذي ٌصطدم بمستوي 

فً المكاتب المفتوحة نجد ان المشكلة األكثر أهمٌة هً فالسقف والحفاظ علٌه من االنعكاس مرة أخرى إلى مسطح العمل. 

شمل المحادثات البشرٌة. كما ان معاٌٌر اداء االمتصاص الموصى بها للترددات الحرجة االصوات التقلٌدٌة، والتً ت

للمحادثات البشرٌة ٌتم تعرٌفها بانها النسبة المئوٌة للصوت الذي تمتصه الخامات المعالجة لالسقف لتحقٌق معدالت 

 خصوصٌة عادٌة.

 

باإلضافة إلى معامل االمتصاص، ٌنصح العدٌد من االستشارٌٌن فً مجال الصوتٌات باستخدام معالجات االسقف لتحدٌد 

مدى مالءمتها لتحقٌق الخصوصٌة العادٌة. كما تقاس قدرة اداء  معالجات السقف المتصاص األصوات التً تصطدم 

ٌا بالتحدٌد ألن معظم الموجات الصوتٌة تمر عبر الجزء درجة. وتستخدم تلك الزوا 33و  23بالسقف فً الزواٌا بٌن 
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Teamwork,” Franklin Becker and Fritz Steele, Facilities Design and Management, July 1995. 
11

 Architectural Acoustics illustrated, Michael Erman – published by john wiley & sons inc. – 2015. 
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العلوي من الفواصل فً هذه الزواٌا. و تؤكد مستوٌات االداء أٌضا دور الترددات الصوتٌة األكثر أهمٌة لوضوح الكالم 

 والخصوصٌة.

 

و من االعتبارات االضافٌة لتصمٌم السقف بحٌث تلبً مستوٌات خصوصٌة عادٌة هو تفادي احتواءه علً موزعات تهوٌة 

ضخمة و التً ٌمكن ان تعكس االزعاج الناتج عن المحادثات كذلك تفادي العواكس الضوئٌة المثبته باالسقف و الخاصة 

( و  parabolicلتلك التجهٌزات تتضمن وحدات متعددة االسطح )  بوحدات االضاءة المخفٌة , و من أكثر البدائل قبوال

خلٌة غالبا ما تتقابل مع  02و  56مثبتة بالسقف . و بالتحدٌد الوحدات االكثر شٌوعا هً تلك الوحدات المكونة من 

 المستوٌات الصوتٌة المطلوبة .
 

 من أشكال أنظمة التحكم الصوتً :و

               Cloudsالسحب: 

عادة ما نجد ان الفراغات الداخلٌة التً تحتوي علً انظمة امتصاص صوتٌة ثالثٌة االبعاد ) ُسُحب ( و التً ٌتم تعلٌقها 

باالسقف . و مصممة بشكل جٌد من حٌث الشكل , المواد المستخدمة و مكان تثبٌتها توفر امتصاصاا اضافٌاا لالصوات فً 

مواقع محددة و مدروسة , فانها ٌمكن ان تكون فعالة جدا و مؤثرة فً خفض اطار الفراغ . و فً حالة تم تثبٌتها فً 

 االنشطة الصوتٌة داخل الفراغ.

 ( تسهم بشكل فعال فً معالجة الخللل الصوتً دال الفراغات المكتبٌة Clouds –أنظمة الحجب الصوتً ) السحب 

 

             Flagsاألعالم:

المواد المستخدمة فً امتصاص الصوت بشكل متعامد علً االسقف , و عادة ما تكون كما انظمة السحب وفٌها ٌتم تعلٌق 

تلك النوعٌة من المعالجات الصوتٌة تتسم بالوان براقة و التً تساهم فً احٌاء الفراغ أو تحمل معها اللوحات االرشادٌة 

من مواد نصف شفافة و التً  –جب الصوتً داخل الفراغ . و الٌوم نجد ان المواد المستخدة فً تلك النوعٌة من انظمة الح

 من شانها ال تحجب مصادر االضاءة داخل الفراغ .
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( تساهم وظٌفٌا و تشكٌلٌاً داخل الفراغ المكتبً بكل مكوناته من مسطحات عمل و ممرات توجٌة و  Flags –أنظمة الحجب الصوتً ) األعالم 

 االرشاد المكانً ) العالمات االرشادٌة (.

 

    configurations   نات:التكوٌ

المواصفات هً أداة مهمة تتناول مسارات اإلرسال الصوتٌة. و للحصول علً بناءا انشائٌا سهالا ، ٌمٌل المصممون 

الداخلٌون إلى تصمٌم الفراغات المكتبٌة اعتمادا علً التخطٌط المستقٌم و المستطٌل . مع إضافة عناصر غٌر مستقٌمة 

ا  ومستطٌلة ٌمكن أن تسهم فً تحجٌم الضوضاء داخل الفراغ . لكً تكون فعالة ، ٌجب أن ٌكون هذا النهج فكراا  مشتركا

 بٌن المصمم الداخلً و مصمم االنظمة الصوتٌة.

 

 التكوٌن فً معالجات االسقف للحد من الضوضاء هو عمل مشترك بٌن فرٌق العمل المصمم للفراغ.
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 تحقٌق الخصوصٌة العادٌة فً المكاتب المفتوحة فعالٌة معاٌٌر أنظمة التأثٌث فً دور و 

The role and performance criteria of systems furniture in achieving normal privacy in 

open offices 

من المهام الصوتٌة النظمة التأثٌث فً المكاتب المفتوحة هو منع الموجات الصوتٌة من االنتقال من خالل فواصل مناطق 

, كذلك احتواء و حجب  الصوت من المرور فوق او حول تلك الفواصل و امتصاص الصوت المعكوس فً ارجاء  العمل

 محطة العمل.

 Sound Transmission)و لتحقٌق خصوصٌة عادٌة من خالل حجب الصوت فان مستوٌات أداء اختراق الصوت 

Class)  (STC 12 ًتقدر بحوال )فان ارتفاع  عناصر التأثٌث الموصً  -وت او اكثر . فً حٌن و الحتواء الص 08

سم.  ارتفاع تعتبر غٌر فعالة تماما فً حجب او  518سم. , فً حٌن ان المقسمات االقل من  548بها ٌجب اال تقل عن 

امتصاص االزعاج المحادثً . و عامة ال تقوم بتوفٌر مستوٌات عادٌة من الخصوصٌة , و بالتالً فمستوٌات االداء و 

 .   13تنخفض بشكل ملحوظ عن ذلك االرتفاع للفواصل بٌن مسطحات العمل االنتاجٌة

 NRC – noiseأو )  معامل خفض الضوضاءان قدرة الفواصل علً امتصاص الصوت قد تم تعرٌفها بـ. 

reduction coefficient  ًالموصً به   ( بهدف الوصول الً تحقٌق خصوصٌة عادٌة لفاصل ما نجد ان الحد االدن

او أكثر المتصاص ترددات المحادثات  8.68وبشكل أكثر تحدٌدا، ٌجب علً الفواصل ان توفر متوسط ,   8.48هو 

 14الصوتٌة. 

 

و بهدف تحقٌق مستوٌات عادٌة من الخصوصٌة الصوتٌة فٌما ٌتعلق بمهام التصمٌم الداخلً ٌمكن 

 اٌجازها فٌما ٌلً:

  خط البصر بٌن العاملٌن او المستخدمٌن . عندما ٌكون هناك مسار بصري مفتوح بٌن العمال، ٌمكن أن  مستويتجنب

 ٌمر الصوت بسهولة أكبر على نفس المسار و بالتالً احداث حالة من عدم التركٌز.

   باشرة لالنتقال توفٌر تصمٌم لمنطقة العمل من اجل توفٌر أقصى قدر من االنغالق، بقدر اإلمكان، و كذلك مسارات م

 الصوتً.

  وفً حالة تداخل مناطق عمل المكاتب مع محطات العمل المفتوحة، ٌنبغً استخدام الفواصل بكامل ارتفاع الفراغ و

تكون قابلة للفك و التركٌب الحتواء الضجٌج وضمان احتفاظ المستخدمٌن اآلخرٌن بمستوٌات طبٌعٌة من الخصوصٌة 

 لمساحات العمل الخاصة بهم

  انظمة األثاث مع العناصر الصوتٌة األخرى لضمان الخصوصٌة وتعزٌز اإلنتاجٌة. و هذه الخصائص ٌجب ان تعمل

تؤخذ فً االعتبار فً عالقتها  بتصمٌم و أداء السقف، مواد تشطٌب األرضٌات، و االستخدام المناسب لتكنولوجٌا حجب 

 الصوت.

 

 

                                           
12

 ".   STC Sound Transmission Classيعايم انتقال انصىت: "  

صىتً نتحذٌذ انفزق بٍن انطاقة انصىتٍة انتً تصطذو بانفاصم ٌحذد قابهٍة فاصم يكتبً عهً حجب انصىت , و يعايم االنتقال انصىتً هى قٍاس 

 ٍة.و بٍن انطاقة انصىتٍة انتً تنفذ نهجانب االخز. هذا ٌشًم انصىت انقادو ين جًٍع انزواٌا و االتجاهات كذنك انتزددات انًنخفضة و انعان
13

 Architectural Acoustics illustrated, Michael Erman – published by john wiley & sons inc. – 2015. 
14

 Better Acoustics by Design: Practical Choices for Office Acoustical Treatments and Finishes, K.P. Roy, 

Lancaster, PA: Armstrong World Industries. 
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 دٌة فً المسطحات المكتبٌة المفتوحة:دور وأداء أنظمة حجب الصوت فً تحقٌق الخصوصٌة العا 

The role and performance of the sound masking system in achieving normal privacy in 

open offices 

ان حجب الصوت ٌعرف تحدٌدا بانه ذلك الصوت الثابت ذو مستوي منخفض فً الخلفٌة الذي ٌحجب التشتت المحادثً و 

فٌها. و هو مشابة لصوت موزعات الهواء فً انظمة التكٌٌف. تلك االنظمة عادة ما تحتوي علً الضوضاء الغٌر مرغوب 

اجهزة الٌكترونٌة تصدر اشارة صوتٌة متعادلة حٌث ٌتم توزٌع تلك الموزعات الصوتٌة فً شكل مصفوفة من السماعات 

 و التً تثبت فً انظمة االسقف.
 

لعناصر فً منع المحادثات من التسبب فً التشتت فً محٌط العمل ان انظمة الحجب الصوتً هً واحدة من اهم ا

المكتبً. فهً ضرورٌة حتً فً حالة تثبٌت و استخدام انظمة معالجة متقدمة باالسقف كذلك انظمة التأثٌث , و ذلك النها 

 15تضمن مستوٌات معتدلة من الخصوصٌة.

نمط العمل من خالل ستة اسالٌب مختلفة من المعرفة من خالل مقارنة بيٌن طبٌعية  التالً البٌانٌوضح 

 16العمل التفاعلً و العمل التراكزي " المعتمد علً التركٌز".

   concentrativeالعمل التراكزي  interactiveالعمل التفاعلً      

ط بمكتبة
المرتب

 

 بمكتبه ٌقضٌه وقته من 75%

 فننً ٌقضننٌه بالمكتننب وقتننه مننن 50%

 االخرٌن مع التواصل

 

 بالمكتب ٌقضٌه وقته من 75%

 ٌعمنل ٌقضنٌه بالمكتنب وقتنه منن 50%

 .منفردا

 :الخصائص

 المكتب علً ٌتم العمل معظم, 

 من سواء عامة سمة االخرٌن مع التفاعل

 خالل من او المباشرة المحادثات خالل

 .التلٌفونٌة المكالمات

 :السمعٌة التأثرات

  ٌحدثون ضوضاء هؤالء الناس

 ان بما و , االخرٌن مع ألنهم ٌتفاعلون

 ٌؤدي فذلك ,من مكاتبهم  صادرة الضوضاء

مستمر على البٌئة  و تأثٌر سلبً الً

المحٌطة. و بناءا علً تلك  الصوتٌة

المعطٌات نجد ان مستوٌات الضوضاء 

تصبح أعلً فً المكاتب ذات االبواب 

المغلقة اعتقادا بان مستوٌات الخصوصٌة 

 أعلً خلف االبواب. 

 

 

 :الخصائص

  ًٌتم إنجاز معظم العمل ف

 المكتب الذي ٌركز على المهام الفردٌة مع

 االخرٌن. مع تفاعل قلٌل

 

 :السمعٌة التأثٌرات

 مصدرا لٌسوا االفراد هؤالء 

 االزعاج  ان ٌعتبرون انهم بل .للضوضاء

 ما دائما هم .المشكلة هو االخرٌن قبل من

 اي عن االنفصال و العزلة عن ٌبحثون

 ,تحدث ان ٌمكن  متكررة او عالٌة محادثات

 عادة نجدهم – و بناءا علً تلك المعطٌات

 بهدف بابواب مغلقة فراغات عن ٌبحثون ما

 تفاعل الجراء او بالعمل تركٌز الً الحاجة 

 .الٌهم بالنسبة متكرر غٌر

                                           
15

 “A Whoosh of Air Masks Unwanted Sounds,” O. Gabriel, Facilities Design & Management, May 1992. 
16

 How to achieve acoustic comfort in the contemporary office Produced by GSA Public Buildings Service 

December 2011 
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 .بمكتبه ٌقضٌه وقته من 75%

 .مكتبه خارج ٌقضٌه وقته من 25%

 تواصنل فً ٌقضٌه المكتبً وقته من 50%

 .االخرٌن مع

 

 .بمكتبه ٌقضٌه وقته من 75%

 .مكتبه خارج ٌقضٌه وقته من 25%

 العمنل فنً ٌقضنٌه المكتبنً وقتنه من 50%

 .منفردا

 

 :الخصائص

  انهم ٌقضون وقتا طوٌال بعٌدا

ٌمكنهم القٌام  بالتالً عن مكاتبهم. و

التفاعل فً أي مكان ، عن بعد  و بالتواصل

 مباشر. أو بشكل

 :السمعٌة التأثرات

  ٌمنح التنقل القدرة على دراسة

االفراد  هؤالء إذا كان لدي تأثٌر التفاعالت

 الختٌار لدٌهم العمل مسطحات فً امكانٌات

 اجراء فً الفراغات تلك استخدام و

 . التفاعالت

 

 :الخصائص

 و بشكل  بتركٌز معظم العمل ٌتم

مجموعة  فردي ، ولكن ٌمكن القٌام به فً

 متنوعة من المواقع.

 

 

 :المسعٌة التأثرات

 ٌبحثون عادة عن الفراغات هم 

القٌام بذلك إذا كان لدٌهم و ٌمكن  , الهادئة

إمكانٌة الوصول إلى مسطحات العمل 

 التً توفر لهم تلك الفراغات. المناسبة

 

 

ك
حر

المت
 

ج
خار

 
طار

ا
 

ح
ط
س

م
 

العمل
 

 .بمكتبه ٌقضٌه وقته من 25%

 متواصنال ٌقضنٌه المكتبنً وقتنه منن 50%

 .االخرٌن مع

 .بمكتبه ٌقضٌه وقته من 75%

 .مكتبه خارج ٌقضٌه وقته من 25%

 .منفرداا  ٌعمل المكتبً وقته من 50%

 :الخصائص

  انهم ٌقضون وقتا طوٌال بعٌدا

ٌمكنهم القٌام  بالتالً عن مكاتبهم. و

التفاعل فً أي مكان ، عن بعد  و بالتواصل

 مباشر. أو بشكل

 :السمعٌة التأثرات

  ٌمنح التنقل القدرة على دراسة

االفراد  هؤالء إذا كان لدي تأثٌر التفاعالت

 الختٌار لدٌهم العمل مسطحات فً امكانٌات

 اجراء فً الفراغات تلك استخدام و

 . التفاعالت

 :الخصائص

 و بشكل  بتركٌز معظم العمل ٌتم

مجموعة  فردي ، ولكن ٌمكن القٌام به فً

 متنوعة من المواقع.

 

 

 :المسعٌة التأثرات

 ٌبحثون عادة عن الفراغات هم 

كان لدٌهم  و ٌمكن القٌام بذلك إذا , الهادئة

إمكانٌة الوصول إلى مسطحات العمل 

 التً توفر لهم تلك الفراغات. المناسبة

 

تتضح اهمٌة التوزٌع الفراغً لمسطحات العمل و ما ٌتخللها من طبٌعته المنفذ  -نماط العمل المختلفة  أمن خالل تحلٌل 

عالقته باالنتاجٌة للعاملٌن, و فٌما ٌلً ضوابط فٌها و كذلك شكل و تصمٌم تلك المسطحات بما ٌتوافق مع نظام العمل و 

 تحقٌق الراحة الصوتٌة فً الفراغات المكتبٌة.
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 ضوابط تحقٌق الراحة الصوتٌة فً الفراغات المكتبٌة المعاصرة.

 :السلوكBehavior   

  :أنماط العملWork Patterns  

 المكتبً للمساعدة فً اٌجاد مناطق تتسم بالخصوصٌة.تعرٌف التوازن بٌن التركٌز و التفاعل بٌن العاملٌن بالفراغ 

 خصوصٌة المحادثة:  Conversation Privacy  

فً مستوٌات الخصوصٌة فً المحادثة.  تعٌٌن مستوٌات الخصوصٌة المطلوبة للعمل و المؤسسة علً نماذج العمل 

WSL. 

 ًالتغٌر السلوكBehavioral Change   

 المهام و السٌاسة العامة للعمل. نولوجٌا المحمول , فراغات العمل متعددة دعم التكٌف السلوكً من خالل تك

 ًالمنهج السلوكBehavioral Protocol     :  

و بالتالً االستخدام المالءم و األمثل للفراغ  تطوٌر المناهج بالمشاركة مع مجموعات العمل ٌهدف الً الحد من التشتت 

 المكتبً.

 :التصمٌمDesign  
 

  الفراغً:التوزٌعZoning  

بعد تعرٌف و تحدٌد نماذج العمل , ٌتم تطوٌر التخطٌط االستراتٌجً و الذي بدوره سٌحدد الوظائف المتنافرة أو 

المتضاربة كل علً حده. فتحدٌد فراغات لالجتماعات و المحادثات الخاصة التً تتسم بالخصوصٌة و السرٌة تعتبر 

عا , كذلك تعمل تلك الفراغات كحواجز بٌن نماذج العمل المختلفة . مع اعتبار مناسبة و مالئمة للعاملٌن المتفاعلٌن م

 عناصر كوحدات الملفات لتاكٌد الفصل بٌن الوظائف المتنافرة او الغٌر متوافقة.

 

 :التخطٌطPlanning   

تحضٌر المشروبات , ٌجب االخذ فً االعتبار و بجدٌة تاثٌر تحدٌد االنشطة المساعدة كغرف التصوٌر و الطباعة , اماكن 

علً مناطق العمل المجاورة لما ٌمكن ان تحدثه من تجمعات و بالتالً حدوث جلبة و  -مداخل قاعات االجتماعات 

 ضوضاء تؤثر علً مناطق العمل بشكل عام.

 

 :عناصر التأثٌث و االثاثFurniture & Furnishing  

لوحظ أن زٌادة وضوح فواصل محطات العمل المنخفضة ٌزٌد من التواصل البصري بٌن العاملٌن خاصة فً حالة معرفة 

هؤالء بعضهم البعض بشكل شخصً داخل فراغ العمل . ٌمكن قبول استراتٌجٌات الخصوصٌة البصرٌة فً محطات 

ب أو أكثر قبوالا عندما ٌدرك العاملون وممثلوهم العمل األصغر ذات المساحات المخصصة للدعم والمؤتمرات بشكل متناس

مدى عدم فعالٌة المسافة فً التخفٌف من الصوت وكٌف ٌمكن للفصل البصري األكبر من خصوصٌة زمالء العمل 

الفواصل المنخفضة ستحقق الوصول المرغوب للضوء لمحطات العمل التقلٌدٌة. جعل خصوصٌة الكالم أسوأ بكثٌر. 

سمح للعاملٌن بأن ٌكونوا على علم باآلخرٌن القرٌبٌن. عندما ٌكون فاصل محطة العمل أمام العامل عند الطبٌعً والرؤٌة ت

حتى ال ٌنعكس الكالم إلى  8.85( الخاص بالقسم NRCالجلوس فً المكتب ، ٌجب أن ٌكون معامل خفض الضوضاء )
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ن ٌحدد التخطٌط للمكاتب بحٌث ال ٌكون العمال الخلف عندما ٌتحدث العامل الذي ٌجلس على مكتبه. وحٌثما أمكن ، ٌجب أ

 ٌتحدثون بشكل مباشر الً بعضهم البعض.

باإلضافة إلى ذلك ، ٌتطلب التصمٌم المستدام االهتمام بالمواد المستخدمة فً األثاث والتشٌٌد. قد ال تكون المواد التً تحقق 

تقلٌل استهالك الطاقة من خالل تحسٌن اختراق  أهداف االستدامة هً الخٌار األفضل للراحة الصوتٌة. ٌمكن ألهداف

ا  ا أن تحدث مشكالت صوتٌة عن غٌر قصد مرتبطة بفواصل محطات العمل المنخفضة التً توفر فرصا ضوء النهار أٌضا

 أقل المتصاص الصوت.

 

 :المعالجات الصوتٌةAcoustical Treatments  

 :" محددات الفراغ الماصة للصوت " الحوائط و االسقف 

ذلك فً فراغات المكاتب   8.7بقٌمة ال تقل عن  17(NRC)تحدٌد األسقف بحد أدنً من معامل التحكم فً الضوضاء 

فً قاعات االجتماعات و قاعات التدرٌب. و فً مرافق المؤتمرات واالجتماعات والتدرٌب ،  NRC 0.8المفتوحة و 

 8.6.18ٌقدر ب  NRCدنى من % علً الجدران مع الحد األ03ٌجب توفٌر ألواح امتصاصٌة بنسبة 

 

  :ًأنظمة الحجب الصوتSound Masking Systems  

 تحدٌد أنظمة الحجب الصوتً ، ال سٌما فً الفراغات المكتبٌة المفتوحة.

 

 :الحوائطWalls   

 تحدٌد معدالت حجب الصوت انشائٌاً  كما ٌلً:

 STC 53 .كحد أدنى لعزل قاعات مؤتمرات الفٌدٌو وغرف التدرٌب 

 STC 45  ًكحد أدنى لفصل غرف االجتماعات ومناطق المكاتب التنفٌذٌة التً تتطلب الخصوصٌة السرٌة ف

 الحدٌث.

 STC 40 .ًكحد أدنى للفصل بٌن المكاتب الخاصة المطلوبة فً خصوصٌة التحدث العادي و التفاعل 

 

 التوصٌات و المقترحات:

أن الفراغات المكتبٌة المصممة بشكل  -االبحاث التً عملوا علٌها أثبتت الخبرات التً اكتسبها المصممٌن الداخلٌٌن و 

ٌمكنها دعم مجموعة واسعة من المتطلبات الفردٌة و الجماعٌة الصوتٌة  –سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أو مختلطة  -فعال 

 توصً الدراسة 8 –. و علٌة 

 ل توفٌر التكامل بٌن الرؤٌة والتطبٌق الالزم لمزج االهتمام بمهام و أداء العاملٌن، واالحتٌاجات الخاصة بهم من خال

 عناصر التصمٌم و المعالجات الصوتٌة داخل الفراغ فً صورة مسطحات عمل منتجة.

  ضرورة مواكبة المصمم الداخلً للتطور المتالحق للتكنولوجٌا فً مجال العمل المكتبً و متطلباته المستحدثة و

ستعانة بالمتخصصٌن فً هذا المجال فً فرٌق العمل المؤسسً للعملٌة التصمٌمٌة خاصة المعالجات الصوتٌة من خالل اال

 للفراغ.

                                           
17

 " Noise Reduction Coefficient  NRCيعايم تخفٍض انضىضاء:  "  

صىت أكثز ين عكضه.  يعايم خفض انضىضاء هى جزء ين طاقة ٌحذد قابهٍة فاصم يكتبً او انشائً عهً قذرته عهً ايتصاص ان 

 انصىت ، ويتىصطه عهى جًٍع انزواٌا و االتجاهات وين انتزددات انصىتٍة انًنخفضة إنى انعانٍة ، انتً ٌتى ايتصاصها وال تنعكش
18

 Handbook of acoustics, Malcolm.j. crocker – published by john wiley & sons inc – 1998. 
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  ضرورة االخذ فً االعتبار التوجهات الحدٌثة للمؤسسات االنتاجٌة و االستثمارٌة التً اصبحت تولً اهمٌة كبٌرة

مسطحات العمل أكثر من النظر إلً تجهٌزات لتصمٌم البٌئة المكتبٌة الداخلٌة كأحد المكونات اإلستراتٌجٌة لتحسٌن إنتاجٌة 

المكتب كمجرد جزء من التكالٌف الخاصة فقط. و بالتالً ازدٌاد الحاجة إلً المصممٌن الداخلٌن لتقدٌم خدماتهم 

كاستشارٌٌن لمساعدة العمٌل فً اتخاذ قرارات إستراتٌجٌة عند اتخاذ قرارات تختص بتصمٌم أو إعادة تصمٌم الفراغ 

 المكتبً.

 راج االستراتٌجٌات و المعالجات المناسبة للحد من الضوضاء فً مكان العمل كجزءاا هاماا من تصمٌم  بٌئة العمل إد

حتً ٌتم دعم اإلنتاجٌة وتعزٌزها فً خضم التطور التكنولوجً و المعلوماتً واالتصاالت التً تعتمد على الصوت 

 البشري. 

 ٌن الهٌكل التنظٌمً و التسلسل االداري للمؤسسات و الشركات التً تعظٌم دور المصمم الداخلً كشرٌك أصٌل فً تكو

ٌقوم بتصمٌم مسطحات العمل بها , فدراٌة المصمم بطبٌعة االداء المختلفة للعاملٌن بالمؤسسة و العالقات الوظٌفٌة 

مسطحات الخدمات  المباشرة و الغٌر مباشرة و التعرف علً نوعٌة االداء سواء تفاعلً او معتمد علً التركٌز و توزٌع

 المجمعة لتلك الفراغات.
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