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 2022مايو 17فى، الموافقة على النشر 2022ابريل 15استالم البحث فى 

 الملخص العربى
 -استهدف البحث بصفة رئيسيية دراسية مبيانى ةليية الةراعية 

لهيا مين جامعة االسةندرية من حيث التصميم اليداخلى والخيارجى 
حييييث توجييييه المبنيييى تجيييائ الجهييياع الرئيسيييية ا ربعييية والبيئييية 
المحيطيية بييه ومييواد االنشيياي والتشييطي  والخاميياع المسييتعمة بييه 
ودراسة ا لوان المستعملة داخلييا ىيى الحيوائط واليدتاناع وا ثياث 

 ةما تم قياس درجة الحرارة والرطوبة وشدة اإلضاية الداخلية.

ىيى ججميالى المبيانى المةونية للةليية تمثلع شاملة تذا البحيث 
عليييى اخيييتالف ارتفاعتهيييا وةواييييا توجيههيييا الج راىيييى  ولقيييد تيييم 

مةت  جدارى وشاغليه من العاملين  وتيم الحصيو   73اختيارعدد 
 عليها بطريقة  صدىية تضمنع تنوع التصميم الخارجى والداخلى.
تييذا وقييد اسييتخدمع جسييتمارة اإلسييتبيان ةييعداة للحصييو  علييى 

 SPSSناع البحثية  ةما تم تحلي  البيانياع باسيتخدام برنيام  البيا
 -واسفرع النتائ  عن ما يلى:

مين اجميالى المبيانى احتيوع عليى  %38اوضحع النتائ  ان  -
مييين المةاتييي  تتجيييه اليييى  %33عيييدد طيييابقين ىقيييط  ةميييا  ن 

الناحيييية الجنوبيييية  ةيييذلل  شيييارع النتيييائ  ةيييذلل اليييى وجيييود 
ةميا تبيين   %43ل يع نسيبتها ىراغاع من نيوع الحديقية قيد ب

ةذلل   ن نسبة نوعية تشطي  الحوائط الخارجيية للمبنيم مين 
 .%66مادة الحجر بل ع 

 ظهرع النتيائ   ن عيدد المةاتي   ا داريية الخاصيه بموضي    -
الدراسيية الواقعيية ىييم الييدور ا رضييم بل ييع نسييبتها جلييم وجييود 

  وةانييع %57ميين ىييرد جلييى ثييالث اىييراد داخيي  المةتيي  نسييبة 
بيير نسييبة  توةييي  للمةاتيي  اإلدارييية موضيي  الدراسيية وىقييا ة 

 31%  و ن 37للجهيياع االصييلية ىييى جتجييائ الشيير  بنسييبة 
متير  20-11مةت  من مةات  عينة البحث ةانع مسياحتهم 

ميين ججمييالى العينيية  بينمييا بل ييع عييدد المةاتيي   %40بنسييبة
مين  %51مةات  وذلل نسبة  3الى  2التى تحتوى على من 

نة  اما عن المقاعد داخ  المةات  ىقد  حتوى من يع جمالم ال
 %33مقعييد بنسييبة  30ميين غييرف عينيية البحييث علييى  6-7

من ججمالم العينة  وىيى حالية تواجيد خةانياع تخيةين الملفياع 
مةت  يحتوي  ماةن تخةين الملفياع بنسيبة  70تبين  ن وجود

من المةات  على ممير واحيد  %44  ةما احتوع نسبة 92%
 ىقط. 

 -التصيييميم اليييداخلى للمبيييانى االداريييية  المفتاحيييية: عاالةلمييي
الرضيا  -الطاقية الشمسيية  -التصميم الخارجى  للمبانى االدارية 

 الوظيفى للعاملين

 والمشةلة البحثية المقدمة
تؤكددد العلدددوم االجتماعيدددة دومدددا علددى اعدددال  قيمدددة االنسدددان 
كباعددث للحرددارل والتطددور وقامددا الدراسدداا علددى شددر  كي يددة 

االنسدان بماامدا االساسدية والردرورية وا بتدا ان االنسدان  قيام
مدن يومدا فدى أمداكن م لقدة  %90:%85يقرى مايقدار  مدن 

 (. :1997Santaسوا  مسكن أو عمل أو مدارس )

وتوصددلا الدراسدداا الحدي ددة أن اإلنسددان يقرددى اك ددر مددن 
 لث يوما فى عملا بمعدل ساعاا يتجاوز فى معظم االحيدان 

لرددرورى تددوفير بيمددة عمددل صددالحة ا مددنسددا سدداعاا وبدداا 
 لتحقيق الراحة الوظي ية للحصول على أعظم انتاجية.

وقددد فررددا عمليددة  كتشدداج مصددادر جديدددل للطاقددة ن سدداا 
علددى اإلنسددانية فددى العصددر الحددديث، فددال يا ددى علددى أحددد ان 
المصادر الطبيعية المألوفة للطاقة أاذل فى الن اذ حيث  عتمدد 

لددددا علددددى المصددددادر التقليديددددة للطاقددددة اإلنسددددان فددددى حياتددددا وعم
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)ال حدددم وال ددداز الطبيعدددى وزيدددا البتدددرول( التدددى يعيبادددا سدددرعة 
 ست اللاا المرت عة والتأ ير السلبي إلسدتاداماا  نروباا وتكل ة

على البيمة وباا من المحتم علينا البحث عدن مصدادر جديددل 
للطاقددة لددذا فددلن العلمددا  لددم يجدددوا بدددا مددن العددودل  لددى الطبيعددة 
األم محدددددداولين تطويددددددل معطياتاددددددا الايددددددرل وتسدددددداير ا لادمددددددة 

 .((Smil:1991 استمرار التطور الحرارى 
وبالبحث وجد أن  ناك صور عديددل للطاقدة، يتم دل أ مادا 
في الحرارل والرو  والصوا و نداك  الطاقدة الميكانيكيدة  التدي 
تولددد ا االالا، و الطاقددة الكيمياميددة  التددي تتحددرر عنددد حدددوث 

وغير دا ...كمدا أن كميدة الطاقدة الموجدودل فدي  كيميامية ت يراا
العدددالم  ابتدددة علدددى الددددوام، فالطاقدددة ال ت ندددى وال تسدددتحدث مدددن 
عدددم. وعندددما يبدددو ان الطاقددة قددد اسددتن ذا، فلناددا فددي حقيقددة 
األمر تكون قد تحولا  لى صورل أادرى ،مد ال  تحدول الطاقدة 

 لدى حراريدة أو  الكيميامية  لى طاقدة كاربيدة أو تحدول الكاربيدة
 (. 2006تحول الكاربية  لى حركية و كذا،  )قاسم: 

وبمددددا أن الطبيعددددة تعمددددل مددددن حولنددددا دون توقددددج معطيددددة  
كميدداا رددامة مددن الطاقددة غيددر المحدددودل بحيددث ال يسددتطيل 
اإلنسان أن يستادم  ال جز ًا رمياًل مناا فى نشاطاتا اليومية 

المتواجددددل فدددى  وحددددي أ اعتمدددد اإلنسدددان علدددى الطاقدددة المتجدددددل
الطبيعدددة ونعنددددي باددددا تلدددك المولدددددل مددددن مصددددر طبيعددددي غيددددر 
تقليدي، مستمر ال ينر ، وتحتاج فقط  لى تحويلا من طاقدة 
طبيعيددة فددى صددورل معينددة  لددى صددورل أاددرى يسددال اسددتاداماا 
بوساطة تقنيداا العصدر فدأقوى مولدداا الطاقدة علدى اإلطدالق 

و  المرمددددى  ددددي الشددددمس التددددى تنددددت  األشددددعة الحراريددددة والردددد
 (.1999)عباس: 

و نداك عدددل صددور للطاقددة المتجدددل و ددى الطاقددة الشمسددية 
وطاقددة الريدددا  وطاقدددة الكتلدددة الحيويددة وطاقدددة المسددداقط الماميدددة 
وطاقدددددة حدددددرارل بددددداطن األرم وطاقدددددة حركدددددة األمدددددواج والمدددددد 
والجدددزر وطاقدددة فدددرق درجددداا الحدددرارل فدددي أعمددداق المحيطددداا 

 والبحار وغير ا 

اقددة الشمسددية مركددز الصدددارل لمددا تتمتددل بددا لددذا احتلددا الط 
مددن مميددزاا  ذا قورنددا بالطاقدداا األاددرى فاددى تعتبددر الوحيدددل 
التى ت دى بعددد كبيدر مدن األغدرام منادا توافر دا علدى مسداحة 
واسددعة مدددن ج رافيدددا الكدددرل األررددية كدددذلك توافر دددا أغلددد  أيدددام 
العددام أيرددا وقلددة ك ا تاددا ورددمان ك امتاددا وعدددم تلو اددا للبيمددة 
اي علينددا كمعمدداريين  والالمركزيددة فددى تأ ير ددا ومددن  نددا كددان لزامددا
فددى منتطقتنددا أن نقتددر  مددن  ددذا االتجددال الجديددد لنددرى بورددو  
حقيقتدددا ومالمحدددا وأل ميتدددا الكبدددرى وعالقتدددا بظدددروج منطقتندددا 

 . (Mazria:1979)  البيمية،
وممددا سددبق فددلن مشددكلة  ددذا البحددث قددد تم لددا فددى دراسددة  

ل الطاقدددة الشمسدددية فدددى بعدددم المكاتددد  مددددى مالممدددة اسدددت ال
جامعدددة ااألسدددكندرية،  –اإلداريدددة بدددبعم أقسدددام كليدددة الزراعدددة 

 ولذا  فقد تم لا مشكلة  ذا البحث فى التساؤالا التالية:
مددددا عالقددددة التصددددميم اإلنشددددامى الددددداالى  للمبددددانى مورددددل  •

 الدراسة بالطاقة الشمسية المالممة للعمل باا.
االى للمكاتدد  اإلداريددة مورددل مددا  ددو تددأ ير التصددميم الددد •

 الدراسة فى اإلست ادل من الطاقة الشمسية الطبيعية.

مدا  دو تددأ ير توجيدا المبددانى موردل الدراسددة تجدال الجادداا  •
األصدددلية علدددى اإلسدددت ادل مدددن اإلردددا ل الطبيعيدددة واألشدددعة 

 الشمسية.

مدددددا ى المشددددداكل التدددددى تواجدددددا المكاتددددد  اإلداريدددددة موردددددل  •
 طاقة الشمسية.الدراسة فى الحصول على ال

 االتداف البحثية

أسدددددتادج البحدددددث بصددددد ة رميسدددددية دراسدددددة والتعدددددرج علدددددى 
التصددددميم الددددداالى للمبددددانى اإلداريددددة وعالقتددددا باالسددددت ادل مددددن 

مدددددى امكانيددددة تطبيددددق اسددددتادام الطاقددددة و  الطاقددددة الشمسددددية
جامعددة  –الشمسدية فدى بعدم المكاتد  اإلداريدة بكليدة الزراعدة 

 أل داج ال رعية التالية:االسكندرية وذلك من االل ا
تحديد المبانى محل الدراسة بدقة ومعرفة التصميم الدداالى  (1

 لاا.
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تحليدددل الموقدددل الج رافدددى وتحديدددد توجياددداا المبدددانى ناحيدددة  (2
 الشمس.

 دراسة العناصر اإلنشامية للمبانى محل الدراسة. (3

تحديددددد العالقددددة بددددين الررددددا الددددوظي ى للعدددداملين بالمكاتدددد   (4
 ألدا  الوظي ى.مورل الدراسة  وبين ا

 يجددداد العالقدددة بدددين الراحدددة الدااليدددة فدددى المكاتددد  اإلداريدددة  (5
 وبين أرت اع مستوى أدا  العاملين.

 االتمية البحثية

تتم ل أ مية  ذا البحث فى دراسة عالقة  المبانى اإلدارية  
الحاليدددددددة لكليدددددددة الزراعدددددددة جامعدددددددة االسدددددددكندرية مدددددددن الناحيدددددددة 

انى الرميسدددية بادددا وبحدددث التصدددميمية واالنشدددامية لعناصدددر المبددد
 مكانيددددة تحسددددين فاعليددددة وأدا  المبددددانى الماصصددددة ل نشددددطة 
اإلداريددة مددن اددالل القيددام بددبعم الت يددراا فددى الددنظم الدااليددة 
للمبنى لتحسين أدا  المبنى بشكلا العام وراحة العاملين بشدكل 

 ااص.

 ا سلو  البحثى

 اوال المصطلحاع البحثية والتعاريف االجرائية: 

 ميم الداخلىالتص -
( التصددميم الددداالى بأنددا  ددو معالجددة 2016عددرج عبدددو)

ا  تصددميمية لتأ يددل بيمددة دااليددة مررددية للوجددود اإلنسددانى ماديددا
ا لتلبددى كافددة االحتياجدداا والوظددامج الحياتيددة باسددلو   ومعنويددً

( التصدميم الدداالى 1979كما عرج عنايا) -سال ومتوازن 
مددل ال ددرام المعمددارى    ددو النشدداط الددذى يتعامددل  جراميددا بأنددا:

مباشدددرل لتحقيدددق الراحدددة والجمدددال للمكدددان لمدددا يتصدددج بدددا مدددن 
مرونة فى التاطديط والتطدوير والت ييدر، فبواسدطتا يمكدن الدق 
التوافق بين طبيعة المكان من حيدث نوعدا وشدكلا وحجمدا مدل 

 نشاط شاغليا لتحقيق الناحية الجمالية والوظي ية.
ق تكامدل بدين عناصدر ويعرج التصميم الداالي: بلنا تحقي

التصميم الداالي بما تشملة من ظدروج بيميدة وتصدميم لل درام 

الددداالي مددن التا يددث واأللدددوان واالرددا ل ومكمددالا فددي وحددددل 
  .متكاملة تؤدي  لي تلبية االحتياجاا

ويعرج التصدميم الدداالى  جراميدًا فدى  دذا البحدث علدى أندا 
ل الراحددددة معالجددددة كافددددة العناصددددر المعماريددددة بمددددا يددددوفر عوامدددد

والررددددا اإلنسددددانى بالبيمددددة الدااليددددة لل ددددرام مددددل التأكيددددد علددددى 
الجوان  الوظي يدة والجماليدة واالقتصدادية فدى التصدميم لتحقيدق 

 معدل أدا  وظي ى مرت ل.
الطاقددددة الشةمسددددية: أو مددددا يسددددمةى باإلشددددعاع الشمسددددية  ددددي 
مس بشددكل  رميسددية علددى شددكل  الطاقددة المنبع ددة مددن أشددعةة الشددة

. ولقدد  سدتادم  دذا التعريدج كتعريدج  جرامدى فدى حرارل وردو 
  McFarland (2014) ذا البحث 

 المبانى االدارية  -
المبنددى اإلداري  ددو أحددد األبنيددة التددي تدددل علددى مدددى تقدددم 
المجتمددددل فددددالمبنى اإلداري وحدددددل مددددن المجتمددددل ال يتجددددزأ عنددددا 

نددددوع  –وتاتلدددج المبددداني اإلداريدددة فيمدددا بينادددا حسددد  )الموقدددل 
الاصدددامص المميدددزل لكدددل منشدددا حسددد   –المسددداحة  –النشددداط 
 الااماا المستادمة في اإلنشا (. –نشاطا 

( المبندددددى االدارى بأندددددا  دددددو فدددددرام 2005يعدددددرج الددددددي  )
يسددتادم لمزاولددة وظددامج وأنشددطة ماتل ددة، كالمبدداني الحكوميددة 
والمكاتدد  الااصددة والبنددوك وشددركاا التددأمين والتددي توجددد فددي 

ندددة ويتم دددل أيردددا فدددي المبددداني األغلددد  فدددي منطقدددة وسدددط المدي
األبحدددداث  اإلداريددددة التابعددددة للمصددددانل أو تلددددك التابعددددة لمعامددددل

 والتي تنشا في الرواحي أو المناطق المحيطة بالمدينة.
 البيئة المةتبية: -

( البيمة المكتبية بأناا البيمدة التدى 2000تعرج عبداللطيج)
 قيدوُي ردل تحق-تدعم العاملين فدي المكتد  فدي أدا  وظدام ام 

 ذا بأقل تكل ة ممكنة وأقصى قدر من االرتيدا . ويمكدن للمدر  
أن يميدددز بدددين  ال دددة أنددددواع ماتل دددة مدددن المسددداحاا المكتبيددددة: 
المسدددددددداحاا الماصصددددددددة للعمددددددددل والمسدددددددداحاا الماصصددددددددة 

 لالجتماعاا والمساحاا الماصصة للدعم.
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 : داي العاملين -
( أدا  العدددداملين بأنددددا درجددددة  شددددباع 1993يعددددرج النمددددر )

ا ال رد ويتحقق  ذا االشدباع نتيجدة عوامدل متعدددل منادا اجحا
عوامل اارجية م ل بيمة العمل وعوامل دااليدة )العمدل ن سدا( 
وتلدددك العوامدددل مدددن شدددأناا أن تجعدددل ال دددرد راردددياا عدددن عملدددا 

 راغبًا فيا مقبال عليا محققا لطموحاتا ورغباتا وميولا. 
 شدباع  ( فيعرفا بأنا قددرل العمدل علدى2008اما عويرة )

الحاجددددداا األساسدددددية اإلنسدددددان والتدددددى مدددددن شدددددأناا أن  تشدددددعرل 
بتحقيددق ذاتددا كمددا يترددمن التقدددير واإلنجدداز واإلبددداع وأحتددرام 
الددذاا وتحمددل المسددمولية والمن عددة التددى تعددود علددى ال ددرد مددن 

 .جرا  القيام بالعمل ن سا
( او أندددا م ادددوم  فتراردددى أو 2008وأوردددع )عويردددة  
  مالحظتدددا أو قياسدددا بطريقدددة عصدددمت يدددر متوسدددط ومدددن  دددم ي

مباشدددرل وأن كدددان يمكدددن أن يسدددتدل عليدددا مدددن ادددالل مالحظدددة 
أعرارددددا أو ظدددددوا رل المم لددددة فدددددى سدددددلوك ال ددددرد فدددددى عالقتدددددا 
جتمداعى  بطبيعتا أو بيمدة عملدا باإلردافة  لدى م ادوم ن سدى واى

 ونظرى معقد يصع  اإلت اق على تقديم تعريج واحد لا.
 ثانيا: المت يراع البحثية

 تقسيم المت يراا البح ية على النحو التالى: تم
 المت يراع المستقلة: - 

 -وقددد تم لددا فددى كددل مددن: الاصددامص العامددة للمبحددو ين 
 التصميم الداالى للمكات  االدارية –تصميم المبنى

 المت يراع التابعة:  - 
تتم دددل فدددى مت يدددرين أساسددديين و مدددا مددددى جدددودل التصدددميم 

 واألدا  الوظي ى للعاملين   ةسالداالى للمبانى مورل الدرا
 ثالثا: الفروض البحثية

تددم صددياغة ال ددرم البح يددى  فددى صددي تا الصدد رية علددى 
 النحو التالى: 

ال توجدددددددد عالقدددددددة  حصدددددددامية ذاا داللدددددددة بدددددددين كدددددددل مدددددددن 
المت يراا المسدتقلة والمتم لدة فدى كدل مدن )الاصدامص العامدة 

  – الاصدددامص العامدددة لللمبدددانى موردددل الدراسدددة –للمبحدددو ين 
التصدميم الدداالى  -الوصج العدام للمكاتد  موردل الدراسدة  -

للمكاتددد  االداريدددة( وبدددين أدا  العددداملين فدددى المكاتددد  اإلداريدددة 
 كمت ير تابل.

وفيمددا يتعلددق بالعالقدداا األرتباطيددة بددين المت يددراا البح يددة 
 المستقلة والتابعة فقد أظارا النتام  ما يلى:

ن كدددل مدددن السدددن وعددددد يبدددوجدددود عالقددداا ارتباطيدددة معنويدددة  -
السددنواا التعليميددة وعدددد سددنواا الادمددة والمرتدد  الشدداري 
من الوظي ة وعدد السنواا التي قرا ا المبحوث بالمكتد  

. وعدددم 0.01مورددوع البحددث وذلددك عنددد مسددتوى معنويددة 
وجددود عالقددة أرتباطيددة بددين كددل مددن السددن وعدددد السددنواا 

مدددددن  يالتعليميدددددة وعددددددد سدددددنواا الادمدددددة والمرتددددد  الشدددددار 
الوظي ددة ومدددى ررددا العدداملين عددن المبنددى، وأترددع أيرددًا 
مددن النتددام  وجددود عالقددة أرتباطيددة بددين عدددد السددنواا التددي 
قردددا ا المبحدددوث بالمكتددد  موردددوع الدراسدددة ومددددى رردددا 

 .0.01العاملين عن المبنى عند مستوى معنوية 
ال يوجد آقتران ذو داللا  حصامية بدين كدل مدن السدن وعددد  -

عليميددة وعدددد سددنواا الادمددة والمرتدد  الشدداري تلالسددنواا ا
من الوظي ة وعدد السنواا التي قرا ا المبحوث بالمكتد  

 موروع البحث ومدى ررا العاملين عن المبنى .
عددم وجدود  قتدران بدين عددد سدنواا الادمدة ورردا العداملين  -

مددددن العينددددة  %20.0عددددن المبنددددى، وتددددين مددددن النتددددام  أن 
سددنة 1سددنواا ادددمتام تقددل بددين  البح يددة الددذين كانددا عدددد

سدنواا راردين عدن المبندى اإلداري، فدي  10 لى أقل مدن 
غير راردين مدن ن دس ال مدة.  وكاندا أعلدى  %8.3مقابل 

سدنة بالادمدة  20سدنواا  لدى أقدل مدن  10نسبة لل مة من 
 .%41.7غير رارين عن المبنى اإلداري و ي 

بحدوث ملالتدي قردا ا اعددد السدنواا عدم وجود  قتران بدين  -
بالمكتدددد  مورددددوع البحددددث وررددددا العدددداملين عددددن المبنددددى، 

مدددن العيندددة البح يدددة الدددذين  %40.0وتبدددين مدددن النتدددام  أن 
كانا العدد السنواا التي قرو ا المكت  اإلداري تقل بين 
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سدددددنواا راردددددين عدددددن المبندددددى  10سدددددنة  لدددددى أقدددددل مدددددن 1
غير رارين من ن دس ال مدة.  %41.7اإلداري، في مقابل 

 20سدنواا  لدى أقدل مدن  10ة لل مة من بسوكانا أعلى ن
سدددددنة التدددددي قردددددو ا المكتددددد  اإلداري غيدددددر راردددددين عدددددن 

 .%58.3المبنى اإلداري و ي 
عدم وجود  قتران بين عدد سنواا الادمة والررا الدوظي ي  -

من العينة  %14.3للعاملين بالمبنى، وتين من النتام  أن 
سددنة 1البح يددة الددذين كانددا عدددد سددنواا ادددمتام تقددل بددين 

سنواا رارين عن الوظي ة بالمبنى، في  10 لى أقل من 
غير رارين من ن س ال مة. وكانا أعلدى  %20.0مقابل 

سدنة بالادمدة  20سنواا  لى أقدل مدن  10نسبة لل مة من 
 .%39.3رارين  لى حد ما عن الوظي ة بالمبنى و ي 

عدم وجود  قتران بين عدد سنواا الادمة والررا الدوظي ي  -
من العينة  %14.3بالمبنى، وتين من النتام  أن  نيللعامل

سددنة 1البح يددة الددذين كانددا عدددد سددنواا ادددمتام تقددل بددين 
سنواا رارين عن الوظي ة بالمبنى، في  10 لى أقل من 

غير رارين من ن س ال مة. وكانا أعلدى  %20.0مقابل 
سدنة بالادمدة  20سنواا  لى أقدل مدن  10نسبة لل مة من 

 .%39،3عن الوظي ة بالمبنى و ي  رارين  لى حد ما
عدم وجود  قتران بين المرت  الشداري مدن الوظي دة والرردا  -

الدددوظي ي للعددداملين بدددالمبنى، وتبدددين أيردددًا مدددن النتدددام  أن 
مدددن العددداملين راردددين وغيدددر راردددين  %13.3و 14.3%

عدددن الوظي دددة بدددالمبنى علدددى الترتددد  مدددن الدددذين يتقاردددون 
يدددددددة، وأن نج 1000 لدددددددى أقدددددددل مدددددددن  500مرتبددددددداا مدددددددن 

% مددن العدداملين رارددين وغيددر رارددين  %40و 78.6%
عدددن الوظي دددة بدددالمبنى علدددى الترتددد  مدددن الدددذين يتقاردددون 

 جنية فأك ر. 1500مرتباا من 

التدي قردا ا المبحدوث عددد السدنواا عدم وجود  قتران بين  -
بالمكتدددددد  مورددددددوع البحددددددث والررددددددا الددددددوظي ي للعدددددداملين 

من العينة البح يدة  %42.9بالمبنى، وتبين من النتام  أن 
الددذين كانددا العدددد السددنواا التددي قرددو ا المكتدد  اإلداري 

سددددنواا رارددددين عددددن  10سددددنة  لددددى أقددددل مددددن 1تقددددل بددددين 
غيدددر راردددين مدددن  %46.7الوظي دددة بدددالمبنى، فدددي مقابدددل 

سدنواا  لدى  10ن س ال مة.  وكانا أعلدى نسدبة لل مدة مدن 
 ىسنة التي قرو ا المكت  اإلداري رارين  ل 20أقل من 

 .%50.0حد ما عن الوظي ة بالمبنى و ي 
 رابعا: منطقة البحث

تعتبر منطقدة البحدث أحدد المحددداا المامدة لاطدة البحدث 
حيددددث يتددددا ر ويددددؤ ر  اتيددددار مجددددال ج رافددددى معددددين بعناصددددر 
متعدددل مناددا اإلمكانيداا اإلقتصددادية وغيدر اإلقتصددادية وكددذلك 

تيددددار ا العينددددة ونوعاددددا ومدددددى  مكانيددددة تعمدددديم النتددددام  وكددددذلك 
 –المشكلة البح ية ، وقدد أاتدارا الباح دة مبدانى كليدة الزراعدة 

الشاطبى جامعة اإلسدكندرية كمنطقدة بحدث لعددل أسدبا  أ مادا 
وجددود فددارق فددى المسددتوياا التعليميددة والماديددة بددين المبحددو ين 
من العاملين كذلك التباين بين البيمداا ال يزيقيدة للمكاتد  محدل 

 الداالية للمكات .  ااالدراسة وتنوع فى المساح
 خامسا: الشاملة والعينة

تم لددددا شدددداملة  ددددذا البحددددث فددددى جميددددل المكاتدددد  األداريددددة 
 والعاملين باا داال مبانى الكلية الماتل ة.

العيندددة البح يدددة: تم لدددا العيندددة فدددى  دددذل الدراسدددة فدددى كدددل مدددن 
 العينة المادية والبشرية

تددد  موقدددل اك العيندددة البشدددرية كاندددا عشدددوامية مدددن العددداملين بالم
 الدراسة 

 -أما العينة البحث فقد ترمنا:
 مكت   دارى.  76عدد  -1
ادارى عامل بالمكاتد  االداريدة سدال ة الدذكر وتدم  85عدد  -2

 جمل البياناا منام. 
  سلو  جم  البياناع البحثية -سادسا:

تدددم اسدددتادام عددددل طدددرق للحصدددول علدددى البيانددداا الااصدددة 
 باذا البحث، تم لا فى: 
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تمارل  سدددددددتبيان بالمقابلدددددددة الشاصدددددددية  للعددددددداملين سددددددد اوال: 
بالمكات  مورل الدراسة، الزياراا ل قسام واإلداراا الماتل ة 
كددددذلك تدددددم  سدددددتادام  سددددلو  المالحظدددددة المنتظمدددددة والمتصدددددلة 
 بالجوان  الشاصية للعاملين بلداراا وأقسام الكلية الماتل ة.
 ااوقدددد تدددم تصدددميم  سدددتمارل  سدددتبيان للحصدددول علدددى البيانددد

 البح ية على النحو التالى:
المحدددور االول:  يتردددمن الاصدددامص العامدددة للمبحدددو ين، 
المحددددور ال ددددانى: يشددددمل عناصددددر  المبنددددى  اإلدارى، المحددددور 
ال الدددث: التصدددميم الدددداالى للمكاتددد  اإلداريدددة وأايدددراا المحدددور 

 الرابل: يورع أدا  العاملين مورل الدراسة.
 اسلو  تحلي  البياناع: -سابعا:
تحليدل البيانداا اإلحصدامية بعددل مراحدل تمايديدة بدايددة  مدر

مدددددن المراجعدددددة ال وريدددددة لكدددددل  سدددددتبيان عقددددد   سدددددتي ا  بياناتدددددا 
مباشدددددرل،  دددددم ت ريدددددي البيانددددداا وتبويبادددددا، وجددددددولتاا بمدددددا يت دددددق 

 وتحقيق األ داج وال روم البح ية التى تاتبر ا الدراسة.
 المعالجة اإلحصائية : -ثامنا:

من األسالي  اإلحصامية تم لا فى كل  تم األستعانة بعدد
مددددن النسدددد  الممويددددة، التوزيددددل التكددددرارى، المتوسددددط الحسددددابى 

أمددددا بالنسددددبة الاتبددددار ال ددددروم أعتمدددددا  لوصددددج البياندددداا،
الباح دددددة فدددددى التحليدددددل اإلحصدددددامى للبيانددددداا علدددددى األسدددددالي  
اإلحصامية التى تم لدا فدى النسد  الممويدة والتكدراراا وتحليدل 

  SPSSبيرسدددون وقدددد تدددم  سدددتادام برندددام   معامدددل اإلرتبددداط
 للتحليل االحصامى للبياناا أجرا المعالجاا اإلحصامية.

 النتائ  البحثية والمناقشة
 اوال: الخصائص العامة  ىراد العينة: 
 توةي  المبحوثين وىقًا لفئاتهم العمرية: •

تبددددين مددددن النتددددام  أن عدددددد المبحددددو ين فددددى ال مددددة العمريددددة 
،  %9( عامددا كددان 35عددام الددى أقددل مددن ) (25الواقعددة بددين )

عاما الى  35بينما كان عدد المبحو يين فى ال مة العمرية من 
، فدى حدين أن نسدبة المبحدو يين %74عاما كدان  45أقل من 

. %17عامددا بلددي  60عامددا الددى  45الددواقعيين فددى ال مددة مددن 
مما يعنى أن ال مة العظمى ال البة على قطاع العاملين بالكلية 

 من الشبا .  رتعتب

               توةييييييي  المبحييييييوثين وىقييييييا لفييييييائتهم العمرييييييية .1جييييييدو  
 (85)ن= 
 النسبة المئوية العدد الفئة

 9 7 35 لى أقل من   25من 

 74 63 45 لى أقل من   35من 

 17 15 60 لى أقل من   45من 

 100 85 المجموع

 ثانيًا: توةي  المبحوثين وىقًا للحالة التعليمية:
(، أن التعليم يجعل ال رد مدت ام 1999)شوقى، طريج:ركذ

ومدددرتبط بمدددن حولدددا مدددن أفدددراد، ومدددن حولدددا مدددن بيمدددة، وتنشدددأ 
عالقدداا متبادلددة بددين السددلوك البشددري والبيمددة المحيطددة، تددؤ ر 
كل مناما في األاري، ولكن بطريقة علمية صحيحة يرتردياا 

بح يدة لاال رد والمجتمل المحيط با،  ذا وقد أترع من النتدام  
( أن نسدددبة الحاصدددلين علدددي التعلددديم فدددوق الجدددامعى 2بجددددول )
( من عدد المبحدو ين، أمدا %14دكتورال(  بل ا ) -)ماجستير

وأن  نسدددبة  (،46نسدددبة الحاصدددلين علدددي مؤ دددل عدددالي بل دددا )
(، وأمددا النسددبة %40)  الحاصددلين علددي مؤ ددل متوسددط بل ددا

ا المرحلددة و لالباقيددة التددي تعتبددر نسددبة األميددين أو مددن لددم يسددتكم
 (.%9)التعليمية األساسية بل ا 

             توةيييييي  المبحيييييوثين وىقيييييا لحيييييالتهم التعليميييييية .2جيييييدو  
 (85)ن= 

 النسبة المئوية العدد الحالة التعليمية

 14 11 تعليم فوق الجامعى

 46 40 تعليم جامعى

 40 34 مؤ ل متوسط

 100 85 المجموع

 دد سنواع الخدمة:علثالثًا: توةي  المبحوثين وىقًا 

( أن نسدددبة المبحدددو ين الدددذين قردددوا فدددى 3يوردددع جددددول )
(  مدددن %40( سدددنواا قدددد بل دددا )10الادمدددة مددددل أقدددل مدددن )

اجمالى المبحو ين، بينما كانا نسدبة الدذين قردوا مددل  تقتدر  
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(، فدددددى حدددددين بل دددددا نسدددددبة  الدددددذين %41( عامدددددا )20مدددددن )
(، أمدا %12( عامدا )30أستمروا فى الادمة مدل تقتدر  مدن )

 (.%7) من تاطى ال ال ين عاما فى الادمة كان بنسبة

   توةيييي  المبحيييوثين وىقيييا لعيييدد سييينواع الخدمييية .3جيييدو  
 (85)ن= 

النسبة  العدد عدد سنواع الخدمة
 المئوية

 40 34 سنواا 10سنة  لى أقل من   1من 

 41 35 سنة 20سنواا  لى أقل من   10من 

 12 10 سنة 30سنا  لى أقل من   20من 

 7 6 سنة فأك ر 30من 

 100 85 المجموع

 رابعًا: توةي  المبحوثين وىقًا للرات  الشهرى: •
يعتبدددر الراتددد  الشدددارى أحدددد الحدددوافز التدددى يحصدددل عليادددا 

 الموظج بلنقرا  أيام الشار فعرفا الحوافز على أناا
مجموعة العوامل التدي تابادا اإلدارل، والتدي تاددج مدن االلادا 

منددة ممددا يزيددد مددن ك ددا ل أدامددا ألعمالددا علددى اكتحريددك قوا ددا ال
(، فدددددددددددددددى حدددددددددددددددين عددددددددددددددددرج 1984 نحدددددددددددددددو أكبر)العدددددددددددددددديلى:

( الحدددددوافز بأنادددددا عبدددددارل عدددددن مجموعدددددة مدددددن 1996)شددددداوي :
المت يراا الاارجيدة فدي بيمدة العمدل أو المجتمدل التدي تسدتادم 
مدددددددن قبدددددددل المنظمدددددددة فدددددددي محاولدددددددة للتدددددددأ ير علدددددددى الرغبددددددداا 

 واإلحتياجاا. 
أن نسدددبة  المبحدددو ين الدددذين  (4الجددددول) ولقدددد اتردددع مدددن

جنيدددا شددداريا بل دددا   1000يتحصدددلون علدددى مرتددد  أقدددل مدددن 
 1000(، فدددى حددددين أن  نسدددبة  الددددذين تعددددى مددددرتبام 22%)

أمدددا نسدددبة   (،%33جنيدددا بل دددا ) 1500جنيدددا  لدددى أقدددل مدددن 
جنيدددددا فقدددددد بل دددددا  1500المبحدددددو ين الدددددذى تاطدددددى مدددددرتبام 

اد العمدر الدوظي ى كلمدا )وذلك داللة على أنا كلما ز  (،45%)
 أرت ل المرت  الشارى(. 

 

 

)ن=        توةي  المبحوثين وىقيا للراتي  الشيهرى .4جدو  
85) 

 النسبة المئوية العدد الرات  الشهرى

 22 19 1000 لى أقل من   500من 

 33 28 1500 لى أقل من   1000من 

 45 38 فأك ر 1500من 

 100 85 المجموع

حييييوثين وىقيييًا لمييييدة الخدميييية بالمةاتيييي  مبخامسيييًا: توةييييي  ال
 موض  الدراسة:

( أن نسدددبة المبحدددو ين 5أظادددرا النتدددام  البح يدددة بجددددول )
الذين قروا مدل ال تقل عن سنة ألقل من عشر سدنواا بل دا 

مددن  جمددالى المبحددو ين،  بينمددا بلددي نسددبة الددذين قرددوا  17%
% مدن  جمدالى  31سدنة بل دا  20 لى اقدل مدن  10مدل من 
سددنة  لددى  20فددى حددين بل ددا نسددبة الددذين قرددوا عدددد  ة،العيندد

(، فدددى حدددين كاندددا مدددن نسدددبة مدددن %22سدددنة ) 30أقدددل مدددن 
 (.%12عاما ) 30تاطا سنواا ادمتام 

 

توةي  المبحوثين وىقا لعيدد سينواع الخدمية داخي  . 5 جدو 
 (85المةات  موض  الدراسة )ن= 

النسبة  العدد عدد السنواع
 المئوية

 17 14 سنواا 10ن  مسنة  لى أقل  1من 

 31 26 سنة 20سنواا  لى أقل من   10من 

 22 18 سنة 30سنا  لى أقل من   20من 

 12 24 سنة فأك ر 30من 

 100 85 المجموع

 ثانيا:النتائ  المتصلة بتصميم المبانى موض  الدراسة
 الوصف العام للمبانى موض  الدراسة:

 اوال: عدد طواب  المبنى 
(% مدددددن المبدددددانى موردددددل 33نسدددددبة ) نأظادددددرا النتدددددام  أ

( احتدددوا علدددى %38الدراسدددة مكوندددة مدددن طدددابق واحدددد، وأن )
( مناددا  مكددون مددن  ال ددة طوابددق %6طددابقين وأن مددا يعددادل )
( طوابددددق بنسددددبة 5مكونددددة مددددن ) (.%23وأن النسددددبة الباقيددددة )

(23%.) 
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 (18يوضح عدد الطواب  بالمبنى )ن =  .6جدو  
 ويةئالنسبة الم العدد عدد الطواب 

 33 6 طابق

 38 7 طابقين

 6 1  ال ة طوابق

 23 4 اك ر

 100 18 المجموع 

 ثانيا: الجهاع االصلية التى تط  عليها واجهة المبانى
( أن نسددددبة 7تبددددين مددددن النتددددام  البح يددددة الددددواردل بجدددددول )

( مدددددن المكاتددددد  محدددددل الدراسدددددة تتجادددددا  لدددددي الناحيدددددة 21%)
مكاتد  محدل الدراسددة ل( مدن ا%18الشدمالية فدي مقابدل نسددبة )

( مدن المكاتدد  %33تتجدا  لددي الناحيدة الشددرقية فدى حددين أن )
تتجا  لى الناحية الجنوبية وبل ا نسدبة مدن تتجدا الدي االتجدال 

 ( من  جمالى عدد المكات . %28ال ربى )
 

     الجهاع االصلية التى تط  عليهيا واجهية المةاتي  .7جدو  
 (76)ن= 

 ة المئويةسبالن العدد الجهاع االصلية

 21 16 شمالية

 18 14 شرقية

 33 25 جنوبية

 28 21 غربية

 100 76 المجموع

 ثالثًا: نوعية مادة النواىذ بالواجهة
نظرًا الحتوا  بعم المكات  اإلدارية على اك در مدن نافدذل 
وذلك لكبر مساحة المكت  اإلدارى أو أطاللتا على أك در مدن 

تددد  التدددى تدددم دراسدددتاا وقدددد كاواجادددة فقدددد زاد عددددد النوافدددذ بالم
( أن نسددبة  سددتادام 8أظادرا النتددام  البح يدة الددواردل بجددول )

( مدددن  جمدددالى النوافدددذ  ،فدددى حدددين تدددم %51الشدددي  الاشددد  )
 سدددتادام الشدددي  الحصددديرل فدددى بعدددم المكاتددد  والتدددى بل دددا 

(، أمددا اسددتادام السدداتر الاددارجي فقددد أسددتادم %44نسددبتام )
 رل الدراسة.مو ( من جملة المكات  %5بنسبة )

 

 (104نوعية مادة النواىذ بالواجهة )ن =  .8 جدو 
 النسبة المئوية التةرار نوعية النواىذ

 51 53 شي  اش 
 44 46 شي  حصيرل
 5 5 ساتر اارجى

 انواع الفراغاع امام الواجهة ىى حالة التواجد رابعًا:
( أن وجددددود 9تبددددين مددددن النتددددام  البح يددددة الددددواردل بجدددددول )

( أمدددددا وجدددددود %43ندددددوع الحديقدددددة كدددددان بنسدددددبة ) نفراغددددداا مددددد
(، كمدا يوجدد ندوع %27) فراغاا تتم ل فدي شدارع فكدان بنسدبة

           فراغددددددددددداا تتم دددددددددددل فدددددددددددى حالدددددددددددة الممدددددددددددراا كاندددددددددددا  بنسدددددددددددبة
أما وجود ال راغاا تتم ل في مباني أاري فقد كانا  (،19%)

( )المقصددود بالمبددانى االاددرى  ددو وجددود مبددانى %11بنسددبة )
 ي صلاا شارع اارجى او حديقة او ممراا رميسية(. متقابلة ال
 

 (76انواع الفراغاع امام الواجهة )ن=  .9جدو  
 النسبة المئوية  التةرار الفراغاع

 43 50 حديقة

 27 32 شارع

 19 22 ممراا

 11 13 مبانى اارى

 خامسًا: نوعية تشطي  الحوائط الخارجية للمبانى
( أن نسددددبة 10ل بجددددول )دتبدددين مدددن النتددددام  البح يدددة الددددوار 

نوعية تشطي  الحوامط الاارجية للمباني موردل الدراسدة  مدن 
( مددددن %1(، وأن )%66مددددادل الحجددددر حيددددث بل ددددا نسددددبتاا )

الحددوامط الاارجيددة كانددا تكسدديتا مددن المددواد العاكسددة ،والنسددبة 
 ( كانا م طال بمادل البيام والد ارل.%33الباقية )

 

              لخارجييييية للمبييييانىنوعييييية تشييييطي  الحييييوائط ا .10جييييدو  
 (76)ن = 

 النسبة المئوية التةرار نوعية مادة التشطي 

 66 50 حجر

 1 1 مادل عاكسة

 33 25 مواد اارى
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 ثالثا: النتائ  المتصلة بالتصميم الداخلى للمةات  االدارية
 رقم الدور المتواجد به المةات   االدارية موض  الدراسة -1

( أن عدددددد 11بح يددددة الددددواردل بجدددددول )لتبددددين مددددن النتددددام  ا
المكات  اإلدارية مورل الدراسة الموجودل في الدور األراري 

%(، فى حين كانا نسبة عددالمكات  فدي  32بل ا نسبتاا )
وأن  نسدددبة عددددد المكاتددد  فدددي الددددور  %(، 29الددددور األول )

%(، وأن نسددبة عدددد المكاتدد  فددي الدددور ال الددث بلددي  7ال دداني)
 ( فقط. %10ا فى  الدور الرابل بل ا النسبة)م%(، بين 22)
توةييي  المةاتيي  االدارييية موضيي  الدراسيية وىقييا للجهيياع  -2

 االصلية 
( أن نسدددبة 12تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول )

توزيل المكات  اإلدارية مورل الدراسدة وفقدا للجاداا االصدلية 
 ، ( جادة الجندو %18( جاة الشمال و)%23كانا كالتالي )

( جاددددددة %17( جاددددددة الشددددددرق، امددددددا النسددددددبة الباقيددددددة )42%)
 ال ر .

رقيييم الييدور الخييياص بالمةاتيي  االداريييية موضييي   .11جييدو  
 (76الدراسة )ن= 

 النسبة المئوية العدد رقم الدور

 32 24 االررى

 29 22 االول

 7 5 ال انى

 22 17 ال الث

 10 8 الرابل

 100 76 المجموع

االدارييية موضيي  الدراسيية وىقييا  توةييي  المةاتيي  .12 جييدو 
 للجهاع االصلية
 النسبة المئوية العدد الجهاع االصلية

 23 17 الشمال

 18 14 الجنو 

 42 32 الشرق

 17 13 ال ر 

 100 76 المجموع

توةي  المةات  االداريية بالمبيانى  موضي  الدراسية وىقيا  -4
 للمساحة 

   اإلداريدة تدتبين من النتام  البح يدة أن نسدبة توزيدل المكا
 مورل الدراسة وفقا للمساحة قد وزعا كالتالي:

( ، فددى حددين أن  2م 6- 4%( مناددا تراوحددا مسدداحتاا ) 13)
 10-7%( منادا تراوحدا مسداحتاا بدين مسداحتاا ) 17نسدبة )

         مسددددددددددددددداحتاا%( منادددددددددددددددا  تراوحدددددددددددددددا  40(، وأن نسدددددددددددددددبة )2م
 %( مناا   8م(،  وأن نسبة  ) 11-20)

-21دارية التدى تراوحدا مسداحتاا بدين )كانا للمكات  اإل
وأايدددددًرا فقدددددد كاندددددا النسدددددبة الباقيدددددة  (.2م 40-31( و)2م 30

 (. 2م50للمكات  التى  تراوحا مساحتاا من )أك ر من
 توةي  المةات  االدارية وىقًا لعدد المقاعد بها  -5

مدن  جمدالى عددد   %7تبين من النتام  البح ية الدواردل أن 
تحتددددددوى علدددددى مقعدددددد واحددددددد، وأن   سدددددةاالمكاتددددد  موردددددل الدر 

مقعدد، وأن   5: 4مدن أجمدالي العيندة تحتدوى  لدى   %21نسبة
مدن  %33مقعد، وأن نسدبة  7:6من  جمالي العينة با  21%

مقعد وان أك ر من  7:6أجمالي العينة نحتوى على اك ر من  
مددن  %18مقاعددد بنسددبة  7مكتدد  احتددوى علددى اك ددر مددن  15

 أجمالي العينة.
المةاتييي  االداريييية موضييي  الدراسييية وىقيييا لوجيييود  توةيييي  -6

 اماةن تخةين الملفاع
مددن المكاتدد   %92تبدين مددن النتدام  البح يددة أن مددا يعدادل 

مورل الدراسة تحتوى على أماكن تازين للمل اا، اما النسدبة 
 الباقية فلناا ال تحتوى على اماكن للتازين.

 ةة بهار توةي  المةات  االدارية وىقا  لعدد ممراع الح -7
( أندددا يوجدددد 13تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول )

مددن العينددة، وأن نسددبة  %44عدددد ممددر واحددد للحركددة  بنسددبة 
مناددا  التددي  %14ممددر، وأن  2% مناددا يوجددد باددا عدددد  37

 ممراا. 4يوجد باا  %5وأن باا  ممراا، 3أحتوا علي 
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ع اتوةييي  ال ييرف االدارييية وىقييا لمييدى عييدد مميير  .13جييدو  
 (76الحرةة بها )ن = 

 النسبة المئوية العدد عدد الممراع

 44 43 واحد

 37 28 ا نان

 14 10  ال ة

 5 4 اربعة

 100 76 المجموع

 توةي  مةات  العاملين وىقا للون  -8

( توزيدددددل 14تبدددددين مدددددن النتدددددام  البح يدددددة الدددددواردل بجددددددول )
ي لددمكاتدد  العدداملين وفقددا للددون ووجددد أن اللددون البنددي حدداز ع

، واللدددددون %59أعلدددددي نسدددددبة تواجدددددد داادددددل المكاتددددد  بنسدددددبة 
، أمدددا اللدددون بدددي  %33الرمدددادي احتدددل المركدددز ال ددداني بنسدددبة 

 .%8بنسبة 

        توةيييي  مةاتييي  العييياملين وىقيييا لليييون المةتييي  .14جيييدو  
 (76 )ن =
 النسبة المئوية العدد اللون

 59 45 بنى

 33 25 رمادى

 8 6 بي 

 100 76 المجموع

 ةي  المةات   االدارية وىقا لعدد النواىذ بهاو ت -9
( مدن %55تبين من النتام  البح ية الواردل أن مدا يعدادل )
( %36و) المكاتدد  مورددل الدراسددة تحتددوى علددى شددباك واحددد

( شدددددباك، أمددددا النسدددددبة الباقيدددددة فقدددددد 3-2مناددددا تحتدددددوى علدددددى )
 شبابيك. 4احتوا على 

 اىذ بهاو توةي  ال رف االدارية وىقا لمساحة الن -10
( أن مدا يعدادل 15تبين من النتام  البح ية الدواردل بجددول)

( من النوافدذ بالمكاتد  موردل الدراسدة بل دا مسداحتاا 15%)
( منادددا كاندددا مسددداحتاا %77فدددى حدددين كاندددا نسدددبة) 2م 1×1
 2م 2×1.5 أما النسبة الباقية فكانا مساحتاا  2م 1.5*1

 

 

لنواىيذ بهيا ة اتوةي  ال يرف االداريية وىقيا لمسياح .15جدو  
 (104)ن= 

 النسبة المئوية العدد المساحة

 77 80 م1.5×1

 15 16 م1×1

 8 8 م2×1.5

 100 104 المجموع

توةيييي  المةاتييي   االداريييية وىقيييا الرتفييياع الناىيييذة عييين  -11
 االرض

( أن مدا يعدادل 16تبين من النتدام  البح يدة الدواردل بجددول)
           ت اعاددددددددا ر  مددددددددن النوافددددددددذ بالمكاتدددددددد  مورددددددددل الدراسددددددددة 79%
م، فى حين أن مدا  2كانا ارت اعاا  %13م، وأن نسبة  1.5

 م. 1مناا كانا ارت اع الشبابيك باا   %8يعادل 
 توةي  ال رف االدارية وىقا لنوعية النواىذ بها -12

 %56( أن 17تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول )
فددددددذ نواكانددددددا  %33أحتدددددوا علددددددي نوافددددددذ زجدددددداج، وأن نسددددددبة 

أمددا نوعيددة نوافددذ المكاتدد  مددن الاشدد  والزجدداج كانددا  اشددبية.
 فقط. %11بنسبة 

توةي  ال يرف االداريية وىقيا الرتفياع الناىيذة عين  .16جدو  
 (104االرض )ن=

 النسبة المئوية العدد االرتفاع بالمتر

 79 82 م1.5

 13 14 م2

 8 8 م1

 100 104 المجموع

قييا لنوعييية النواىييذ بهييا وى توةييي  ال ييرف االدارييية. 17جييدو  
 (104)ن= 

 النسبة المئوية العدد النوعية

 56 58 زجاج فقط

 33 34 اش  فقط

 11 12 اش + زجاج

 100 104 المجموع

توةي  ال رف االدارية وىقا لنوعية اغطية االرضية   -13
 بها
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( أن نوعيدددة 18تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول)
السدددددجاد والموكيدددددا وال ينيدددددل   بدددددينأغطيددددة األرردددددية تنوعدددددا 

علددددي التددددوالي، أمددددا النسددددبة الباقيددددة  %5، %10، %5 بنسدددد 
 ( ال تحتوي علي غطا  ل ررياا.80%)

توةيييي  ال يييرف االداريييية وىقيييا لنوعيييية اغطيييية  .18جيييدو  
 االرضية بها

 النسبة المئوية العدد النوعية

 80 60 ال يوجد

 10 8 موكيا

 5 4 فينيل

 5 4 سجاد

 100 76 وعالمجم

 ال رف االدارية وىقا لنوعية مادة الطالي -14
( أن نوعيدددة 19تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول )

مادل الطال  تنوعا بين عددل اامداا تم لدا فدى طدال  الزيدا 
 علي التوالي. %75، وجير البالستيك بنسبة %25بنسبة 

 يطالتوةي  ال رف االدارية وىقا لنوعية مادة ال .19جدو  
 النسبة المئوية العدد النوعية

 75 57 بالستيك

 25 19 زيا

 100 76 المجموع

توةييي  ال ييرف االدارييية وىقييا اللييوان الطييالي المسييتخدم  .15
 بها

( أن اللدددون 20تبدددين مدددن النتدددام  البح يدددة الدددواردل بجددددول )
المسددتادم فددي طددال  حددوامط المكاتدد  األداريددة مورددل الدراسددة 

، واللددون االبدديم بنسددبة %80  بنسددبة لبدديتنوعددا بددين اللددون ا
تم لا األلوان االارى م ل اللدون السدماوى ال داتع  ، كما11%

 .%9واالارر ال اتع والرمادى ال اتع بنسبة 

 

 

 

توةييييي  ال ييييرف االدارييييية وىقييييا اللييييوان الطييييالي  .20جييييدو  
 (76 -المستخدم بها )ن

 النسبة المئوية العدد اللون

 80 61 بي 

 11 9 ابيم

 9 6 ارىا

 100 76 المجموع

توةي  ال رف االدارية وىقا اللوان االرضياع المستخدم  -16
 بها

( أن اللددددون 21تبددددين مددددن النتددددام  البح يددددة الددددواردل بجدددددول)
المسددتادم فددي ال ددرج اإلداريددة لددبالط األررددياا تنوعددا بددين 

علدددددي  %23، %42، %35البدددددي  واالبددددديم وأادددددري بنسدددددبة 
 التوالي.

الدارييية وىقييا اللييوان االرضييياع ل ييرف اتوةييي  ا .21جييدو  
 (76المستخدم بها )ن= 

 النسبة المئوية العدد اللون

 35 27 بي 

 42 32 ابيم

 23 17 اارى

 100 76 المجموع

 
رابعييا: النتييائ  المتصييلة برضيييا و داي العيياملين عيين المبيييانى 

 اإلدارية موض  الدراسة 

يين مددددن أفددددراد العينددددة راردددد%28.2تبددددين مددددن النتددددام  ان 
مددنام يجدددون  %25.9مسددتمتعين بالعمددل باددا وأن مددا يعددادل و 

الراحة الحرارية داال المكات  أنادا مناسدبة إلسدتكمال اعمدالام 
مدددنام أن العمددددل  %23.5الوظي يدددة فدددى حددددين رأى مدددا يعددددادل 

بتلددددك المكاتدددد  لدددديس بالدرجددددة المطلوبددددة بددددالظروج الموجددددودل 
 علياا.

صديانة  ج  لدىأنادا تحتدا %41.2ومن ناحية أارى ذكر أن
لقيددامام فددى أعمددالام فيددا بصددورل جيدددل والنسددبة الباقيددة ذكددر أن 

 درجة التاوية وايرا ل داال مكاتبام بحالة متوسطة.
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أمددددا بالنسددددبة لمدددددى رغبددددتام فددددى اإلسددددتمرار بالعمددددل بددددن س 
 %18.8اإلدارل ون ددددس المكاتدددد  فقددددد أبدددددى مددددا يعددددادل مددددنام 

حدين ذكدر   فدى رغبتام فى اإلستمرار فى العمل بن س المكاتد
را فددددددى القيددددددام بماددددددامام  32.9% أناددددددم يبددددددذلون مجاددددددوًدا كبيددددددً

 الوظي ية بتلك المكات .
أمددا النسددبة الباقيددة مددنام فقددد أبدددوا رغبددتام فددى حددل بعددم 

 المشكالا التى تواجاام داال تلك المكات .
أمدددا فيمدددا يتعلدددق بتأ يدددث المكاتددد  ومددددى مالممتادددا لطبيعدددة 

رردددا م عدددن درجدددة  عددددم %8.2العمدددل فقدددد أبددددى مدددا يعدددادل 
أبددددو رردددا م  لدددى حدددد مدددا  %16.5التأسددديس وأن مدددا يعدددادل 

لدرجة التأ يث والتجايز، أمدا  بداقى افدراد العيندة غيدر رارديين 
 عن تأ يث وتجايز مكاتبام بصورل مناسبة للعمل.

وفيمددا يتعلددق بمدددى  نسددجام البيمددة الدااليددة للمكتدد  وبددين  
الممتادددا لادددذا بم %11.8طبيعدددة العمدددل فقدددد أبددددى مدددا يعدددادل 

 اناا معقولة الى حد ما. %22.4البند، فى حين ذكر.

 التوصياع البحثية

مددن  %28نظددرا لمددا تبددين مددن نتددام  البحددث أن مددا يعددادل  .1
المكات  التى تطل على الجان  ال ربدى لدذا يوصدى بزيدادل 
عدددددد المكي دددداا والمددددراو  التددددى تعمددددل علددددى تعددددديل درجددددة 

 الحرارل المناسبة للعمل. 

اتردددع مدددن النتدددام  البح يدددة ان عددددد كبيدددر مدددن  ا لمدددانظدددر  .2
العدددداملين مورددددل الدراسددددة  يبدددددأون عملاددددم مددددن الصددددبا  
البداكر  لدى قبددل غدرو  الشددمس فلندا يوصددى بردرول تن يددذ 
تطبيقاا الطاقدة الشمسدية أو  عدادل صدياغة نظدم اإلردا ل 

 داال تلك المكات  كلما أمكن ذلك.
المكاتددد  لبيدددة نظدددرا لمدددا أتردددع مدددن النتدددام  مدددن تددددكس غا .3

مورل الدراسة بالعداملين فلندا يوصدى بردرورل زيدادل عددد 
المكاتددددد  المالممدددددة للعمدددددل بمواصددددد اا تسددددداعد علدددددى أدا  
سددددددتادام تكنولوجيددددددا الطاقددددددة  العدددددداملين  نشدددددداميا وتأ ي يددددددا واى

 الشمسية فى اإلرا ل وصحة المكات .

نظرا لما أترع من النتام  البح ية مدن أن  نداك نسدبة مدن  .4
لدراسددة بدداألدوار العليددا فأنددا يوصددى بددأن ورددل االمكاتدد  م

تكدددون جميدددل المكاتددد  اإلداريدددة بددداألدوار األرردددى لسددداولة 
 التعامل.

تسددددليط الرددددو  علددددى محاولددددة معالجددددة التصددددميم الددددداالى  .5
للمبدددددانى االداريدددددة ومددددددى تا ير دددددا المسدددددتقبلى علدددددى تدددددوفير 

 الطاقة. 
نظددرا لمددا أترددع مددن النتددام  المتصددلة بررددا العدداملين عددن  .6

ام فلنا يوصى باال تمام بلعادل صياغة أماكن العمل مكانت
واأل اث المكتبى والبيمة الدااليدة للعداملين بادا حتدى يتمكندوا 
 من أدا  االعمال المكل ين باا بصورل جيدل لصالع العمل.
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ABSTRACT 

Interior Design of Administration Buildings and Its Relationship to Benefit 

from Use of Solar Energy and the Performance of Employees 
Somaya Ahmed Hassan Soliman, Najwa Adel Hassan, Dina Mohamed Abdel Rahman Bakeer 

The research mainly aimed to study the buildings of 

the Faculty of Agriculture - Alexandria University in 

terms of their interior and exterior design in terms of 

orienting the building towards the four main directions 

and the surrounding environment, construction 

materials, finishing materials, and materials used in it, 

and studying the colors used internally in walls, paints 

and furniture. Temperature, humidity and lighting 

intensity were also measured. interiorly. 

The comprehensiveness of this research was 

represented in the total buildings constituting the 

college of different heights and geographic orientation 

angles. A number of 73 administrative offices and their 

occupants were selected from among the employees, 

and they were obtained in a random way that included a 

diversity of exterior and interior design. 

The questionnaire was used as a tool to obtain 

research data, and the data was analyzed using the 

SPSS program, and the results resulted in the 

following:- 

- The results showed that 38% of the total buildings 

contained only two floors, while 33% of the offices 

were oriented to the southern side, and the results 

also indicated that there were garden-type spaces 

that amounted to 43%, and it was also found that the 

percentage of the quality of finishing The external 

walls of the building are made out of stone, which 

amounted to 66%. 

- On the other hand, it was found from the results that 

the number of   administrative offices for the study 

site located in the ground floor amounted to 32%, 

and the ratio of the first category of the distribution 

of workers within the offices to the presence of one 

to three individuals inside the office was 57%, and it 

was the largest percentage of the distribution of the 

administrative offices under study according to the 

original directions in the direction east by 37%, and 

31 offices of the research sample had an area of 11-

20 square meters with 40% of the total sample, 

while the number of offices containing from 2 to 3 

offices, and that was 51% of the total sample, as for 

the seats inside the offices it contained From 6-7 of 

the research sample rooms on 30 seats, 33% of the 

total sample, and in the case of file storage cabinets, 

it was found that there are 70 offices containing file 

storage places by 92%, and 44% of the offices 

contained only one corridor. 

key words: The interior design of the administrative 

buildings - the external design of the administrative 

buildings - solar energy - the job satisfaction of the 

workers. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/041.htm#121
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/041.htm#121
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/041.htm#121

