التصميم الداخلى للمبانى االدارية وعالقته باالستفادة من الطاقة الشمسية ورضا العاملين
سمية أحمد حسن ،نجوى عادل محمد حسن ،دينا محمد عبد الرحمن

1

بنسييبة %40ميين ججمييالى العينيية بينمييا بل ييع عييدد المةات ي

الملخص العربى
استهدف البحث بصفة رئيسيية دراسية مبيانى ةليية الةراعية -

التى تحتوى على من  2الى  3مةات وذلل نسبة  %51مين
جمالم العينة اما عن المقاعد داخ المةات ىقد حتوى من

جامعة االسةندرية من حيث التصميم اليداخلى والخيارجى لهيا مين

 7-6ميين غييرف عينيية البحييث علييى  30مقعييد بنسييبة %33

المحيطيية بييه وم يواد االنشيياي والتشييطي والخاميياع المسييتعمة بييه

تبين ن وجود 70مةت يحتوي ماةن تخةين الملفياع بنسيبة

ةما تم قياس درجة الحرارة والرطوبة وشدة اإلضاية الداخلية.

ىقط.

حييييث توجييييه المبنيييى تجيييائ الجهييياع الرئيسيييية ا ربعييية والبيئييية

من ججمالم العينة وىيى حالية تواجيد خةانياع تخيةين الملفياع

ودراسة ا لوان المستعملة داخلييا ىيى الحيوائط واليدتاناع وا ثياث

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

تمثلع شاملة تذا البحيث ىيى ججميالى المبيانى المةونية للةليية

الةلمييياع المفتاحيييية :التصيييميم اليييداخلى للمبيييانى االداريييية -

عليييى اخيييتالف ارتفاعتهيييا وةواييييا توجيههيييا الج راىيييى ولقيييد تيييم

اختيارعدد  73مةت جدارى وشاغليه من العاملين وتيم الحصيو

عليها بطريقة صدىية تضمنع تنوع التصميم الخارجى والداخلى.
تييذا وقييد اسييتخدمع جسييتمارة اإلسييتبيان ةييعداة للحصييو علييى

البياناع البحثية ةما تم تحلي البيانياع باسيتخدام برنيام

SPSS

واسفرع النتائ عن ما يلى-:
 اوضحع النتائ ان  %38مين اجميالى المبيانى احتيوع عليىعيييدد طيييابقين ىقيييط ةميييا ن  %33مييين المةاتييي تتجيييه اليييى
الناحيييية الجنوبيييية ةيييذلل شيييارع النتيييائ ةيييذلل اليييى وجيييود

ىراغاع من نيوع الحديقية قيد بل يع نسيبتها  %43ةميا تبيين
ةذلل ن نسبة نوعية تشطي الحوائط الخارجيية للمبنيم مين

مادة الحجر بل ع .%66
-

ظهرع النتيائ

ن عيدد المةاتي

ا داريية الخاصيه بموضي

الدراسيية الواقعيية ىييم الييدور ا رضييم بل ييع نسييبتها جلييم وجييود
ميين ىييرد جلييى ثييالث اىيراد داخي المةتي نسييبة  %57وةانييع
ةبيير نسييبة توةييي للمةات ي اإلدارييية موضيي الدراسيية وىقييا

للجهيياع االصييلية ىييى جتجييائ الشيير بنسييبة  % 37و ن31

مةت من مةات عينة البحث ةانع مسياحتهم  20-11متير

معرف الوثيقة الرقمى10.21608/asejaiqjsae.2022.237769 :
 1قسم االقتصاد المنزلي -كلية الزراعة (الشاطبي) -جامعة اإلسكندرية.
استالم البحث فى 15ابريل  ،2022الموافقة على النشر فى17مايو 2022

التصميم الخارجى للمبانى االدارية  -الطاقية الشمسيية  -الرضيا
الوظيفى للعاملين

المقدمة والمشةلة البحثية
تؤكددد العلددوم االجتماعيددة دومددا علددى اعددال قيمددة االنسددان
كباعددث للحرددارل والتطددور وقامددا الد ارسدداا علددى شددر كي يددة
قيام االنسدان بماامدا االساسدية والردرورية وا بتدا ان االنسدان
يقرى مايقدار مدن  %90:%85مدن يومدا فدى أمداكن م لقدة
سوا مسكن أو عمل أو مدارس (.)Santa:1997

وتوصددلا الد ارسدداا الحدي ددة أن اإلنسددان يقرددى اك ددر مددن
لث يوما فى عملا بمعدل ساعاا يتجاوز فى معظم االحيدان
سددا سدداعاا وبدداا مددن الرددرورى تددوفير بيمددة عمددل صددالحة
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
اإلنس ددان ف ددى حيات ددا وعمل ددا عل ددى المص ددادر التقليدي ددة للطاق ددة
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(ال ح ددم وال دداز الطبيع ددى وزي ددا البت ددرول) الت ددى يعيبا ددا س ددرعة

لددذا احتلددا الطاقددة الشمسددية مركددز الصدددارل لمددا تتمتددل بددا

نروباا وتكل ة ست اللاا المرت عة والتأ ير السلبي إلسدتاداماا

مددن مميدزاا ذا قورنددا بالطاقدداا األاددرى فاددى تعتبددر الوحيدددل

على البيمة وباا من المحتم علينا البحث عدن مصدادر جديددل

التى ت دى بعددد كبيدر مدن األغدرام منادا توافر دا علدى مسداحة

للطاقددة لددذا فددلن العلمددا لددم يجدددوا بدددا مددن العددودل لددى الطبيعددة

واسددعة مددن ج رافيددا الك درل األررددية كددذلك توافر ددا أغل د

أيددام

األم مح د دداولين تطويد د ددل معطياتاد د ددا الايد د درل وتسد د دداير ا لادمد د ددة

العددام أيرددا وقلددة ك ا تاددا ورددمان ك امتاددا وعدددم تلو اددا للبيمددة

استمرار التطور الحرارى

).) Smil:1991

وبالبحث وجد أن ناك صور عديددل للطاقدة ،يتم دل أ مادا
في الح اررل والرو والصوا و نداك الطاقدة الميكانيكيدة التدي
تولددد ا االالا ،و الطاقددة الكيمياميددة التددي تتحددرر عنددد حدددوث

والالمركزيددة فددى تأ ير ددا ومددن نددا كددان ل از ام داي علينددا كمعمدداريين
فددى منتطقتنددا أن نقتددر مددن ددذا االتجددال الجديددد لنددرى بورددو

حقيقتددا ومالمحددا وأل ميتددا الكب ددرى وعالقتددا بظددروج منطقتنددا
البيمية. (Mazria:1979) ،

ت يراا كيميامية وغير دا ...كمدا أن كميدة الطاقدة الموجدودل فدي

وممددا سددبق فددلن مشددكلة ددذا البحددث قددد تم لددا فددى د ارسددة

عدددم .وعندددما يبدددو ان الطاقددة قددد اسددتن ذا ،فلناددا فددي حقيقددة

اإلداري ددة ب ددبعم أقس ددام كلي ددة الز ارع ددة – جامع ددة ااألس ددكندرية،

األمر تكون قد تحولا لى صورل أادرى ،مد ال تحدول الطاقدة

ولذا فقد تم لا مشكلة ذا البحث فى التساؤالا التالية:

الكيميامية لى طاقدة كاربيدة أو تحدول الكاربيدة لدى ح ارريدة أو

• م ددا عالق ددة التص ددميم اإلنش ددامى ال ددداالى للمب ددانى مور ددل

الع ددالم ابت ددة عل ددى ال دددوام ،فالطاق ددة ال ت ن ددى وال تس ددتحدث م ددن

تحول الكاربية لى حركية و كذا( ،قاسم.)2006 :
وبمد ددا أن الطبيعد ددة تعمد ددل مد ددن حولند ددا دون توقد ددج معطيد ددة
كميدداا رددامة مددن الطاقددة غيددر المحدددودل بحيددث ال يسددتطيل
اإلنسان أن يستادم ال جز اً رميالً مناا فى نشاطاتا اليومية

وح دددي أ اعتم ددد اإلنسددان عل ددى الطاقددة المتجددددل المتواجدددل ف ددى

م دددى مالمم ددة اس ددت الل الطاق ددة الشمس ددية ف ددى بع ددم المكاتد د

الدراسة بالطاقة الشمسية المالممة للعمل باا.
• مددا ددو تددأ ير التصددميم الددداالى للمكات د

اإلداريددة مورددل

الدراسة فى اإلست ادل من الطاقة الشمسية الطبيعية.
• مدا دو تددأ ير توجيدا المبددانى موردل الد ارسددة تجدال الجادداا
األصددلية علددى اإلسددت ادل مددن اإلر ددا ل الطبيعيددة واألشددعة

الطبيع ددة ونعن ددي با ددا تل ددك المول دددل م ددن مص دددر طبيع ددي غي ددر

الشمسية.

طبيعيددة فددى صددورل معينددة لددى صددورل أاددرى يسددال اسددتاداماا

الدراسة فى الحصول على الطاقة الشمسية.

تقليدي ،مستمر ال ينر  ،وتحتاج فقط لى تحويلا من طاقدة
بوساطة تقنيداا العصدر فدأقوى مولدداا الطاقدة علدى اإلطدالق
د ددي الشد ددمس التد ددى تند ددت األشد ددعة الح ارريد ددة والر د دو المرمد ددى
(عباس.)1999 :
و نداك عدددل صددور للطاقددة المتجدددل و ددى الطاقددة الشمسددية
وطاقددة الريددا وطاقددة الكتلددة الحيويددة وطاقددة المسدداقط الماميددة
وطاق د ددة حد د د اررل ب د دداطن األرم وطاق د ددة حرك د ددة األمد د دواج والم د ددد
والج ددزر وطاق ددة ف ددرق درج دداا الحد د اررل ف ددي أعم دداق المحيط دداا
والبحار وغير ا

• مد ددا ى المشد دداكل التد ددى تواجد ددا المكات د د

اإلداريد ددة مورد ددل

االتداف البحثية
أس د ددتادج البح د ددث بصد د د ة رميس د ددية د ارس د ددة والتع د ددرج عل د ددى
التص ددميم الد ددداالى للمبد ددانى اإلداريد ددة وعالقتد ددا باالسد ددت ادل مد ددن
الطاقد ددة الشمسد ددية

ومد دددى امكانيد ددة تطبيد ددق اسد ددتادام الطاقد ددة

الشمسدية فدى بعدم المكاتد

اإلداريدة بكليدة الز ارعدة – جامعددة

االسكندرية وذلك من االل األ داج ال رعية التالية:

 )1تحديد المبانى محل الدراسة بدقة ومعرفة التصميم الدداالى
لاا.

سمية أحمد حسن واارون :،.التصميم الداالى للمبانى االدارية وعالقتا باالست ادل من الطاقة الشمسية وررا العاملين

 )2تحليددل الموقددل الج ارفددى وتحديددد توجيادداا المبددانى ناحيددة
الشمس.
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الددداالي مددن التا يددث واألل دوان واالرددا ل ومكمددالا فددي وحدددل
متكاملة تؤدي لي تلبية االحتياجاا.
ويعرج التصدميم الدداالى جراميداً فدى دذا البحدث علدى أندا

 )3دراسة العناصر اإلنشامية للمبانى محل الدراسة.
 )4تحديد ددد العالق ددة بد ددين الرر ددا الد ددوظي ى للع دداملين بالمكات د د
مورل الدراسة وبين األدا الوظي ى.
 )5يجدداد العالقددة بددين ال ارحددة الدااليددة فددى المكات د

اإلداريددة

وبين أرت اع مستوى أدا العاملين.

االتمية البحثية
تتم ل أ مية ذا البحث فى دراسة عالقة المبانى اإلدارية
الحاليد د ددة لكليد د ددة الز ارعد د ددة جامعد د ددة االسد د ددكندرية مد د ددن الناحي د د ددة
التصددميمية واالنش ددامية لعناصددر المبد دانى الرميسددية با ددا وبح ددث
مكاني ددة تحس ددين فاعلي ددة وأدا المب ددانى الماصص ددة ل نش ددطة

اإلداريددة مددن اددالل القيددام بددبعم الت يدراا فددى الددنظم الدااليددة
للمبنى لتحسين أدا المبنى بشكلا العام وراحة العاملين بشدكل
ااص.

ا سلو البحثى
اوال المصطلحاع البحثية والتعاريف االجرائية:
 التصميم الداخلىعددرج عبدددو( )2016التصددميم الددداالى بأنددا ددو معالجددة
تصددميمية لتأ يددل بيمددة دااليددة مررددية للوجددود اإلنسددانى مادايدا

ومعنوًي دا لتلبددى كافددة االحتياجدداا والوظددامج الحياتيددة باسددلو
سال ومتوازن  -كما عرج عنايا( )1979التصدميم الدداالى
جراميددا بأنددا :ددو النشدداط الددذى يتعامددل مددل ال درام المعمددارى

مباشد درل لتحقي ددق ال ارح ددة والجم ددال للمك ددان لم ددا يتص ددج ب ددا م ددن
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.
ويعرج التصميم الداالي :بلنا تحقيق تكامدل بدين عناصدر

التصميم الداالي بما تشملة من ظدروج بيميدة وتصدميم لل درام

معالج ددة كاف ددة العناصد ددر المعماري ددة بمدددا يد ددوفر عوامد دل ال ارحد ددة
والررد ددا اإلنسد ددانى بالبيمد ددة الدااليد ددة لل د درام مد ددل التأكيد ددد علد ددى
الجوان

الوظي يدة والجماليدة واالقتصدادية فدى التصدميم لتحقيدق

معدل أدا وظي ى مرت ل.
دي د ددي
الطاقدددة ال ةشمسدددية :أو مدددا يسد د ةدمى باإلشدددعاع الشمس د ة
دي علددى شددكل
الطاقددة المنبع ددة مددن أشد ةدعة ال ةش دمس بشددكل رميسد ة

ح اررل وردو  .ولقدد سدتادم دذا التعريدج كتعريدج ج ارمدى فدى
ذا البحث

)McFarland (2014

 المبانى االداريةالمبنددى اإلداري ددو أحددد األبنيددة التددي تدددل علددى مدددى تقدددم
المجتم ددل ف ددالمبنى اإلداري وح دددل م ددن المجتم ددل ال يتجد د أز عن ددا
وتاتل ددج المب دداني اإلداري ددة فيم ددا بينا ددا حسد د

(الموق ددل – ن ددوع

النشدداط – المس دداحة – الاص ددامص المميد دزل لك ددل منش ددا حسد د
نشاطا – الااماا المستادمة في اإلنشا ).
يع د ددرج ال د دددي

( )2005المبن د ددى االدارى بأن د ددا د ددو فد د درام

يسددتادم لمزاولددة وظددامج وأنشددطة ماتل ددة ،كالمبدداني الحكوميددة
والمكات د

الااصددة والبنددوك وشددركاا التددأمين والتددي توجددد فددي

األغل د

فددي منطقددة وسددط المدينددة ويتم ددل أيرددا فددي المبدداني

اإلداريد ددة التابعد ددة للمصد ددانل أو تلد ددك التابعد ددة لمعامد ددل األبحد دداث

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

تعرج عبداللطيج( )2000البيمة المكتبية بأناا البيمدة التدى

تدعم العاملين فدي المكتد

وي ردل تحقيدق
فدي أدا وظدام ام ُ -

ذا بأقل تكل ة ممكنة وأقصى قدر من االرتيدا  .ويمكدن للمدر

أن يمي ددز ب ددين ال ددة أند دواع ماتل ددة م ددن المس دداحاا المكتبي ددة:
المسد د د دداحاا الماصصد د د ددة للعمد د د ددل والمسد د د دداحاا الماصصد د د ددة
لالجتماعاا والمساحاا الماصصة للدعم.

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى – مجلد  43عدد ااص 2022

218

للمبحددو ين – الاصددامص العامددة لللمبددانى مورددل الد ارس ددة –

 داي العاملين:يع ددرج النمد ددر ( )1993أدا العد دداملين بأن ددا درجد ددة شد ددباع

حاجاا ال رد ويتحقق ذا االشدباع نتيجدة عوامدل متعدددل منادا
عوامل اارجية م ل بيمة العمل وعوامل دااليدة (العمدل ن سدا)

 الوصج العدام للمكاتدللمكاتد د

موردل الد ارسدة -التصدميم الدداالى

االداري ددة) وب ددين أدا الع دداملين ف ددى المكاتد د

اإلداري ددة

كمت ير تابل.

وتل ددك العوام ددل م ددن ش ددأناا أن تجع ددل ال ددرد ارر د اديا ع ددن عمل ددا
راغباً فيا مقبال عليا محققا لطموحاتا ورغباتا وميولا.

وفيمددا يتعلددق بالعالقدداا األرتباطيددة بددين المت ي دراا البح يددة

اما عويرة ( )2008فيعرفا بأنا قددرل العمدل علدى شدباع

 -وجددود عالقدداا ارتباطيددة معنويددة ب دين كددل مددن السددن وعدددد

الحاجد دداا األساسد ددية اإلنسد ددان والتد ددى مد ددن شد ددأناا أن تشد ددعرل

المستقلة والتابعة فقد أظارا النتام ما يلى:

السددنواا التعليميددة وعدددد سددنواا الادمددة والمرت د

الشدداري

بتحقيددق ذاتددا كمددا يترددمن التقدددير واإلنجدداز واإلبددداع وأحت درام

من الوظي ة وعدد السنواا التي قرا ا المبحوث بالمكتد

الددذاا وتحمددل المسددمولية والمن عددة التددى تعددود علددى ال ددرد مددن

مورددوع البحددث وذلددك عنددد مسددتوى معنويددة  .0.01وعدددم

ج ار القيام بالعمل ن سا.
وأورددع (عويرددة  )2008او أنددا م اددوم فت اررددى أو

مت يددر متوسددط ومددن ددم يص دع

مالحظتددا أو قياسددا بطريقددة

مباش درل وأن كددان يمكددن أن يسددتدل عليددا مددن اددالل مالحظددة
أع اررد ددا أو ظ د دوا رل المم لد ددة فد ددى سد ددلوك ال د ددرد فد ددى عالقتد ددا
بطبيعتا أو بيمدة عملدا باإلردافة لدى م ادوم ن سدى ىواجتمداعى
ونظرى معقد يصع

اإلت اق على تقديم تعريج واحد لا.

ثانيا :المت يراع البحثية
تم تقسيم المت يراا البح ية على النحو التالى:
 المت يراع المستقلة:وقددد تم لددا فددى كددل مددن :الاصددامص العامددة للمبحددو ين -
تصميم المبنى– التصميم الداالى للمكات

االدارية

 المت يراع التابعة:تتم ددل فددى مت يددرين أساسدديين و مددا م دددى جددودل التصددميم
الداالى للمبانى مورل الد ارسة واألدا الوظي ى للعاملين
ثالثا :الفروض البحثية
تددم صددياغة ال ددرم البح يددى فددى صددي تا الص د رية علددى

النحو التالى:

ال توجد د ددد عالقد د ددة حصد د ددامية ذاا داللد د ددة بد د ددين كد د ددل مد د ددن
المت يراا المسدتقلة والمتم لدة فدى كدل مدن (الاصدامص العامدة

وجددود عالقددة أرتباطيددة بددين كددل مددن السددن وعدددد السددنواا

التعليمي د ددة وع د دددد س د ددنواا الادم د ددة والمرتد د د

الش د دداري م د ددن

الوظي ددة ومدددى ررددا العدداملين عددن المبنددى ،وأترددع أيرداً
مددن النتددام وجددود عالقددة أرتباطيددة بددين عدددد السددنواا التددي
قرددا ا المبحددوث بالمكت د

مورددوع الد ارسددة ومدددى ررددا

العاملين عن المبنى عند مستوى معنوية .0.01

 ال يوجد آقتران ذو داللا حصامية بدين كدل مدن السدن وعدددالسددنواا التعليميددة وعدددد سددنواا الادمددة والمرت د

الشدداري

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 العداملينع ددن المبند ددى ،وتد ددين مد ددن النتد ددام أن  %20.0مد ددن العيند ددة
البح يددة الددذين كانددا عدددد سددنواا ادددمتام تقددل بددين 1سددنة
لى أقل مدن  10سدنواا ارردين عدن المبندى اإلداري ،فدي
مقابل  %8.3غير ارردين مدن ن دس ال مدة .وكاندا أعلدى
نسبة لل مة من  10سدنواا لدى أقدل مدن  20سدنة بالادمدة
غير رارين عن المبنى اإلداري و ي .%41.7
 عدم وجود قتران بدين عددد السدنواا التدي قردا ا المبحدوثبالمكتد د

مورد ددوع البحد ددث وررد ددا العد دداملين عد ددن المبند ددى،

وتبددين مددن النت ددام أن  %40.0مددن العينددة البح يددة ال ددذين
كانا العدد السنواا التي قرو ا المكت

اإلداري تقل بين
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1سد ددنة لد ددى أقد ددل مد ددن  10سد ددنواا اررد ددين عد ددن المبند ددى

تق ددل ب ددين 1س ددنة ل ددى أق ددل م ددن  10س ددنواا ارر ددين ع ددن

اإلداري ،في مقابل  %41.7غير رارين من ن دس ال مدة.

الوظي ددة ب ددالمبنى ،ف ددي مقاب ددل  %46.7غي ددر ارر ددين م ددن

وكانا أعلى نسبة لل مة من  10سدنواا لدى أقدل مدن 20

ن س ال مة .وكانا أعلدى نسدبة لل مدة مدن  10سدنواا لدى

اإلداري غيد ددر اررد ددين عد ددن

اإلداري رارين لى

سد ددنة التد ددي قرد ددو ا المكت د د

المبنى اإلداري و ي .%58.3

أقل من  20سنة التي قرو ا المكت

حد ما عن الوظي ة بالمبنى و ي .%50.0

 -عدم وجود قتران بين عدد سنواا الادمة والررا الدوظي ي

رابعا :منطقة البحث

للعاملين بالمبنى ،وتين من النتام أن  %14.3من العينة

تعتبر منطقدة البحدث أحدد المحددداا المامدة لاطدة البحدث

لى أقل من  10سنواا رارين عن الوظي ة بالمبنى ،في

متعدددل مناددا اإلمكانيداا اإلقتصددادية وغيدر اإلقتصددادية وكددذلك

البح يددة الددذين كانددا عدددد سددنواا ادددمتام تقددل بددين 1سددنة
مقابل  %20.0غير رارين من ن س ال مة .وكانا أعلدى
نسبة لل مة من  10سنواا لى أقدل مدن  20سدنة بالادمدة
رارين لى حد ما عن الوظي ة بالمبنى و ي .%39.3

حيد ددث يتد ددا ر ويد ددؤ ر اتيد ددار مجد ددال ج ارفد ددى معد ددين بعناصد ددر
العين ددة ونوعا ددا وم دددى مكاني ددة تعم دديم النت ددام وك ددذلك اتي ددار
المشكلة البح ية  ،وقدد أاتدارا الباح دة مبدانى كليدة الز ارعدة –

 -عدم وجود قتران بين عدد سنواا الادمة والررا الدوظي ي

الشاطبى جامعة اإلسدكندرية كمنطقدة بحدث لعددل أسدبا

أ مادا

وجددود فددارق فددى المسددتوياا التعليميددة والماديددة بددين المبحددو ين

للعاملين بالمبنى ،وتين من النتام أن  %14.3من العينة

من العاملين كذلك التباين بين البيمداا ال يزيقيدة للمكاتد

محدل

البح يددة الددذين كانددا عدددد سددنواا ادددمتام تقددل بددين 1سددنة

الدراسة وتنوع فى المساحاا الداالية للمكات .

لى أقل من  10سنواا رارين عن الوظي ة بالمبنى ،في

مقابل  %20.0غير رارين من ن س ال مة .وكانا أعلدى
نسبة لل مة من  10سنواا لى أقدل مدن  20سدنة بالادمدة
رارين لى حد ما عن الوظي ة بالمبنى و ي .%39،3
 -عدم وجود قتران بين المرت

الشداري مدن الوظي دة والرردا

ال ددوظي ي للع دداملين ب ددالمبنى ،وتب ددين أيرد داً م ددن النت ددام أن

 %14.3و %13.3م ددن الع دداملين ارر ددين وغي ددر ارر ددين
ع ددن الوظي ددة ب ددالمبنى عل ددى الترتد د

م ددن ال ددذين يتقار ددون

مرتبد د دداا مد د ددن  500لد د ددى أقد د ددل مد د ددن  1000جنيد د ددة ،وأن
 %78.6و % %40مددن العدداملين اررددين وغيددر اررددين
ع ددن الوظي ددة ب ددالمبنى عل ددى الترتد د

م ددن ال ددذين يتقار ددون

مرتباا من  1500جنية فأك ر.
 عدم وجود قتران بين عددد السدنواا التدي قردا ا المبحدوثبالمكت د د د

مورد د ددوع البحد د ددث والررد د ددا الد د ددوظي ي للعد د دداملين

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

اإلداري

خامسا :الشاملة والعينة
تم لد ددا شد دداملة د ددذا البحد ددث فد ددى جميد ددل المكات د د

األداريد ددة

والعاملين باا داال مبانى الكلية الماتل ة.
العينددة البح ي ددة :تم ل ددا العين ددة ف ددى ددذل الد ارس ددة ف ددى ك ددل م ددن
العينة المادية والبشرية
العينددة البش درية كانددا عش دوامية مددن العدداملين بالمكات د

موقددل

الدراسة
أما العينة البحث فقد ترمنا-:
 -1عدد  76مكت

دارى.

 -2عدد  85ادارى عامل بالمكاتد
جمل البياناا منام.

االداريدة سدال ة الدذكر وتدم

سادسا -:سلو جم البياناع البحثية
تددم اسددتادام عدددل طددرق للحصددول علددى البياندداا الااصددة
باذا البحث ،تم لا فى:
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اوال :سد د د دتمارل س د د ددتبيان بالمقابل د د ددة الشاص د د ددية للع د د دداملين

ال دواقعيين فددى ال مددة مددن  45عامددا الددى  60عامددا بلددي .%17

مورل الدراسة ،الزياراا ل قسام واإلداراا الماتل ة

مما يعنى أن ال مة العظمى ال البة على قطاع العاملين بالكلية

بالمكات

كد ددذلك تد ددم سد ددتادام سد ددلو المالحظد ددة المنتظمد ددة والمتصد ددلة
بالجوان

الشاصية للعاملين بلداراا وأقسام الكلية الماتل ة.

وقددد تددم تصددميم سددتمارل سددتبيان للحصددول علددى البيان داا

البح ية على النحو التالى:

المح ددور االول :يتر ددمن الاص ددامص العام ددة للمبح ددو ين،
المح ددور ال ددانى :يش ددمل عناص ددر المبندددى اإلدارى ،المح ددور
ال ال ددث :التص ددميم ال ددداالى للمكاتد د

در المح ددور
اإلداري ددة وأاي د اا

الرابل :يورع أدا العاملين مورل الدراسة.

مدر تحليدل البيانداا اإلحصدامية بعددل م ارحدل تمايديدة بدايددة
سد ددتي ا بياناتد ددا

مباش د درل ،د ددم ت ريد ددي البياند دداا وتبويباد ددا ،وجد دددولتاا بمد ددا يت د ددق
وتحقيق األ داج وال روم البح ية التى تاتبر ا الدراسة.
ثامنا -:المعالجة اإلحصائية :
تم األستعانة بعدد من األسالي

جييييييدو  .1توةييييييي المبحييييييوثين وىقييييييا لفييييييائتهم العمرييييييية
(ن= )85

العدد
7
63
15
85

الفئة
من  25لى أقل من 35
من  35لى أقل من 45
من  45لى أقل من 60
المجموع

النسبة المئوية
9
74
17
100

ثانياً :توةي المبحوثين وىقاً للحالة التعليمية:
ذكر(شوقى ،طريج ،)1999:أن التعليم يجعل ال رد مدت ام

سابعا -:اسلو تحلي البياناع:
مد ددن المراجعد ددة ال وريد ددة لكد ددل سد ددتبيان عق د د

تعتبر من الشبا .

ومد درتبط بم ددن حول ددا م ددن أفد دراد ،وم ددن حول ددا م ددن بيم ددة ،وتنش ددأ
عالقدداا متبادلددة بددين السددلوك البشددري والبيمددة المحيطددة ،تددؤ ر

كل مناما في األاري ،ولكن بطريقة علمية صحيحة يرتردياا
ال رد والمجتمل المحيط با ،ذا وقد أترع من النتدام البح يدة
بجدددول ( )2أن نسددبة الحاصددلين علددي التعلدديم فددوق الجددامعى
(ماجستير -دكتورال) بل ا ( )%14من عدد المبحدو ين ،أمدا

اإلحصامية تم لا فى كل

نسددبة الحاصددلين علددي مؤ ددل عددالي بل ددا ( ،)46وأن نسددبة

لوصد ددج البياند دداا ،أمد ددا بالنسد ددبة الاتبد ددار ال د ددروم أعتمد دددا

الباقيددة التددي تعتبددر نسددبة األميددين أو مددن لددم يسددتكملوا المرحلددة

مد ددن النس د د

الممويد ددة ،التوزيد ددل التك د درارى ،المتوسد ددط الحسد ددابى

الباح د ددة ف د ددى التحلي د ددل اإلحص د ددامى للبيان د دداا عل د ددى األس د ددالي
اإلحصامية التى تم لدا فدى النسد

الممويدة والتكد ارراا وتحليدل

معام ددل اإلرتب دداط بيرس ددون وق ددد ت ددم س ددتادام برن ددام

SPSS

للتحليل االحصامى للبياناا أج ار المعالجاا اإلحصامية.

النتائ البحثية والمناقشة
اوال :الخصائص العامة ىراد العينة:
• توةي المبحوثين وىقاً لفئاتهم العمرية:
تب ددين م ددن النت ددام أن ع دددد المبح ددو ين ف ددى ال م ددة العمري ددة

الواقعددة بددين ( )25عددام الددى أقددل مددن ( )35عامددا كددان ،%9

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

الحاصددلين علددي مؤ ددل متوسددط بل ددا ( ،)%40وأمددا النسددبة

التعليمية األساسية بل ا (.)%9
جيييييدو  .2توةيييييي المبحيييييوثين وىقيييييا لحيييييالتهم التعليميييييية
(ن= )85

الحالة التعليمية
تعليم فوق الجامعى
تعليم جامعى
مؤ ل متوسط
المجموع

العدد
11
40
34
85

النسبة المئوية
14
46
40
100

ثالثاً :توةي المبحوثين وىقاً لعدد سنواع الخدمة:
يور ددع ج دددول ( )3أن نس ددبة المبح ددو ين ال ددذين قرد دوا ف ددى
الادم ددة م دددل أق ددل م ددن ( )10س ددنواا ق ددد بل ددا ( )%40م ددن
اجمالى المبحو ين ،بينما كانا نسدبة الدذين قردوا مددل تقتدر

سمية أحمد حسن واارون :،.التصميم الداالى للمبانى االدارية وعالقتا باالست ادل من الطاقة الشمسية وررا العاملين

م د ددن ( )20عام د ددا ( ،)%41ف د ددى ح د ددين بل د ددا نس د ددبة ال د ددذين
أستمروا فى الادمة مدل تقتدر مدن ( )30عامدا ( ،)%12أمدا
من تاطى ال ال ين عاما فى الادمة كان بنسبة (.)%7
جيييدو  .3توةيييي المبحيييوثين وىقيييا لعيييدد سييينواع الخدمييية
(ن= )85

عدد سنواع الخدمة

العدد

من  1سنة لى أقل من  10سنواا
من  10سنواا لى أقل من  20سنة
من  20سنا لى أقل من  30سنة
من  30سنة فأك ر
المجموع

34
35
10
6
85

النسبة
المئوية
40
41
12
7
100

• رابعاً :توةي المبحوثين وىقاً للرات الشهرى:
يعتب ددر ال ارتد د

الش ددارى أح ددد الحد دوافز الت ددى يحص ددل عليا ددا

الموظج بلنقرا أيام الشار فعرفا الحوافز على أناا
مجموعة العوامل التدي تابادا اإلدارل ،والتدي تاددج مدن االلادا
تحريددك قوا ددا الكامنددة ممددا يزيددد مددن ك ددا ل أدامددا ألعمالددا علددى
نح د د د د د د ددو أكبر(الع د د د د د د ددديلى ،)1984 :ف د د د د د د ددى ح د د د د د د ددين ع د د د د د د ددرج
(شد دداوي  )1996:الح د دوافز بأناد ددا عبد ددارل عد ددن مجموعد ددة مد ددن
المت يراا الاارجيدة فدي بيمدة العمدل أو المجتمدل التدي تسدتادم
مد د ددن قب د د ددل المنظم د د ددة ف د د ددي محاول د د ددة للت د د ددأ ير عل د د ددى الرغب د د دداا
واإلحتياجاا.
ولق ددد اتر ددع م ددن الج دددول( )4أن نس ددبة المبح ددو ين ال ددذين

يتحص ددلون عل ددى مرتد د

أق ددل م ددن  1000جني ددا ش دداريا بل ددا

( ،)%22ف ددى ح ددين أن نس ددبة ال ددذين تع دددى مد درتبام 1000
جني ددا ل ددى أق ددل م ددن  1500جني ددا بل ددا ( ،)%33أم ددا نس ددبة
المبح د ددو ين ال د ددذى تاط د ددى مد د درتبام  1500جني د ددا فق د ددد بل د ددا
(( ،)%45وذلك داللة على أنا كلما زاد العمدر الدوظي ى كلمدا
أرت ل المرت

الشارى).
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(ن=

جدو  .4توةي المبحوثين وىقيا للراتي الشيهرى

)85

الرات الشهرى
من  500لى أقل من 1000
من  1000لى أقل من 1500
من  1500فأك ر
المجموع

العدد
19
28
38
85

النسبة المئوية
22
33
45
100

خامسييياً :توةييييي المبحييييوثين وىقييياً لمييييدة الخدميييية بالمةاتيييي
موض الدراسة:

أظا ددرا النت ددام البح ي ددة بج دددول ( )5أن نس ددبة المبح ددو ين
الذين قروا مدل ال تقل عن سنة ألقل من عشر سدنواا بل دا

 %17مددن جمددالى المبحددو ين ،بينمددا بلددي نسددبة الددذين قر دوا
مدل من  10لى اقدل مدن  20سدنة بل دا  % 31مدن جمدالى
العيندة ،فددى حددين بل ددا نسددبة الددذين قردوا عدددد  20سددنة لددى
أق ددل م ددن  30س ددنة ( ،)%22ف ددى ح ددين كان ددا م ددن نس ددبة م ددن
تاطا سنواا ادمتام  30عاما (.)%12
جدو  .5توةي المبحوثين وىقا لعيدد سينواع الخدمية داخي
المةات موض الدراسة (ن= )85
عدد السنواع

العدد

من  1سنة لى أقل من  10سنواا
من  10سنواا لى أقل من  20سنة
من  20سنا لى أقل من  30سنة
من  30سنة فأك ر
المجموع

14
26
18
24
85

النسبة
المئوية
17
31
22
12
100

ثانيا:النتائ المتصلة بتصميم المبانى موض الدراسة
الوصف العام للمبانى موض الدراسة:
اوال :عدد طواب المبنى
أظاد ددرا النتد ددام أن نسد ددبة ( %)33مد ددن المبد ددانى مورد ددل
الد ارس ددة مكون ددة م ددن ط ددابق واح ددد ،وأن ( )%38احت ددوا عل ددى

طددابقين وأن مددا يعددادل ( )%6مناددا مكددون مددن ال ددة طوابددق
وأن النسد ددبة الباقيد ددة ( .)%23مكوند ددة مد ددن ( )5طوابد ددق بنسد ددبة
(.)%23
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جدو  .6يوضح عدد الطواب بالمبنى (ن = )18
عدد الطواب
طابق
طابقين
ال ة طوابق
اك ر
المجموع

النسبة المئوية
33
38
6
23
100

العدد
6
7
1
4
18

ثانيا :الجهاع االصلية التى تط عليها واجهة المبانى
تبد ددين مد ددن النتد ددام البح يد ددة ال د دواردل بجد دددول ( )7أن نسد ددبة
( )%21م د ددن المكاتد د د

مح د ددل الد ارس د ددة تتجا د ددا ل د ددي الناحي د ددة

الشدمالية فدي مقابدل نسددبة ( )%18مدن المكاتد

محدل الد ارسددة

تتجدا لددي الناحيدة الشدرقية فدى حددين أن ( )%33مدن المكاتد
تتجا لى الناحية الجنوبية وبل ا نسدبة مدن تتجدا الدي االتجدال
ال ربى ( )%28من جمالى عدد المكات .
جدو  .7الجهاع االصلية التى تط عليهيا واجهية المةاتي
(ن= )76

الجهاع االصلية
شمالية
شرقية
جنوبية
غربية
المجموع

النسبة المئوية
21
18
33
28
100

العدد
16
14
25
21
76

ثالثاً :نوعية مادة النواىذ بالواجهة
نظ اًر الحتوا بعم المكات

وذلك لكبر مساحة المكت

اإلدارية على اك در مدن نافدذل

اإلدارى أو أطاللتا على أك در مدن

واجا ددة فق ددد زاد ع دددد النواف ددذ بالمكاتد د

الت ددى ت ددم د ارس ددتاا وق ددد

جدو  .8نوعية مادة النواىذ بالواجهة (ن = )104
نوعية النواىذ
شي اش
شي حصيرل
ساتر اارجى

النسبة المئوية
51
44
5

التةرار
53
46
5

رابعاً :انواع الفراغاع امام الواجهة ىى حالة التواجد
تبد ددين مد ددن النتد ددام البح يد ددة ال د دواردل بجد دددول ( )9أن وجد ددود
ف ارغد دداا م د دن ند ددوع الحديقد ددة كد ددان بنسد ددبة ( )%43أمد ددا وجد ددود
فراغاا تتم ل فدي شدارع فكدان بنسدبة ( ،)%27كمدا يوجدد ندوع
ف ارغد د د د دداا تتم د د د د ددل فد د د د ددى حالد د د د ددة المم د د د د دراا كاند د د د ددا بنسد د د د ددبة

( ،)%19أما وجود ال راغاا تتم ل في مباني أاري فقد كانا
بنسددبة (( )%11المقصددود بالمبددانى االاددرى ددو وجددود مبددانى
متقابلة ال ي صلاا شارع اارجى او حديقة او ممراا رميسية).
جدو  .9انواع الفراغاع امام الواجهة (ن= )76
التةرار
50
32
22
13

الفراغاع
حديقة
شارع
ممراا
مبانى اارى

النسبة المئوية
43
27
19
11

خامساً :نوعية تشطي الحوائط الخارجية للمبانى
تب ددين م ددن النت ددام البح ي ددة الد دواردل بج دددول ( )10أن نس ددبة
نوعية تشطي

الحوامط الاارجية للمباني موردل الد ارسدة مدن

مد ددادل الحجد ددر حيد ددث بل د ددا نسد ددبتاا ( ،)%66وأن ( )%1مد ددن
الح دوامط الاارجيددة كانددا تكسدديتا مددن الم دواد العاكسددة ،والنسددبة
الباقية ( )%33كانا م طال بمادل البيام والد ارل.

أظادرا النتددام البح يدة الدواردل بجددول ( )8أن نسددبة سددتادام
الاش د

( )%51مددن جمددالى النوافددذ ،فددى حددين ت ددم

الشددي

س ددتادام الش ددي

والت ددى بل ددا

الحص دديرل ف ددى بع ددم المكاتد د

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

مورل الدراسة.

جييييدو  .10نوعييييية تشييييطي الحييييوائط الخارجييييية للمبييييانى
(ن = )76

نوعية مادة التشطي
حجر
مادل عاكسة
مواد اارى

التةرار
50
1
25

النسبة المئوية
66
1
33

سمية أحمد حسن واارون :،.التصميم الداالى للمبانى االدارية وعالقتا باالست ادل من الطاقة الشمسية وررا العاملين

ثالثا :النتائ المتصلة بالتصميم الداخلى للمةات االدارية
 -1رقم الدور المتواجد به المةات

االدارية موض الدراسة

تب ددين م ددن النت ددام البح ي ددة الد دواردل بج دددول ( )11أن ع دددد
المكات

اإلدارية مورل الدراسة الموجودل في الدور األراري

بل ا نسبتاا ( ،)% 32فى حين كانا نسبة عددالمكات
ال دددور األول ( ،)% 29وأن نس ددبة ع دددد المكاتد د

ال دداني( ،)% 7وأن نسددبة عدددد المكاتد

فدي

ف ددي ال دددور

فددي الدددور ال الددث بلددي

( ،)% 22بينما فى الدور الرابل بل ا النسبة( )%10فقط.
 -2توةي ي المةات ي االدارييية موض ي الدراسيية وىقييا للجهيياع
االصلية

تب ددين م ددن النت ددام البح ي ددة الد دواردل بج دددول ( )12أن نس ددبة
توزيل المكات

اإلدارية مورل الد ارسدة وفقدا للجاداا االصدلية

كانا كالتالي ( )%23جاة الشمال و( )%18جادة الجندو ،
( )%42جاد د ددة الشد د ددرق ،امد د ددا النسد د ددبة الباقيد د ددة ( )%17جاد د ددة
ال ر .
جييدو  .11رقيييم الييدور الخييياص بالمةاتيي االداريييية موضييي

الدراسة (ن= )76
رقم الدور
االررى
االول
ال انى
ال الث
الرابل
المجموع

العدد
24
22
5
17
8
76

النسبة المئوية
32
29
7
22
10
100

جييدو  .12توةي ي المةات ي االدارييية موض ي الدراسيية وىقييا
للجهاع االصلية

الجهاع االصلية
الشمال
الجنو
الشرق
ال ر
المجموع

العدد
17
14
32
13
76

النسبة المئوية
23
18
42
17
100

 -4توةي المةات االداريية بالمبيانى موضي الدراسية وىقيا
للمساحة

تبين من النتام البح يدة أن نسدبة توزيدل المكاتد
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اإلداريدة

مورل الدراسة وفقا للمساحة قد وزعا كالتالي:
( )% 13مناددا تراوحددا مسدداحتاا ( 6- 4م ، )2فددى حددين أن
نسدبة ( )% 17منادا تراوحدا مسداحتاا بدين مسداحتاا (10-7
م ) ،وأن نسد د د د د د ددبة ( )% 40منا د د د د د د ددا تراوحد د د د د د ددا مس د د د د د د دداحتاا
2

( 20-11م) ،وأن نسبة ( )% 8مناا
كانا للمكات

اإلدارية التدى تراوحدا مسداحتاا بدين (-21

در فق د ددد كان د ددا النس د ددبة الباقي د ددة
 30م )2و( 40-31م .)2وأاي د د ًا
للمكات

التى تراوحا مساحتاا من (أك ر من50م.)2

 -5توةي المةات االدارية وىقاً لعدد المقاعد بها
تبين من النتام البح ية الدواردل أن  %7مدن جمدالى عددد
المكاتد د د

الدرس د ددة تحت د ددوى عل د ددى مقع د ددد واح د ددد ،وأن
مور د ددل ا

نسبة %21مدن أجمدالي العيندة تحتدوى لدى  5 :4مقعدد ،وأن
 %21من جمالي العينة با  7:6مقعد ،وأن نسدبة  %33مدن
أجمالي العينة نحتوى على اك ر من  7:6مقعد وان أك ر من
 15مكتد

احتددوى علددى اك ددر مددن  7مقاعددد بنسددبة  %18مددن

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

تبدين مددن النتدام البح يددة أن مددا يعدادل  %92مددن المكاتد
مورل الدراسة تحتوى على أماكن تازين للمل اا ،اما النسدبة
الباقية فلناا ال تحتوى على اماكن للتازين.
 -7توةي المةات االدارية وىقا لعدد ممراع الحرةة بها
تبددين مددن النت ددام البح ي ددة ال دواردل بج دددول ( )13أنددا يوج ددد
عدددد ممددر واحددد للحركددة بنسددبة  %44مددن العينددة ،وأن نسددبة

 % 37مناددا يوجددد باددا عدددد  2ممددر ،وأن  %14مناددا التددي
أحتوا علي  3ممراا ،وأن باا  %5يوجد باا  4ممراا.
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يرع
جييدو  .13توةيي ال ييرف االدارييية وىقييا لمييدى عييدد ممي ا
الحرةة بها (ن = )76

العدد
43
28
10
4
76

عدد الممراع
واحد
ا نان
ال ة
اربعة
المجموع

النسبة المئوية
44
37
14
5
100

 -8توةي مةات العاملين وىقا للون
تب د ددين م د ددن النت د ددام البح ي د ددة الد د دواردل بج د دددول ( )14توزي د ددل
مكات د

العدداملين وفقددا للددون ووجددد أن اللددون البنددي حدداز عل دي

أعل د ددي نس د ددبة تواج د ددد داا د ددل المكاتد د د

بنس د ددبة  ،%59والل د ددون

الرم ددادي احت ددل المرك ددز ال دداني بنس ددبة  ،%33أم ددا الل ددون ب ددي
بنسبة .%8
جيييدو  .14توةيييي مةاتييي العييياملين وىقيييا لليييون المةتييي
(ن = )76
العدد
45
25
6
76

اللون
بنى
رمادى
بي
المجموع

 -9توةي المةات

المساحة
1.5×1م
1×1م
2×1.5م

العدد
80
16
8
104

المجموع

 -11توةيييي المةاتييي
االرض

النسبة المئوية
77
15
8
100

االداريييية وىقيييا الرتفييياع الناىيييذة عييين

تبين من النتدام البح يدة الدواردل بجددول( )16أن مدا يعدادل
 %79مد د د ددن النوافد د د ددذ بالمكات د د د د

مورد د د ددل الد ارسد د د ددة رت اعاد د د ددا

 1.5م ،وأن نسبة  %13كانا ارت اعاا  2م ،فى حين أن مدا

يعادل  %8مناا كانا ارت اع الشبابيك باا  1م.

 -12توةي ال رف االدارية وىقا لنوعية النواىذ بها
تبددين مددن النت ددام البح يددة ال دواردل بج دددول ( )17أن %56

النسبة المئوية
59
33
8
100

اشددبية .أمددا نوعيددة نوافددذ المكات د

مددن الاشد

والزجدداج كانددا

بنسبة  %11فقط.
جدو  .16توةي ال يرف االداريية وىقيا الرتفياع الناىيذة عين
االرض (ن=)104

االدارية وىقا لعدد النواىذ بها

مورددل الد ارسددة تحتددوى علددى شددباك واحددد و()%36

مناد ددا تحتد ددوى علد ددى ( )3-2شد ددباك ،أمد ددا النسد ددبة الباقيد ددة فقد ددد
احتوا على  4شبابيك.

االرتفاع بالمتر
1.5م
2م
1م
المجموع

العدد
82
14
8
104

النسبة المئوية
79
13
8
100

جييدو  .17توةي ي ال ييرف االدارييية وىقييا لنوعييية النواىييذ بهييا

 -10توةي ال رف االدارية وىقا لمساحة النواىذ بها
تبين من النتام البح ية الدواردل بجددول( )15أن مدا يعدادل
( )%15من النوافدذ بالمكاتد

(ن= )104

أحت د ددوا عل د ددي نواف د ددذ زج د دداج ،وأن نس د ددبة  %33كان د ددا نواف د ددذ

تبين من النتام البح ية الواردل أن مدا يعدادل ( )%55مدن
المكات د

جدو  .15توةي ال يرف االداريية وىقيا لمسياحة النواىيذ بهيا

موردل الد ارسدة بل دا مسداحتاا

 1×1م 2فددى حددين كانددا نسددبة( )%77مناددا كانددا مسدداحتاا
 1.5*1م 2أما النسبة الباقية فكانا مساحتاا  2×1.5م

2

(ن= )104
النوعية
زجاج فقط
اش فقط
اش  +زجاج
المجموع

العدد
58
34
12
104

النسبة المئوية
56
33
11
100

 -13توةي ال رف االدارية وىقا لنوعية اغطية االرضية
بها

سمية أحمد حسن واارون :،.التصميم الداالى للمبانى االدارية وعالقتا باالست ادل من الطاقة الشمسية وررا العاملين

تب ددين م ددن النت ددام البح ي ددة الد دواردل بج دددول( )18أن نوعي ددة
أغطيد ددة األررد ددية تنوعد ددا بد ددين السد ددجاد والموكيد ددا وال ينيد ددل
بنسد د

 %5 ،%10 ،%5عل ددي التد دوالي ،أم ددا النس ددبة الباقي ددة

( )%80ال تحتوي علي غطا ل ررياا.
جيييدو  .18توةيييي ال يييرف االداريييية وىقيييا لنوعيييية اغطيييية
االرضية بها
النوعية
ال يوجد
موكيا
فينيل
سجاد
المجموع

العدد
60
8
4
4
76

النسبة المئوية
80
10
5
5
100

 -14ال رف االدارية وىقا لنوعية مادة الطالي
تبددين مددن النتددام البح يددة ال دواردل بجدددول ( )19أن نوعيددة
مادل الطال تنوعا بين عددل اامداا تم لدا فدى طدال الزيدا
بنسبة  ،%25وجير البالستيك بنسبة  %75علي التوالي.
جدو  .19توةي ال رف االدارية وىقا لنوعية مادة الطالي
النوعية
بالستيك
زيا
المجموع

العدد
57
19
76

النسبة المئوية
75
25
100
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جييييدو  .20توةييييي ال ييييرف االدارييييية وىقييييا اللييييوان الطييييالي
المستخدم بها (ن)76 -

العدد
61
9
6
76

اللون
بي
ابيم
اارى
المجموع

النسبة المئوية
80
11
9
100

 -16توةي ال رف االدارية وىقا اللوان االرضياع المستخدم
بها
تب ددين م ددن النت ددام البح ي ددة الد دواردل بج دددول( )21أن الل ددون

المسددتادم فددي ال ددرج اإلداريددة لددبالط األررددياا تنوعددا بددين
البد ددي واالبد دديم وأاد ددري بنسد ددبة  %23 ،%42 ،%35علد ددي
التوالي.
جييدو  .21توةييي ال ييرف االدارييية وىقييا الل يوان االرضييياع
المستخدم بها (ن= )76

العدد
27
32
17
76

اللون
بي
ابيم
اارى
المجموع

النسبة المئوية
35
42
23
100

 .15توةي ي ال ييرف االدارييية وىقييا الل يوان الطييالي المسييتخدم
بها

رابعييا :النتييائ المتصييلة برضيييا و داي العيياملين عيين المبيييانى
اإلدارية موض الدراسة

تبددين مددن النتددام البح يددة ال دواردل بجدددول ( )20أن اللددون

تبد ددين مد ددن النتد ددام ان %28.2مد ددن أف د دراد العيند ددة ارر د ديين

المسددتادم فددي طددال حدوامط المكاتد

األداريددة مورددل الد ارسددة

تنوعددا بددين اللددون البددي بنسددبة  ،%80واللددون االبدديم بنسددبة
 ،%11كما تم لا األلوان االارى م ل اللدون السدماوى ال داتع
واالارر ال اتع والرمادى ال اتع بنسبة .%9

ومسددتمتعين بالعمددل باددا وأن مددا يعددادل  %25.9مددنام يجدددون
الراحة الح اررية داال المكات

أنادا مناسدبة إلسدتكمال اعمدالام

الوظي ي ددة ف ددى ح ددين رأى م ددا يع ددادل  %23.5م ددنام أن العم ددل

بتلد ددك المكات د د

لد دديس بالدرجد ددة المطلوبد ددة بد ددالظروج الموجد ددودل

علياا.
ومن ناحية أارى ذكر أن %41.2أنادا تحتداج لدى صديانة
لقيددامام فددى أعمددالام فيددا بصددورل جيدددل والنسددبة الباقيددة ذكددر أن
درجة التاوية وايرا ل داال مكاتبام بحالة متوسطة.
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أم ددا بالنس ددبة لم دددى رغب ددتام ف ددى اإلس ددتمرار بالعم ددل ب ددن س

 .4نظ ار لما أترع من النتام البح ية مدن أن نداك نسدبة مدن

فقد ددد أبد دددى م ددا يع ددادل مد ددنام %18.8

مورددل الد ارسددة بدداألدوار العليددا فأنددا يوصددى بددأن

اإلدارل ون ددس المكاتد د

رغبتام فى اإلستمرار فى العمل بن س المكاتد

المكات د

فدى حدين ذكدر

دودا كبًيد د د ار ف د ددى القي د ددام بما د ددامام
 %32.9أنا د ددم يب د ددذلون مجا د د ً
الوظي ية بتلك المكات .

أمددا النسددبة الباقيددة مددنام فقددد أبدددوا رغبددتام فددى حددل بعددم

تكددون جمي ددل المكاتد د
التعامل.

 .5تسد ددليط الرد ددو علد ددى محاولد ددة معالجد ددة التصد ددميم الد ددداالى
للمبد ددانى االداريد ددة ومد دددى تا ير د ددا المسد ددتقبلى علد ددى تد ددوفير

المشكالا التى تواجاام داال تلك المكات .
أمددا فيمددا يتعلددق بتأ يددث المكات د

اإلداري ددة ب دداألدوار األرر ددى لس دداولة

الطاقة.

ومدددى مالممتاددا لطبيعددة

 .6نظ د ار لمددا أترددع مددن النتددام المتصددلة بررددا العدداملين عددن

العمددل فقددد أبدددى مددا يعددادل  %8.2عدددم ررددا م عددن درجددة

مكانتام فلنا يوصى باال تمام بلعادل صياغة أماكن العمل

التأس دديس وأن م ددا يع ددادل  %16.5أب دددو رر ددا م ل ددى ح ددد م ددا

واأل اث المكتبى والبيمة الدااليدة للعداملين بادا حتدى يتمكندوا
من أدا االعمال المكل ين باا بصورل جيدل لصالع العمل.

لدرجة التأ يث والتجايز ،أمدا بداقى افدراد العيندة غيدر اررديين

عن تأ يث وتجايز مكاتبام بصورل مناسبة للعمل.
وفيمددا يتعلددق بمدددى نسددجام البيمددة الدااليددة للمكت د

وبددين

طبيع ددة العم ددل فق ددد أب دددى م ددا يع ددادل  %11.8بمالممتا ددا لا ددذا
البند ،فى حين ذكر %22.4.اناا معقولة الى حد ما.

التوصياع البحثية
 .1نظ د ار لمددا تبددين مددن نتددام البحددث أن مددا يعددادل  %28مددن
المكات

التى تطل على الجان

ال ربدى لدذا يوصدى بزيدادل

ع دددد المكي دداا والمد دراو التدددى تعم ددل علدددى تعد ددديل درجد ددة
الح اررل المناسبة للعمل.
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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 1120 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.

