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 البحث ملخص

الراةة الةرارية مطمبان ضركريان كممةان لمستخدمي الفراغات الداخمية، كخاصة مع قضاء اإلنساف 
المعاصر لساعات طكيمة في الداخؿ، كتعتبر مؤشرا عمى جكدة البيئة الداخمية، كتةسينيا في 
المباني يكفر بشكؿ كبير في الطاقة، كيةقؽ االستدامة، لذا يجب تكفيرىا في كؿ المباني كباألخص 
المباني السكنية، باعتبار المسكف المبلذ األساسي لئلنساف، كالمكاف الذم يجد فيو السكينة كالراةة 

% مف البيئة 60بعد التعب. مف ىنا، ركز البةث عمى المباني السكنية في قطاع غزة كالتي تشكؿ 
مع تكقعات زيادة استيبلكات الطاقة  الكيربية، % مف إجمالي الطاقة70 ةكالي العمرانية، كتستيمؾ

فييا نتيجة لزيادة عدد السكاف، كتغير مستكيات المعيشة المعاصرة، كالتغيرات المناخية السائدة في 
بريد كالتدفئة في المباني السكنية تزايد االعتماد عمى كسائؿ الت  البةثية تمثمت في فالمشكمةالعالـ. 

التكجو العاـ في كما أف لتةقيؽ الراةة الةرارية في ظؿ مةدكدية مصادر الطاقة في قطاع غزة، 
تخطيط ك تصميـ المباني السكنية في غزة ال ييتـ باألداء الةرارم ليذه المباني. كمف ىنا ىدفت 

السكنية في قطاع غزة لتكفير تغذية الدراسة إلى الكقكؼ عمى كاقع الراةة الةرارية في المباني 
راجعة لممصمميف عف مستكل الراةة الةرارية في الفراغات السكنية مف خبلؿ كجية نظر قاطني 

كبالتالي  الفراغات المعمارية كرغباتيـ الةقيقية، كتزكيدىـ بنقاط القكة كالضعؼ في المباني السكنية،
ت كتطمعات السكاف. كقد اعتمدت الدراسة تصةيح المسار المعمارم، كتكجييو بةيث يمبي رغبا

األقدر عمى اعتبار أنيـ عمى استطبلع آراء السكاف في بيئاتيـ الةقيقة، كأثناء ممارساتيـ اليكمية 
أف المباني السكنية في  الدراسة الى كتكصمتعمى الةكـ عمى مساكنيـ مف خبلؿ تجاربيـ اليكمية. 

نسبة أفراد العينة صيؼ كالشتاء ةيث بمغت قطاع غزة ال تكفر الراةة السكنية لقاطنييا في فصمي ال
%، ككاف االةساس الةرارم داخؿ 17.83الذيف شعركا براةة ةرارية داخؿ الكةدة السكنية 

؛ لذا أكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ استراتيجيات المباني الكةدات السكنية ةار صيفان كبارد شتاءن 
كتةسيف األداء الةرارم لغبلؼ المبنى ية، المكفرة لمطاقة في جميع المراةؿ التصميمية كالتنفيذ

 السكني.
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Abstract 

Thermal comfort has become an essential and urgent demand for occupants 

of internal spaces especially with the growing number of hours spent by 

humans within enclosures in general. Thermal comfort has become an 

indicator of internal environment quality, and further improvement of 

thermal comfort can save enormous quantities of energy and achieve 

sustainability. Therefore thermal comfort should be maintained in all 

buildings and particularly residential buildings which are considered the 

basic human shelter and the place where a feeling of tranquility and 

comfort can compensate for fatigue. Hence research focused on residential 

buildings in the Gaza Strip which make up 60% of the urban environment 

and consume almost 70% of the total electric energy, and such residential 

buildings are likely expected to increase consumption of energy due to the 

growing population rates, changes in the current living levels and the 

prevailing global climate changes. 

The research problem included the growing dependency on air-

conditioning and heating systems in the residential buildings to achieve 

thermal comfort given the limited energy sources available in the Gaza 

Strip. The general trend in planning and designing residential buildings in 

Gaza does not consider thermal performance of such buildings. Therefore 

the study aimed to explore and evaluate the reality of thermal comfort in 

the residential buildings of the Gaza Strip to provide feedback to the 

designers regarding the thermal comfort level in the residential spaces 

based on the viewpoint of occupants of architectural spaces and their actual 

desires, thus providing them with the strengths and weaknesses of the 

residential buildings, resetting the urban context and guiding it to further 

meet the needs and aspirations of the local population. 

The study explored the views of the local inhabitants regarding their actual 

environments based on their day-to-day situations as they are most able to 

assess the status of their residential buildings through such situations. The 

study concluded that the residential buildings in the Gaza Strip do not 

provide comfort for its occupants in the summer and winter seasons, where 

only 17.83% of the sample population reported that they felt thermal 

comfort in their residential buildings. The occupants outlined the thermal 

sensation as hot in the summer and cold in the winter, hence the study 

recommended to activate the strategies aiming to adopt energy-saving 

buildings during the design and implementation phases and improve 

thermal performance of the residential building atmosphere. 
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 مقدمػػػػة 1.1
تعتبر الراةة الةرارية مطمب ضركرم لمستخدمي المباني السػكنية، كخاصػة مػع قضػاء االنسػاف     

يجػػػب أف تمبػػػي المسػػػاكف االةتياجػػػات الماديػػػة  المعاصػػػر لسػػػاعات طكيمػػػة فػػػي البيئػػػة الداخميػػػة؛ لػػػذا
 كالنفسية لمسكاف. 

منػػػذ بدايػػػة الخميقػػػة اىػػػتـ اإلنسػػػاف بتػػػكفير المػػػأكل المناسػػػب لةمايػػػة نفسػػػو مػػػف الظػػػركؼ المناخيػػػة    
القاسػية، فطػكر مسػكنو كعالجػو ليػتبلءـ مػع البيئػة المناخيػة السػائدة، كليةقػؽ الراةػة الةراريػة لنفسػػو، 

االستغبلؿ األمثؿ لمطبيعة كمصادرىا، فنجح بشكؿ كبيػر فػي التكيػؼ مػع بيئتػو فنبعت معالجاتو مف 
 الةرارية. 

كلكف مع التقدـ التكنكلكجي في العصر الةديث بدأ المسكف ينفصؿ تدريجيا عػف بيئتػو المناخيػة،    
مػػف كيعتمػػد عمػػى الكسػػائؿ الميكانيكيػػة لتػػكفير االرتيػػاح الةػػرارم، ممػػا أدل إلػػى اسػػتيبلؾ نسػػبة كبيػػرة 

مػػػف إجمػػػالي الطاقػػػة فػػػي  %70-40الطاقػػػة ألغػػػراض التبريػػػد كالتدفئػػػة. فأصػػػبةت المبػػػاني تسػػػتيمؾ 
كثيػر مػف الػدكؿ مػف نضػكب فػي مصػادر الطاقػة التقميديػة، ىػذا فيػو العالـ،  فػي الكقػت الػذم تعػاني 

اريػة باإلضافة إلى  التغيرات المناخية كاالةتبػاس الةػرارم ممػا يؤكػد عمػى ضػركرة تػكفير الراةػة الةر 
 في البيئة الداخمية باستخداـ كسائؿ أقؿ استيبلكا لمطاقة.

تعػػد الراةػػة الةراريػػة مطمبػػان ضػػركريان كممةػػان لمسػػتخدمي الفراغػػات الداخميػػة فػػي الكقػػت المعاصػػر،    
نتاجيػة، باإلضػافة إلػى أف  كتعتبر مؤشران عمى جكدة البيئة الداخمية ةيث تكفر أجػكاء بيئيػة صػةية كاا

ةراريػػػػػػػة فػػػػػػػي المبػػػػػػػاني يػػػػػػػكفر بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر فػػػػػػػي الطاقػػػػػػػة، كيةقػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتدامة تةسػػػػػػػيف الراةػػػػػػػة ال
(Sazokolar,2008) لػػػذلؾ يجػػػب تػػػكفير االرتيػػػاح الةػػػرارم فػػػي كػػػؿ المبػػػاني كبػػػاألخص المبػػػاني .

 السكنية، باعتبارىا المكاف الذم يقضي فيو اإلنساف معظـ أكقاتو كمبلذه األساسي. 
، (8662)العيسػػكم، البيئػة العمرانيػة فػػي قطػاع غػزة مػف %06تشػكؿ المبػاني السػكنية مػا نسػػبتو    

. كتشػػير اإلةصػػائيات إلػػى أف (Muhaisen,2007)مػػف اجمػػالي الطاقػػة  %06كمػػا أنيػػا تسػػتيمؾ 
ىنػػػاؾ زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي اسػػػتخداـ كسػػػائؿ التبريػػػػد كالتكييػػػؼ كالتدفئػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كيتكقػػػع زيػػػػادة 

يات المعيشػػػة المعاصػػػرة، كلمتغيػػػرات المناخيػػػة االسػػػتيبلؾ نتيجػػػة لزيػػػادة عػػػدد السػػػكاف، كلتغيػػػر مسػػػتك 
السائدة في العالـ، باإلضافة إلى أف التكجو العاـ في تخطيط ك تصػميـ المبػاني السػكنية فػي غػزة ال 

 ييتـ باألداء الةرارم ليذه المباني. 
 كػػؿ ىػػذه المؤشػػرات تػػدعك إلجػػراء دراسػػة تقييميػػة لمراةػػة الةراريػػة فػػي المبػػاني السػػكنية فػػي قطػػاع    

غػػػػزة، فعمميػػػػة التقيػػػػيـ ضػػػػركرية إلعطػػػػاء تغذيػػػػة راجعػػػػة عػػػػف نقػػػػاط الضػػػػعؼ، كلتةديػػػػد االيجابيػػػػات 
كالسمبيات، كبالتالي تصةيح المسار المعمارم، كتكجييو بةيث يمبي رغبػات كتصػكرات األشػخاص،  
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فالتقييـ تعتبر الخطكة األكلى نةك تطكير المسكف، فتطكر اإلنساف عبر العصكر نتج عف تعممو مف 
 طاؤه.  أخ
كبناءن عمى أف الراةة الةرارية ىي ةالة عقمية يعبر عنيا بالشعكر باالرتيػاح مػف البيئػة الةراريػة،    

كىي نتػاج تفاعػؿ مشػترؾ لمجمكعػة مػف العكامػؿ البيئيػة كالعكامػؿ الشخصػية، ك تعتمػد عمػى شػاغمي 
الةراريػػػة ةسػػػب  كػػػاف ىنػػػاؾ ةاجػػػة لتقيػػػيـ الراةػػػة((Baker,1999الفػػػراغ كطريقػػػة نظػػػرتيـ لمبيئػػػة 

تصػػػكرات قػػػاطني الفراغػػػات السػػػكنية، فيػػػـ األقػػػدر عمػػػى الةكػػػـ عمػػػى مسػػػاكنيـ مػػػف خػػػبلؿ تجػػػاربيـ 
اليكمية، كعدـ االعتماد عمى القياسات المخبريػة التػي تيمػؿ التفاعػؿ المعقػد بػيف الشػاغميف كبيئػاتيـ، 

 كالتي قد تؤثر عمى راةتيـ. 
ريػة فػي البيئػة الداخميػة لممبػاني السػكنية فػي قطػاع غػزة كلنقص الدراسات التي تتناكؿ الراةة الةرا   

جػاءت ىػذه الدراسػة لتقػيـ مسػتكل الراةػة الةراريػة فػي مسػاكف قطػاع غػزة. كاعتمػدت الدراسػة المػػنيج 
التكيفي الذم يقيـ االسػتجابات الةراريػة لمسػكاف فػي مكاقػؼ ةقيقيػة مػف خػبلؿ اسػتطبلع آرائيػـ، مػع 

مي، ككصػػؼ دقيػػؽ لخصػػائص الفراغػػات السػػكنية الداخميػػة، كمػػا أخػػذ قياسػػات لعناصػػر المنػػاخ الػػداخ
تػػػدرس العكامػػػؿ المختمفػػػة المػػػؤثرة عمػػػى االرتيػػػاح الةػػػرارم فػػػي داخػػػؿ الفراغػػػات السػػػكنية، مػػػع بيػػػاف 

 لئلجراءات التكيفية التي يستخدميا شاغمي المباني السكنية لتةقيؽ الراةة الةرارية. 
 مف الى مقدمة البةث، ثـ تناكؿ الفصؿ الثاني األكؿ الفصؿ تطرؽ البةث، لمةتكيات كتمخيصان    

الدراسة الجانب النظرم كالذم تطرؽ الى مفيـك الراةة الةرارية، كالعكامؿ المؤثرة فييا، ثـ استعرض 
كاقع المباني السكنية في قطاع غزة، كذلؾ مف خبلؿ القاء الضكء عمى مناخ قطاع غزة باعتبار أنو 

ة في الراةة الةرارية، كما تطرؽ الفصؿ الى خصائص المسكف في قطاع أىـ العكامؿ البيئية المؤثر 
غزة كبعض مبلمح تخطيط المناطؽ السكنية كالتي تأثرت بتغير أسمكب البناء في قطاع غزة نتيجة 
استخداـ مكاد بناء جديدة، كانتقاؿ شكؿ المسكف مف شكؿ دار الى شقة، مع تزايد استيبلؾ الطاقة 

قرائف)مؤشرات( الراةة الةرارية كتصنيفاتيا، كركز الفصؿ عمى  لثالفصؿ الثالتةقيؽ الراةة. ناقش 
قرينة االةساس الةرارم، كمناىجيا، كخاصة المنيج التكيفي الذم سارت عميو الدراسة الميدانية، 

اجراءات الدراسة مع استعراض لمنيجية الدراسة العممية، كتصميـ أداة  رابعكتناكؿ الفصؿ ال
 الفصؿ تناكؿك  ،تعراض لخصائص عينة الدراسة مف أشخاص، ككةدات سكنيةالدراسة، مع اس

الراةة الةرارية في المباني السكنية في مدينة خانيكنس،  يقيـ تةميؿ لنتائج االستبياف الذم خامسال
ركز  سادسباإلضافة الى االجابة عف بعض التساؤالت اليامة كالمتعمقة بالراةة الةرارية ، الفصؿ ال

 الدراسة كالتكصيات. عمى نتائج
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 المشكمة البحثية 1.1
تعتبر الراةة الةرارية جانب مف جكانب الراةة المنشكدة داخؿ المسكف، كمػا أنيػا مطمبػان ضػركريان    

لقاطني البيئػة الداخميػة مػف الناةيػة الصػةية كاإلنتاجيػة كاالقتصػادية؛ لػذا البػد مػف أف يػكفر المسػكف 
الظركؼ البيئية السائدة في المنطقة التي يعيش فييا، كخاصة أف االرتياح الةرارم لئلنساف في ظؿ 

 المسكف ىك المبلذ األساسي، كالمكاف الذم يقضي فيو االنساف ساعات طكيمة.
كلكف في ظػؿ التغيػرات المناخيػة فػي السػنكات األخيػرة، شػيد قطػاع غػزة مكجػات ةػر شػديدة،  فقػد   

الةػرارة فػي غػزة ك  لدرجػة العػاـ المتكسػط عػف مةػرار  انةػراؼ أشارت الدراسات إلػى أنػو سػجؿ كجػكد
 التصػةر، مؤشػرات سػيادة إلػى (. ىػذا باإلضػافة2011)المػكح ، 3,805قػدر معامػؿ االنةػراؼ ب 

 ( 2011المختمفة )المكح ، الةياة مرافؽ عمى مما يؤثر غزة، منطقة مف %90 مف أكثر تشكؿ بةيث
بلؾ الطاقة في المباني، كخاصة المباني السكنية أدت التغيرات المناخية إلى زيادة كبيرة في استي   

فقد زادت (Muhaisen,2007).مف إجمالي  %70التي تعتبر أكبر مستيمؾ لمطاقة ةيث تستيمؾ 
ـ، 2010% في عاـ 84,3ـ إلى 2001في عاـ  %78نسبة األسر التي تستخدـ كسائؿ التبريد مف 

% فػػي 1,3ب  ـ مقارنػػة 2010ي عػػاـ فػػ%4,1كمػػا ارتفعػػت نسػػبة األسػػر المسػػتخدمة لممكيػػؼ إلػػى 
، باإلضػػػافة إلػػػى أف نسػػػبة األسػػػر المسػػػتخدمة لكسػػػائؿ (2010)اإلةصػػػاء الفمسػػػطيني،ـ 2003عػػػاـ 

)اإلةصػػػػػػػاء ـ 2011فػػػػػػي عػػػػػػاـ  %72,2ـ إلػػػػػػػى 2009فػػػػػػي عػػػػػػاـ %67,8التدفئػػػػػػة ارتفعػػػػػػت مػػػػػػػف 
 . (2011الفمسطيني،

الةراريػة فػي البيئػة السػكنية الداخميػة  تػكفير الراةػةاالعتماد الكبير عمى الكسػائؿ الميكانيكيػة فػي     
مؤشػر لعػدـ االىتمػاـ بػاألداء الةػػرارم فػي تصػميـ المبػاني السػػكنية، فمػف المبلةػظ أف شػكؿ كتكجيػػو 
المباني السػكنية فػي قطػاع غػزة لػـ يأخػذ بالةسػباف العكامػؿ المناخيػة مثػؿ اإلشػعاع الشمسػي كالريػاح 

(Abed,2012كما أف تخطيط المباني السكنية ال ،) ، يكفر التكجيو كالظؿ لممبػاني بشػكؿ مػدركس 
 فالظبلؿ تمعب دكرا في الةد مف استيبلؾ الطاقة. 

عمى ضكء ما سبؽ السؤاؿ الذم يطرح نفسو بقكة ىؿ المباني السكنية في قطاع غزة تكفر الراةة    
الةرارية في  كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ كاف البد مف إجراء دراسة تقييمية لمراةة ؟الةرارية المنشكدة

المباني السكنية تبعان آلراء السكاف، كتقييـ مدل رضاىـ كتفضيبلتيـ لمراةة الةرارية، كدراسة 
العكامؿ المؤثرة في تةقيؽ الراةة الةرارية، كاإلجراءات التكيفية التي يمجأ ليا مستخدمي الفراغات 

لتةسيف مستكل الراةة الداخمية لتةقيؽ االرتياح الةرارم، كمف ثـ تكجيو بكصمة المصمميف 
 الةرارية الداخمية. كبالتالي تةاكؿ الدراسة اإلجابة عف بعض التساؤالت: 

 ما مستكل الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة في فصؿ الصيؼ كالشتاء؟ .1
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 ىؿ ىناؾ فركقات في مستكل االرتياح الةرارم داخؿ فراغات المبنى السكني؟ .2
 في الراةة الةرارية داخؿ فراغات المبنى السكني؟ ما ىي العكامؿ المؤثرة .3
 ما ىي اإلجراءات التكيفية التي يمجأ إلييا السكاف لتةقيؽ الراةة داخؿ الفراغات؟ .4





 فرضية البحث 1.1
مدينة خانيكنس عمى الكسائؿ الميكانيكية بشكؿ كبير لتةقيؽ  في المباني السكنية تعتمد غالبية    

ئة الداخمية، كيمجأ السكاف إلى اتخاذ بعض اإلجراءات التكيفية لتةقيؽ الراةة الةرارية في البي
الراةة الةرارية غير متكفرة في المباني السكنية في  بأف الباةثة تفترض لذا االرتياح الةرارم،

 كتمثؿ فصمي الصيؼ كالشتاء، كأف ىناؾ اختبلؼ في مستكل الراةة داخؿ فراغات الكةدة السكنية،
 البةث. ىذا مف المتكقعة نفييا النتائج أك بإثباتيا سكاء الفرضية تمؾ عمى اإلجابة

 
 البحث ميةأى 1.1
الداخمية كالتي تعتبر  الراةة الةرارية تتناكؿ مكضكع ككنيا في البةثية الدراسة أىمية تكمف   

ة مطمب أساسي لقاطني المباني السكنية لما ليا مف تأثير في النكاةي الصةية كالنفسية كاإلنتاجي
 :التالي في البةثية الدراسة أىمية ةصر كيمكف كاالقتصادية كالبيئية،

  .الكقكؼ عمى كاقع الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة 
  تكفير تغذية راجعة لممصمميف عف مستكل الراةة الةرارية في الفراغات السكنية تبعا لكجية

قيقية، كتزكيدىـ بنقاط القكة كالضعؼ في المباني نظر قاطني الفراغات المعمارية كرغباتيـ الة
 السكنية.

 تتناكؿ تقييـ مستكل الراةة الةرارية في  التي المتخصصة الدراسات في مؿء الفراغ المعرفي
 المباني السكنية في قطاع غزة كاالستفادة منيا في تقييـ أنكاع أخرل مف المباني.

 

 أىداؼ البحث 1.1
جة ممةة لضركرة تةقيؽ الراةة الةرارية في الفراغات السكنية، فالراةة تأتي ىذه الدراسة كنتي    

 ىك دراسة البةث ىذا مف الرئيسي اليدؼ الةرارية مطمب ضركرم، ككظيفة أساسية لممباني، فكاف
ىذا اليدؼ تـ  تقييمية لمراةة الةرارية في المباني السكنية في مدينة خانيكنس بقطاع غزة، كلتةقيؽ

 اؼ الفرعية كالتي تتمثؿ في دراسة التالي: كضع بعض األىد
 .العكامؿ المؤثرة في تةقيؽ الراةة الةرارية 
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  .المعايير كالمناىج المستخدمة في تقييـ الراةة الةرارية 
 .خصائص المباني السكنية في قطاع غزة كالمعالجات المناخية 
 .كاقع الطاقة في قطاع غزة، كاستيبلكات المباني السكنية لمطاقة 
 ييـ لمستكل الراةة الةرارية في المباني السكنية في مدينة خانيكنس صيفان كشتاءن.تقي 
  .العكامؿ المؤثرة في تةقيؽ الراةة الةرارية في المباني السكنية في مدينة خانيكنس 
 .اإلجراءات التكيفية التي يمجأ إلييا قاطني الفراغات لتةقيؽ الراةة الةرارية 
 

 منيجية البحث 1.1
تقييمة لمستكل الراةة الةرارية في الكةدات  دراسة في التةميمي الكصفي المنيج البةث يعتمد   

السكنية مف خبلؿ تقييـ الراةة في فراغي المعيشة، كالنكـ باعتبار أنيما أكثر الفراغات استخدامان،  
تي بمجأ ليا العكامؿ المؤثرة في الراةة الةرارية في مسكف قطاع غزة، كاالجراءات التكيفية ال كمعرفة

 البةث أدكات السكاف الستعادة راةتيـ في ظؿ الظركؼ الةرارية الةارة كالباردة كذلؾ مف خبلؿ
 :التالية
 اإلنترنت مكاقع كبعض كالدكريات، كالكتب المنشكرة األبةاث عمى االطبلع. 
  ببلت كةدة سكنية عشكائية في مدينة خانيكنس بقطاع غزة، كاجراء مقا 100الدراسة الميدانية ؿ

 شخصية لئلجابة عمى أسئمة االستبياف مع تسجيؿ لبعض المبلةظات. 
   صباةان كةتى الثالثة ظيران  11.5أخذ قياسات لدرجة الةرارة في فراغ المعيشة ما بيف الساعة

ـ كىي فترة تمثؿ أكاخر 10/9/2013ـ كةتى 30/8/2013خبلؿ فترة زمنية امتدت مف 
بيف ألف التقييـ يعتمد عمى الصكرة الذىنية لمستخدمي الصيؼ، كتـ اختيار ىذه الفترة لسب

الفراغات عف انطباعاتيـ كخبرتيـ الةرارية لفصؿ الصيؼ كبالتالي ىـ قريبي العيد بو، كىربان 
مف تأثير الظركؼ الةرارية القاسية كانعكاسيا عمى التقييـ ةيث تأخذ درجات الةرارة 

شير أغسطس الذم يسجؿ فيو أعمى ارتفاع باالنخفاض في ىذه الفترة نكعان ما عف بداية 
 transverseلدرجات الةرارة. كيجدر االشارة ىنا الى أف المسح الميداني أنجز عمى مستكل 

ةيث تـ استطبلع آراء السكاف عف االةساس الةرارم ليكـ كاةد خبلؿ عشرة أياـ المسح كالتي 
 يككف فييا متكسط درجات الةرارة متغير ببطء.  

  تصكرات قاطني الفراغات السكنية عف مستكل الراةة الةرارية داخؿ البيئة لمةصكؿ عمى
ذك السبع  ASHRAE-55(2004)الداخمية تـ االعتماد عمى عدة مقاييس منيا مقياس 

)أةب أف  Mclntyreدرجات لتةديد مستكل الراةة الةرارية في المباني السكنية، كمقياس 
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تدفؽ اليكاء )قكم جدان، قكم، ساكف، بطيء، بطيء يككف ابرد، أدفأ، بدكف تغيير( ، كمقياس 
مكانية كصكلو لمفراغات.  جدان( ، كمقياس كثافة اإلشعاع الشمسي كاا

 اإلةصائي التةميؿ برنامج تـ تةميؿ البيانات التي تـ جمعيا باستخداـSPSS .

 
 مصادر المعمومات 1.1
 التالي:    كمكمات كىي االعتماد في إعداد ىذا البةث عمى العديد مف مصادر المع تـ   

  الدراسةالكتب كالمراجع التي تناكلت بعض أك أجزاء مف مكضكع. 
  ككذلؾ المجبلت كالصةؼ كاالنترنت. المةكمة كالدراساتالعممية األبةاث 
 ةصائيات مختصة ب  مكضكع مف المؤسسات الةككمية كغير الةككمية.التقارير كاا
  الدراسةالمؤتمرات ككرش العمؿ التي عقدت ةكؿ مكضكع. 
  الزيارات الميدانية.االستبياف ك 

 
 حدود البحث 1.1
تتناكؿ الدراسة المباني السكنية في مدينة خانيكنس بقطاع غزة، كالمتأثرة بمناخ البةر األبيض    

كةدة سكنية في عمارات سكنية مككنة مف طابؽ الى خمسة  100المتكسط. أجريت الدراسة عمى 
ء مركز المدينة، كمناطؽ ريفية في أطراؼ المدينة، كما ىك طكابؽ في مناطؽ ةضرية في أةيا

 (.1.2(، )1.1مكضح في شكؿ)
، كأخذت 10/9/2013ًـ كةتى 30/8/2013أنجز المسح الميداني في الفترة الزمنية مف    

مساءن، ىذا  3صباةان ك 11.5قياسات عممية لدرجات الةرارة في فراغ المعيشة فقط ما بيف الساعة 
 ى استطبلع آراء قاطني تمؾ الفراغات كتةميميا كذلؾ بيدؼ تةديد كؿ مف:باإلضافة إل

  االةساس الةرارم داخؿ الفراغات الداخمية لمكةدة السكنية) المسكف( في فصؿ الصيؼ
 كالشتاء.

  مستكل االرتياح الةرارم في فراغي النكـ كالمعيشة في الكةدات السكنية في فصمي الشتاء
 كالصيؼ.

 لةرارم عمى مستكل الكةدة السكنية.  مستكل االرتياح ا 
 .العكامؿ المؤثرة في تةقيؽ الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة 
 .اإلجراءات التكيفية التي يمجأ إلييا السكاف لتةقيؽ الراةة السكنية صيفان كشتاءن 
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 أحياء مدينة خانيونس (1.2شكؿ)      ( موقع مدينة خانيونس بالنسبة لفمسطيف          1.1شكؿ) 

 (2012المصدر: )الكرد،                                          (       1212)خضز،المصدر:         
 

   معوقات البحث 1.1
  تةفػػظ بعػػض قػػػاطني المبػػاني السػػػكنية كعػػدـ تفػػاعميـ خكفػػػا مػػف التػػػدخؿ فػػي خصكصػػػياتيـ

ف االسػػػتبانة لؤلغػػػراض العمميػػػة الشخصػػػية، كتػػػـ التغمػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اقنػػػاعيـ بػػػأ
كلتطػػكير ظػػركؼ المسػػكف الفمسػػطيني، كلػػف  تسػػتغؿ المعمكمػػات فػػي أم أغػػراض أخػػرل قػػد 

 تضر بيـ.
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  المسػػػتكل التعميمػػػػي المتػػػػدني لممشػػػػاركيف فػػػػي تعبئػػػة االسػػػػتبانة، فػػػػتـ تبسػػػػيط المعمكمػػػػات فػػػػي
بصػػػكرة  االسػػػتبانة بػػػـ يتماشػػػى مػػػع مسػػػتكاىـ كالتأكػػػد مػػػف المعمكمػػػات المطمكبػػػة كصػػػمت ليػػػـ

 صةيةة.
  .اجراء االستبانة في فترة زمنية مةددة 

 
 الدراسات السابقة 12.1

اىتمت بتقييـ الراةة الةرارية في المباني بجميع أنكاعيا.  العالـ ةكؿ عديدة دراسات ىناؾ   
كبعضيا تناكؿ المباني السكنية بيدؼ تةديد درجات الةرارة الداخمية المريةة في المباني ذات 

الطبيعية، كالمكيفة، في مةاكلة لكضع مقاييس لمتقميؿ مف استيبلؾ الطاقة، كما ىدفت التيكية 
لمتعرؼ عمى االجراءات التكيفية لمسكاف كمدل تأثيرىا عمى استخداـ الفراغ لمخركج بآليات يمكف 

 مف خبلليا تةسيف الراةة الةرارية في البيئات الداخمية.
تقييـ الراةة الةرارية في  ةكؿ الدراسات في نقص اؾىن خاصةن، غزة كقطاع فمسطيف مستكل كعمى

 االستفادة تـ البةث، كالتي بمكضكع العبلقة ذات السابقة كالدراسات لؤلبةاث كبالنسبة المباني.
 البةثية الدراسة منيا،

1. Ronasiraksa, (2006),  Thermal comfort in Bangkok residential 

buildings, Thailand.              احة الحرارية في المباني السكنية في بانكوؾ في تايالندالر  
مشكمة الدراسة في تةديد مستكل الراةة الةرارية كالةدكد المقبكلة لمراةة في المباني  تتمثؿ    

السكنية في بانككؾ بتايبلند ذات المناخ االستكائي. كلدراسة تأثير التغيرات الفصمية عمى الراةة 
يدانية في الصيؼ)ابريؿ( ، كالشتاء )يناير( كفصؿ المطر )سبتمبر(، الةرارية أجريت دراسة م

كلمتغمب عمى صعكبة إجراء الدراسة في المباني السكنية الخاصة كذلؾ بسبب طبيعة الناس 
المةافظة، كلعدـ التدخؿ في شئكنيـ الخاصة، ركز المسح الميداني عمى ثبلث مجمكعات مف 

( ، مدرسي الجامعة المباني: مجمكعة الطمبة ) غرؼ الدرس ، االستكديك، المكتبات، كغرؼ النـك
, غرفة العامة(   في مكاتبيـ ، ككبار السف في بيكتيـ الخاصة )غرؼ النـك

سكاف تايبلند بمختمؼ أعمارىـ  ةكؿ الراةة الةرارية في  استطبلع آراءىدفت الدراسة إلى     
 ,American Society of Heating (ASHRAE) المباني السكنية  باستخداـ مقياس 

Refrigerating And Air Conditioning Engineers كمقياس ، Mclntyre  لمتصكيت
عمى اإلةساس الةرارم، باإلضافة إلى معمكمات عف خصائص المبنى )عمر المبنى، نكع التةكـ 

ألسقؼ، ك البيئي الداخمي تكييؼ أـ تيكية طبيعية، االرتفاع، عدد الطكابؽ، مكاد البناء لمةكائط، كا
الشبابيؾ، ك نكع التظميؿ(، كما أخذت قراءات لمقياسات الفيزيائية )درجة ةرارة اليكاء، الرطكبة، 
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اإلشعاع الشمسي، سرعة اليكاء( في المباني ذات التيكية الطبيعية كالمباني المكيفة كخارج المباني، 
مى الراةة الةرارية تـ لمتصكيت كالمتغيرات التي تؤثر ع ASHRAEكإليجاد العبلقة بيف مقياس 

 .SPSSاالستعانة ببرنامج التةميؿ اإلةصائٍي 
درجة مئكية  في المباني  25أظيرت النتائج أف درجات الةرارة المريةة لمناس في بانككؾ كانت 

درجة مئكية في المباني ذات التيكية الطبيعية، كما كجد اختبلؼ في درجة الةرارة  28المكيفة، ك
 السكف كاألعمار فكبار السف يفضمكف درجات ةرارة أعمى.المريةة تبعا لنكع 

 

2. Wanger augusto an dreasi, (2010), Thermal acceptability assessment 

in buildings located in hot and humid regions in brazil. 

 تقييـ لمقبوؿ الحراري في المباني الواقعة في المناطؽ الحارة الرطبة في البرازيؿ
أجريت الدراسة في المباني ذات التيكية الطبيعية كالمباني المكيفة في البرازيؿ لتةميؿ مستكل     

استبانة مع  1301ـ كذلؾ بتكزيع 2005الراةة المقبكلة، أنجزت الدراسة في شيرم ابريؿ ك نكفمبر 
 رصد لممتغيرات المناخية الداخمية كالخارجية. 

تائج التصكيت لئلةساس الةرارم الفعمي لمسكاف كبيف أظيرت النتائج كجكد اختبلؼ بيف ن    
(، كما أكضةت أف ةدكد القبكؿ PMV) Predicted Mean Voteمتكسط التصكيت المتكقع 

كما يقررىا المقياس كيعزل السبب لدرجات الةرارة العالية السائدة في  %80الةرارم لـ تصؿ الى 
 البمد.

 

3. Akande, O. and Adebamowo,  M., (2010),  Indoor Thermal Comfort 

for Residential Buildings in Hot-Dry Climate of Nigeria.  

 الراحة الحرارية الداخمية لممباني السكنية في المناخ الحار الجاؼ في نيجيريا
كصفت الدراسة الراةة الةرارية في المباني السكنية في نيجيريا كمناخ ةار جاؼ، أجرت الدراسة   

مبنى سكني ميكل طبيعيان في فصمي الصيؼ ك الشتاء. كذلؾ بجمع معمكمات  68ؿ  مسح ميداني
ةكؿ خصائص المبنى، كتصكرات قاطني المباني السكنية عف مستكل الراةة الةرارية في فراغ 

، كما تـ قياس المتغيرات المناخية ASHRAEغرفة المعيشة، كغرفة النكـ باالعتماد عمى مقياس 
، كفي منطقة مظممة خارج )درجة الةرارة ، الر  طكبة ، سرعة اليكاء( داخؿ غرفة المعيشة، كالنـك

 المبنى في ثبلث فترات زمنية خبلؿ اليكـ )صباةان، ظيران، ك مساءن (.
بمقارنة نتائج تصكيت اإلةساس الةرارم لقاطني المباني السكنية بنتائج دراسات سابقة  كجد     

درجة في  2.64ٗدرجة صيفا،  3.34ةرارم تصؿ إلى أف ىناؾ فركقات في درجات االرتياح ال
 الشتاء . 
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خمصت الدراسة إلى أف مدل االرتياح الةرارم الفعمي أكسع مف  القيـ النظرية المةسكبة، كأف    
ىناؾ ةاجة لمراجعة المتطمبات األساسية لمراةة الةرارية، كالتكيؼ لشاغمي الفراغات السكنية 

ة مناسبة لممعمارييف ليككف تصميـ المباني السكنية مستجيب لممناخ. كترجمة النتائج كتمثيميا بصيغ
 كتستفيد الباةثة مف ىذه الكرقة في كضع منيجية الدراسة العممية.

 

4. Indraganti, M. ,( 2011),  Thermal comfort in apartments in India: 

Adaptive use of environmental controls and hindrances. 

 االستخداـ التكيفي لمتحكـ بالبيئة والعوائؽ. -الحرارية في الشقؽ السكنية في اليندالراحة    

درجة مئكية  26-23ةدد الككد اليندم درجات الةرارة التي تةقؽ الراةة الةرارية ما بيف    
فجاءت ىذه الدراسة لمتةقؽ مف مستكل الراةة الةرارية في الشقؽ السكنية التي تعتمد عمى التيكية 

شقة سكنية  تكزعت عمى خمس أنماط مف المباني في  45بيعية، فأجريت دراسة ميدانية عمى الط
 ـ. 2008مدينة ةيدر أباد في الصيؼ في شير مايك كيكنيك كيكليك في عاـ 

ناقشت الدراسة الطرؽ التي يستخدميا السكاف لمتةكـ البيئي كاستخداـ المراكح كمبردات اليكاء    
ضافة إلى اإلجراءات التكيفية التي يمجأ إلييا السكاف لمةصكؿ عمى الراةة كأجيزة التكييؼ، باإل

الةرارية كمنيا: النكـ ، االنتقاؿ الى غرفة أخرل ، البقاء بعيدا عف مصادر الةرارة ، المككث في 
أماكف ميكاة، تخفيؼ المبلبس، أخذ ةماـ بارد ، الجمكس عمى األرض ، تجنب الشمس المباشرة  ، 

 اكح يدكية ، رفع الشعر الى أعمى ، شرب ماء بارد.استخداـ مر 
مف السكاف لـ يشعركا بالراةة الةرارية، كما لكةظ أف استخداـ مبردات %60أظيرت النتائج أف 

اليكاء كأجيزة التكييؼ اقتصر عمى الشقؽ العمكية كعمى سكاف ذكم الدخؿ المرتفع. كتـ االستفادة 
التكيفية التي يمجأ ليا السكاف لمةصكؿ عمى الراةة مف ىذه الكرقة في استخبلص االجراءات 

 الةرارية. 
 

5. Saleh, S, Gadi, M,(2012), An Investigation into Thermal Comfort of 

Shelters in Refugee Camps in Palestine Using Questionnaires and 

Computer Simulation 

يف في فمسطيف باستخداـ االستبيانات والمحاكاة تقييـ االرتياح الحراري في منازؿ مخيمات الالجئ
 بالحاسوب.

 كالعكامؿ ،فمسطيف في المخيمات في البلجئيف منازؿ في االرتياح الةرارم درست الباةثة    
 البيئية، كالتي شممت العكامؿ المنازؿ ىذه في الةرارم عمى االرتياح تؤثر أف يمكف التي المختمفة
  المنازؿ. ليذه الخارجية لمعناصر نشاءكمكاد اإل الثانكية، كالعكامؿ
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 فأجريت  .كاالستبياف الكمبيكتر مةاكاة :ىما ك الدراسة ىذه في رئيسيتيف طريقتيف استخدمت   
مبنى ةديث  85الفمسطينييف، منيا  لمبلجئيف جباليا مخيـ مبنى سكني في 155سكاف  مقاببلت مع

 The United-الفمسطينييف تشغيؿ البلجئيفك  إلغاثة المتةدة األمـ تـ إنشاؤىا مف قبؿ ككالة

Nations Relief AndWorks Agency for PalestinianRefugees- (UNRWA)

مبنى قديـ أنشأىا السكاف. كلتجنب تأثير درجات الةرارة  70لذكم الكضع االقتصادم الصعب، ك
(. كلممقارنة 2009سبتمبر -القصكل في فصؿ الصيؼ كالشتاء نفذت الدراسة في الخريؼ )نكفمبر

بيف الراةة الةرارية في الصيؼ كالشتاء ثـ سؤاؿ السكاف عف تصكرىـ عف أفضؿ كضع ةرارم 
  الةرارم) التةميؿ برنامج لممبنى في الصيؼ أـ الشتاء أـ االثنيف نفس الشيء. استخدـ

(V9.1.4.1 TASتـ كقد ان،ةاسكبي مةاكاتيا تـ منزالن  كعشريف الةرارم في كاةد باالرتياح لمتنبؤ 
 المةاكاة مف تنبؤىا تـ التي كالبيانات االستبياف جمعيا مف تـ التي البيانات كمقارنة تةميؿ

  (SPSS).اإلةصائي التةميؿ برنامج باستخداـ بالةاسكب
 شتاءن، ككشؼ عف كباردة صيفان  ةارة عاـ بشكؿ المنازؿ أف الطريقتيف كبل مف النتائج أشارت   

 باالستبياف ك جمعو تـ الذم (TSV) لمسكاف الةرارم التصكيت يفب إةصائيا كاضح اختبلؼ
أعمى مف . PMV بالةاسكب المةاكاة باستخداـ تنبؤه تـ الذم (PMV) المتكقع التصكيت متكسط
TSV الصيؼ، بينما فصؿ في TSVأعمى مف (PMV) ذلؾ كاف متكسط  الشتاء. كمع فصؿ في

كتستفيد الباةثة مف ىذه الكرقة في مقارنة  .قياس كةدة 0.25 مف أقؿTSV ٗ PMV  الفرؽ بيف
 نتائج الدراسة مع دراسات سابقة.

 
6. Adunola, Ajibola,(2012). Thermal comfort considerations and space 

use within residential buildings in Ibadan Nigeria. 

 اعتبارات الراحة الحرارية واستخداـ الفراغ في ايباداف في نيجيريا
تناكلت الدراسة الراةة الةرارية في الشقؽ السكنية في مدينة إيباداف في نيجيريا، فتـ إجراء مسح    

مجاكرة سكنية بيدؼ قياس ككصؼ تصكرات  12مبنى في  528ميداني لمراةة الةرارية بيف 
شاغمي المباني لئلةساس الةرارم في الفراغات المختمفة لمشقة، كدراسة العبلقة بيف الراةة في 

 الفراغ كاستخداـ الفراغ، ك تأثير عمميات تكيؼ المشاركيف عمى استخداـ الفضاء. 
أظيرت النتائج أف ىناؾ تأثير كبير لممناخ المةمي عمى فراغات المبنى، كتنكع ىذا التأثير تبعا   

، بينما  لنمط التصميـ المعمارم، فكانت غرفة المعيشة ىي األكثر راةة كاستخداـ عمى مدار اليـك
تمت البمككف كالفيرندا المركز األكؿ في الفراغات األكثر راةة في فترة المساء كالصباح، كما كجد اة

أف ىناؾ عبلقة قكية جدا بيف الفراغات األكثر راةة كاألكثر استخداـ كبيف أكؿ فراغ اختاره 
كةت مف المستجيب لبلستبياف، كما تـ رصد فركقات في قيـ درجة الةرارة بيف فراغات المباني ترا

 درجة مئكية. 0.7إلى 0.1
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 الفصػؿ الثاني

 مفيـو الراحة الحرارية والعوامؿ المؤثرة فييا

 مقدمػػػة  1-1

 مفيـو الراحة  1-1

 االتزاف الحراري  1-1

 العوامؿ المؤثرة في الشعور بالراحة الحرارية 1-1

 العوامػػػؿ البيئيػة  1-1-1

  العوامؿ اإلنسانية  1-1-1

 المبنىخصائص   1-1-1

 العوامؿ المؤثرة في األداء الحراري لممبنى 1-1-1-1             

 االتزاف الحراري لممبنى 1-1-1-1              

 واقع المباني السكنية في قطاع غزة 1-1

 نبذة عف قطاع غػزة  1-1-1

 المباني السكنية في قطاع غزة  1-1-1
 مالمح تخطيط المناطؽ السكنية 1-1-1-1     
 المسكف في قطاع غزة خصائص 1-1-1-1     
 استيالؾ الطاقة 1-1-1-1       

 الخالصة 1-1
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 الفصؿ الثاني

 مقدمػػػة 1.1

منذ بدء الخميقة لجأ االنساف لةماية نفسو مف الظركؼ المناخية القاسية، فمجأ الى الكيكؼ ثـ    
اشتؽ المسكف في مف لئلنساف، المسكف ىك المبلذ اآلأقاـ المسكف لتكفير أجكاء داخمية مريةة لو. ف

المغة مف الفعؿ الثبلثي سكف، كالسكف أك السكينة معناىا في المغة اليدكء كاالطمئناف، كمنيا جاء 
تعريؼ المسكف بأنو المكاف الذم يجد فيو اإلنساف الراةة بعد يكـ ةافؿ مف العناء كالتعب 

ـْ مِ (. يقكؿ اهلل تعالى " 2000)غالب، ـْ ِمْف ُجُمكِد ااْلْنَعاـِ ُبُيكتان َكاهلُل َجَعَؿ َلُك ـْ َسَكنان َكَجَعَؿ َلُك ْف ُبُيكِتُك
ـْ َكِمْف َأْصَكاِفَيا َكَأْكَباِرَىا َكَأْشَعاِرَىا َأثَاثان َكَمتَا ـْ َكَيْكـَ ِإَقاَمِتُك سكرة  "عان ِإَلى ِةيفَتْسَتِخفُّكَنَيا َيْكـَ َظْعِنُك

 . 80النةؿ 

و اإلنساف منذ بدء الخميقة، فقاـ اإلنساف بةماية نفسو مف تأثير تكفير الراةة ىدؼ سعى ل    
الظركؼ المناخية القاسية مف خبلؿ خمؽ بيئة مبلئمة لتأدية نشاطاتو المتنكعة، كقد تطكرت 
مةاكالتو مف البدائية كتقميد الطبيعة إلى التعايش، كفيـ الظكاىر كالعكامؿ المناخية المةيطة ك 

بشكؿ كبير في ذلؾ، كتعد العمارة اإلسبلمية أكبر شاىد عمى النجاح التكيؼ معيا، كلقد نجح 
 فعناصرىا قدمت  معالجات المناخية فريدة.

لكف التطكر التكنكلكجي الكبير غير مف أسمكب الةياة بعد الثكرة الصناعية، كانعكس ىذا     
الكسائؿ التطكر عمى أسمكب تصميـ المباني، كمكاصفاتيا كخصائصيا فزاد االعتماد عمى 

كما أدل التطكر الصناعي إلى ةدكث تغيرات  الميكانيكية لتةقيؽ الراةة داخؿ الفراغات المختمفة.
مناخية ممةكظة عمى مستكل العالـ، فارتفعت درجات الةرارة التي أثرت عمى راةة اإلنساف، كزادت 

لئلنساف في الفراغات مف استيبلؾ الطاقة، كؿ ذلؾ دفع  لزيادة االىتماـ  بدراسة الراةة الةرارية 
نساف المعاصر يقضي معظـ فاإل ،المبانييجب تكفيره في  الداخمية. فالراةة الةرارية مطمب أساسي

فبلبد مف شعكره باالرتياح في الفراغات الداخمية. كتعد الراةة الةرارية مف أىـ  يكمو في الداخؿ
 .    العكامؿ المؤثرة في نشاط اإلنساف، كفي إنتاجيتو كمان كنكعان 

جاءت ىذه الدراسة لتقييـ الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة.  كجاء ىذا الفصؿ  
فتناكؿ مفيكـ الراةة الةرارية كالعكامؿ المؤثرة فييا مف عكامؿ بيئية، كعكامؿ إنسانية، كخصائص 

رجية. ثـ ينتقؿ الفصؿ المبنى كغبلفو باعتبار أف المبنى ىك مبلذ اإلنساف مف المؤثرات الجكية الخا
إللقاء الضكء عمى الكاقع الةرارم لممباني السكنية في قطاع غزة مف خبلؿ استعراض عناصر 
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المناخ فيو لما ليا مف أثر عمى مقدار الراةة في البيئة الخارجية كالداخمية لممسكف، ثـ ينتقؿ لدراسة 
صائص المسكف في قطاع غزة، أىـ المبلمح التخطيطية لممناطؽ السكنية، كيتناكؿ بالتفصيؿ خ

كبعض المعالجات المناخية في المسكف، كاستيبلكات لمطاقة، كييدؼ ىذا الفصؿ إلى التمييد 
 لمفصكؿ القادمة كالتي تتناكؿ تقييـ الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة.  

 مفيـو الراحػة 1-1

آخر، كتتبايف بةسب األكقات، كما أف الشعكر بالراةة مسألة نسبية تختمؼ مف شخص الى    
الةالة المناخية المريةة بالنسبة إلى شخص في كقت معيف قد ال تككف بالضركرة مريةة إليو في 
كقت آخر،  فيناؾ متغيرات كثيرة تؤثر عمى االةساس بالراةة منيا: النكاةي الصةية، كالجنس، 

لشخص، كالمةددات االجتماعية كالخمفيات كالممبس، كالتركيب الفسيكلكجي لئلنساف، كتكيفو كعمر ا
الفكرية. كنتيجة لكثرة المتغيرات التي تؤثر عمى اإلةساس بالراةة؛ ال يمكف إعطاء تعريؼ مةدد 

نما تكجد عدة تعريفات نذكر منيا ما يمي:  كدقيؽ لمراةة كاا

 American Society of الجمعية األمريكية لميندسي التدفئة كالتبريد كالتكييؼتعرؼ    

Heating, Refrigerating And Air Conditioning Engineers(ASHRAE) الراةة
 عف ارتياةو لمبيئة الةراريةالشخص بأنيا ةالة مف العقؿ يعبر فييا  الةرارية

(ASHRAE,2001)الةالة النفسية لمشخص في تقييـ البيئة  . كىذا التعريؼ يركز عمى أىمية
 Hensen جكد مةفز ةرارم ينتج عنو تغيير في البيئة، كمنيـالةرارية، بينما آخريف اشترطكا ك 

بأنيا الةالة التي ال يكجد فييا نبضات قكية تدفع لتصةيح البيئة مف خبلؿ الذم عرؼ الراةة 
بأنيا غياب  ةيث عرفيا Givoniككافقو الرأم  .(Djongyang, 2010)انتياج سمكؾ معيف 

 (.(Abel,2006  لبركدة كىي ةالة تشمؿ السعادةئلثارة كعدـ االرتياح نتيجة الةرارة أك ال

ربط البعض تعريؼ لمراةة الةرارية بالنكاةي الفسيكلكجية فقط ك تةقؽ االتزاف الةرارم في جسـ    
( الذم عرفيا بأنيا تمؾ الةالة التي تةصؿ عند اإلبقاء عمى  2012االنساف، كمنيـ )المةيميد،
أم مجيكد تعرؽ أك ارتجاؼ عضمي مضطرب. ك ـ دكف ةصكؿ º37درجة ةرارة الجسـ بةدكد 

ىذه الةالة الفسيكلكجية تةدث عندما يتعرض الجياز العصبي المركزم لجسـ االنساف ألقؿ كمية 
مف المؤثرات الخارجية ةكؿ بيانات التغيرات البيئية المةيطة كبيذه الةالة ترفع العبء عف جياز 

دمكية كالتعرؽ كعممية التأكسد.....إلخ( في عممية التنظيـ الةرارم لمجسـ ) تنظيـ عمؿ األكعية ال
 الةصكؿ عمى التعادؿ الةرارم المطمكب. 
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 العصبي الجياز ةالة بأنياةيث يعرفيا  (2005،زكريا)يتكافؽ التعريؼ السابؽ مع تعريؼ     
 كيصنؼ زكريا الراةة الى .بو المةيطة البيئة عف بالرضا اإلنساف شعكر إلى تؤدم التي المركزم

 كيجعمو اإلنساف ينتاب إةساس بأنيا الفسيكلكجية عرؼ الراةةيالنفسية، ك  كالراةة الفسيكلكجية لراةةا
 أك زيادة دكف استمرارىا في يرغب مةددة كطبيعية مناخية ظركؼ كفؽ التامة النفسية بالراةة يشعر

 نقصاف.

لةالة التي يفضؿ فييا ا كىيةرارم ةالة الةياد الأنيا ب الراةة الةرارية (Fanger)فانجرعرؼ   
 (.(Abel,2006 مف تمؾ التي يتكاجد فييا اإلنساف أف تككف البيئة المةيطة ال أبرد كال أكثر دفئان 

 باردة بأنيا عمييا يةكـ أف المرء يستطيع ال التي البيئة تمؾ بأنيا( 2004المةمي، الةكـ) كيفسرىا
 االرتياح. بعدـ شعكر أم غياب في الةرارم االتزاف ةالة أم تمثؿ ةارة اك

بعدـ كجكد مؤثرات ةرارية )باردة أك ةارة(  مرىكنة نستنتج مف التعريفات السابقة أف الراةة     
 إجراءاتعدـ المجكء التخاذ أم ، مع تعديبلت دكفتؤدم لبلنزعاج، كبقبكؿ البيئة المةيطة كما ىي 

أك تغيير درجة منظـ  كضعيةالأك كتغيير النشاط  ،تكيفية لتةقيؽ الراةة مثؿ تغيير المبلبس سمككية
  ترؾ المكاف.، أك فتح النكافذأك  ،الةرارة )التيرمكستات(

 بالعكامؿ ك االختبلفات الشخصية في المزاج كالثقافة بيف األفرادب تتأثر الراةة الةرارية   
ـ مف فاألةاسيس الةرارية تختمؼ بيف الناس ةتى في نفس البيئة عمى الرغ كالتنظيمية، االجتماعية

الةكـ عمى الراةة ىك عممية معرفية تنطكم ، فخضكعيـ لنفس المناخ كاالنتماء إلى ثقافة مشتركة
 (. كما تؤثرlin,2008عمى العديد مف المدخبلت تتأثر بالعكامؿ البدنية كالفسيكلكجية كالنفسية )

 العكامؿ فم عامؿ أم بأف تقكؿ فرضية عمى اإلنساف بطريقة مباشر كغير مباشرة، فيناؾالبيئة 
 العصبي جيازه خبلؿ مف عميو تؤثر قد مباشرة، بصكرة اإلنساف أجيزة عمى ال تؤثر كالتي البيئية

 . 1986))مةمد، الةسية كمستقببلتو المركزم

تعتبر الراةة الةرارية مطمبان ضركريا لمستخدمي الفراغات الداخمية في الكقت المعاصر، كمؤشران 
نتاجية  عمى جكدة البيئة الداخمية، فيي تبيف العديد مف ، ك  Wanger),(2007تكفر أجكاء صةية كاا

الدراسات أف درجة ةرارة اليكاء الداخمية المرتفعة جدان أك منخفضة جدان تدىكر مف أداء اإلنساف. 
 انخفاض يقابمو درجة بمقدار الةرارة درجة في ارتفاع كؿ أف Seppanen ك   Tanabeفمقد أشار

 .(Cui,2013% )2بنسبة  األداء في
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يعتمد تةقيؽ الراةة الةرارية في البيئة الداخمية المعاصرة عمى استخداـ كسائؿ التبريد كالتدفئة 
بشكؿ كبير، فتةسيف الراةة الةرارية في المباني يكفر بشكؿ كبير في الطاقة، كيةقؽ االستدامة 

(Sazokolar,2008). 

 االتزاف الحراري 1-1

 درجة عمى المةافظة أساس عمى قائمة العادية الظركؼ في ئةبالبي اإلنساف عبلقة طبيعة إف    
 بيف الطاقة تبادؿ معدالت في االتزاف عممية ةدكث خبلؿ ـ مف°37 ةدكد في الجسـ ةرارة

مريةة. كالطاقة المتبادلة بيف جسـ االنساف كالبيئة المةيطة  مناخية بظركؼ ينعـ كبالتالي الطرفيف
 تأخذ صكرتيف ىما:

 كتككف إما:  المكتسبة أواًل: الحرارة

 ذاتياً  منتجة حرارة . أ
 الطعاـ مع األكسجيف تفاعؿ مف اإلنساف جسـ بيا يقكـ التي الةيكية العمميات تنتج عف       

نتاج الغذاء ةرؽ كبالتالي( األيض)  إلى منيا جزء يتةكؿ كالتي الجسـ يةتاجيا التي الطاقة كاا
 الصةية كالةالة كالجنس، العمر،:  أىميا عكامؿ عدة عمى المنتجة الطاقة كمية ةرارة. ك تتكقؼ
 (. 2005زكريا،) اإلنساف بو يقكـ الذم النشاط لمشخص، كنكع

 المجاورة البيئة مف مكتسبة طاقة . ب
 مف مصدريف إلى اإلنساف يتعرض ةيث التكصيؿ، الةمؿ، اإلشعاع، ىي طرؽ بثبلثة تتـ     

األرضي. كيةدث  كاإلشعاع ،(المنعكس أك تالمتشت أك المباشر) الشمسي اإلشعاع: ىما اإلشعاع
االكتساب مف البيئة عندما تككف درجة ةرارة البيئة المةيطة أعمى مف جسـ اإلنساف. كيكضح 

 المةيطة بو. كالبيئة اإلنساف جسـ بيف الةرارم التبادؿ (1.2)شكؿ

             المفقودة الحرارة ثانيًا:    

تقـك   عادية غير جكية لظركؼ تعرضو نتيجة لمجسـ ارمالةر  التكازف في اختبلؿ يةدث عندما
الطرؽ  خبلؿ مف الطبيعي كضعو إلى الةرارم التكازف إلعادة المنظـ بدكر العمميات الفسيكلكجية

 :التالية

  العرؽ طريؽ عف المفقودة الحرارة . أ

 عمى اظالةف أجؿ مف يتبعيا التي العمميات أىـ مف العرؽ عبر لةرارتو الجسـ فقداف يعتبر    
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 بو المحيطة والبيئة االنساف جسـ بيف الحراري التبادؿ( 1.2) شكؿ

 ( 2004الحكـ المحمي،(المصدر:

 التبخر عمميو كليس الفعاؿ العامؿ ىك اإلنساف جمد سطح عف العرؽ فتبخر داخمو، متكازنة ةرارة
 المجاكرة، كالبيئة الجسـ فبي الةرارم التبايف ةالة في إالّ  الفسيكلكجية العممية ىذه تنشط كال نفسيا،
 المبلبس، ةرارة في االختبلؼ أىميا مف عكامؿ عدة عمى اإلنساف جمد عف العرؽ تبخر كيعتمد
 يقـك الذم البدني كالنشاط ،(2005زكريا،) الجسـ ككضعية الرياح كسرعة المجاكر، اليكاء كةرارة

 (.2004 المةمي، الةكـ) يرتدييا التي كالمبلبس اإلنساف بو

 التنفس طريؽ عف المفقودة ارةالحر  . ب

 كتتأثر كالزفير، الشييؽ ىكاء ةرارة درجة في الفرؽ نتيجة اإلنساف جسـ مف المفقكدة الةرارة ىي 
 (2004المةمي، الةكـ. )بو المةيط اليكاء ةرارة كدرجة اإلنساف لجسـ الةيكية بالعمميات

  بالتوصيؿ المفقودة الحرارة . ت

  الجمد، كسطح المبلبس بيف بالتكصيؿ كالمنتقمة المبلبس عبر جمدال سطح مف المفقكدة الةرارة ىي 
 اإلنساف. يرتدييا التي المبلبس بنكعية الةرارة ىذه كمية كتتأثر

  باإلشعاع المفقودة الحرارة . ث

 ةرارة الجمد، كدرجة ةرارة درجة بيف جسـ االنساف كالبيئة المةيطة عمى الةرارم التبادؿ يتأثر

 غير المغطاة الجسـ مف المكشكفة المساةة عمى المشعة الةرارة كمية كتعتمد بو، المةيطة األجساـ
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 .(2005زكريا،)بو  المةيطة البيئة كةرارة الجسـ بيف الةرارة درجات فرؽ إلى بالمبلبس، باإلضافة

  بالحمؿ المفقودة الحرارة . ت

 كاليكاء الجسـ يفب الةرارة درجات بفرؽ بالةمؿ اإلنساف جسـ مف المفقكدة الةرارة مقدار يتأثر 
 كسرعتو.  بو المةيط

  اإلنساف جسـ في الحراري االتزاف معادلة 2-3-1

 في الةرارم االتزاف ةالة عف تعبر كالتي كالبيئة اإلنساف بيف الطاقة تبادؿ عبلقة صيغت لقد  
 (2004المةمي، الةكـ: )التالية الةرارية المعادلة خبلؿ مف اإلنساف جسـ

Hmet - Ediff - Ersw – Eres – Cres = K = R + C 

 :يمي عما التالية القيـ تعبر ةيث

Hmet  اإلنساف. جسـ داخؿ الةيكية العمميات عف الناتجة الةرارة             

Ediff   اإلنساف. جمد عبر الماء انتشار بكاسطة الجسـ مف المفقكدة الةرارة      

Ersw  اإلنساف. جسـ مف العرؽ تبخر نتيجة المفقكدة الةرارة                   

Eres    التنفس. بكاسطة المفقكدة الكامنة الةرارة                                 

Cres    التنفس. نتيجة المفقكدة الجاؼ اليكاء ةرارة                             

K      لممبلبس. الخارجي الجزء إلى الجمد مف الةرارة انتقاؿ                   

R      لممبلبس. الخارجي السطح إلى الجمد مف باإلشعاع الجسـ مف المفقكدة الةرارة        

C       لممبلبس. الخارجي السطح مف بالةمؿ المفقكدة الةرارة                 

  الحرارية الراحة شروط 2-3-2

 :في ة الةرارية كتتمثؿمما سبؽ يمكف الخمكص الى مجمكعة الشركط المةققة لمراة   

 الجسـ ةرارة درجة عمى كالبقاء المةيطة، كالبيئة الجسـ بيف الةرارم االتزاف بةالة  االةتفاظ. 1
 خبلؿ مف  االتزاف تةقيؽ كيمكف ، ±0.5 ضيقة نطاقات ضمف بتذبذب السماح مع ـ°37 العادية
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 التعرؽ دكف السميـ الجسـ في كفقدىا الةرارة إنتاج بيف الطبيعي التكازف عمى الشخص مةافظة
(Yaglou,1949). 

( المةظة تمؾ في اإلنساف يمارسو الذم البدني النشاط عمى اعتمادان ) الجمد ةرارة درجة تككف أف. 2
 أف المريةة ىي الةدكد بأف عممان  (ـ°30.5) عف تقؿ كال( ـ°34) عف تزيد ال معينة ةدكد ضمف
 .(2004المةمي، الةكـ( )ـ°34-44) ةرارة درجة تككف

  معينة نسبة عف االنساف جسـ مف التعرؽ نسبة تزيد ال باف منخفضة الجمد رطكبة تككف أف. 3

  .اإلنساف يمارسو الذم البدني النشاط تبعان 

 العوامؿ المؤثرة في الشعور بالراحة الحرارية 1-1  

 دعوامل. وحد لمجموعة الشامل التأثير على لإلنسان الفسيولوجية الراحة تتوقف     
Macpherson أربعة منيا الةرارم بستة عكامؿ، اإلةساسالعكامؿ المؤثرة عمى  1962 عاـ في 

 ةرارة النسبية، كمتكسط كالرطكبة اليكاء، كسرعة اليكاء، ةرارة تشمؿ: درجة فيزيائية متغيرات
. (Yao,2009) األيض( )معدؿ النشاط المبلبس كمستكل تشمؿ شخصية اإلشعاع. كمتغيرات

أقؿ  مممكسة كمتغيرات مختمفة لتفاعبلت معقدة استجابة ما ىك إال الةرارية لمبيئة فاالرتياح
(Ogboona,2008).   

 العوامػػػؿ البيئيػة 1-1-1

تمعب العكامؿ البيئية دكران ىامان في تةديد ظركؼ االرتياح الةرارم داخؿ المباني، كيعد المناخ    
اةي ةياة اإلنساف كأكجو نشاطاتو المختمفة، فيك مف أىـ العكامؿ البيئية المؤثرة في مختمؼ نك 

المةرؾ الفعاؿ لبعض التغيرات الفسيكلكجية في جسـ اإلنساف كالتي مف خبلليا يسعى الجسـ 
 راةة في لتةقيؽ االتزاف الةرارم كبالتالي الشعكر بالراةة، كمف أىـ ىذه العناصر المناخية المؤثرة 

الشمسي، ةركة اليكاء، الرطكبة، كلتأثيرىا الكبير أدخمت ىذه  اإلنساف: درجة ةرارة اليكاء، اإلشعاع
 كؿ نتناكؿ يمي العناصر منفردة أك مجتمعة في كؿ المؤشرات المستخدمة لقياس ظركؼ الراةة كفيما

 بالتفصيؿ: العناصر ىذه مف

 الشمسي اإلشعاع .1

 كةدة مساةةاالشعاع الشمسي بأنو كثافة أشعة الشمس الكاقعة عمى (Nayak,2006)يعرؼ    
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. كتختمؼ شدة االشعاع الشمسي تبعان لممكقع الجغرافي، 2عنو بكةدة كاط/ـ في كةدة زمف، كيعبر
 (.  2011الشمس )ثابت، كلفصكؿ السنة، كما تختمؼ شدة االشعاع عمى مدار اليكـ تبعان لسطكع

لباةثيف تأثير يعتبر اإلشعاع الشمسي أكثر المتغيرات تأثيران في درجة الةرارة، كيقدر بعض ا   
(. كيتككف 2009درجة ةرارة اإلشعاع بأنيا تصؿ إلى ضعؼ تأثير درجة الةرارة الجافة )الدميني،

 االشعاع الشمسي مف األشعة المباشرة كالمنعكسة مف األسطح. 

 اإلنساف األشعة جسـ يؤثر اإلشعاع الشمسي عمى االتزاف الةرارم لجسـ اإلنساف ةيث يمتص    

الداخميػة، ىػذا باإلضػافة إلػى أف  ةرارتػو مػف ترفع كبذلؾ مبلبسو خبلؿ مف أك شرةمبا تةت الةمراء
(. 2010ـ )غػانـ ، 33°عػف المةيطػة البيئػة ةػرارة درجػة تزيػد عنػدما الطاقػة اإلنسػاف يكتسػب جسػـ

ـ مػف ةػرارة ° 2 كتككف أكثر الظركؼ راةة عندما يككف متكسط درجة ةػرارة اإلشػعاع أعمػى بمقػدار
(. كيتجمى تأثير اإلشعاع الشمسي الغير مباشر مػف خػبلؿ تػأثيره عمػى درجػة 2009ي،اليكاء )الدمين

ةػػػرارة اليكاء)منػػػاطؽ الظػػػؿ(، كمػػػا ينػػػدمج تػػػأثيره مػػػع سػػػطكع  الشػػػمس ك يػػػؤدم إلػػػى اخػػػتبلؼ الراةػػػة 
 الةرارية مف فصؿ إلى آخر كاختبلفيا عمى مدار اليكـ.  

 حرارة الهواء درجة .1

الُمناخية  العناصر جميع بيا ترتبط عناصر المناخية أىمية إذأكثر ال الةرارة درجة تعتبر    
الضغط  تكزيع يختمؼ آلخر مكاف مف الختبلفيا فنتيجة مباشرة، أك غير بطريقة مباشرة األخرل

 اليكاء. كةركة ىبكب نظاـ يختمؼ الجكم، كبالتالي
التكصػيؿ  كعمميػات عاعاإلشػ بعمميػات كبيػران  تغيػران  األرض لسػطح الةقيقيػة الةػرارة درجػة تتغيػر   

بقميػؿ  ذلػؾ بعػد كلكػف تمامػا، الظيػر عنػد اليػكـ أثنػاء العظمػى الةػرارة تقػع ال لػذلؾ كنتيجػة كالةمػؿ،
ال  الصغرل الةرارة درجة أف كما الظير، بعد كالثالثة الثانية الساعة بيف الدرجة ىذه تقع أف كيغمب

صػباةان،  السادسػة السػاعة كاليةػ أم التػالي اليػكـ شػمس شػركؽ عنػد بػؿ الميػؿ منتصػؼ عنػد تقػع
لدرجػة  اليػكمي بػاالختبلؼ الػدكرة ىػذه كتسػمى يكميػان  تةػدث دكرة شػكؿ عمػى الةالػة ىػذه كتسػتمر

 (.2010الةرارة )دكركرم،

مف  ةياتو جكانب مختمؼ عمى لتأثيرىا لئلنساف بالنسبة المناخ عناصر أىـ الةرارة درجة ُتعد    
كصةتو البدنية، كالسمككية كالنفسية  راةتو عمى ثيرىاتأ جانب إلى كعمؿ كمسكف كممبس غذاء

جسـ  داخؿ مف الةرارة فقداف المةيط  تؤثر عمى معدؿ اليكاء ةرارة (. فدرجة2004)إبراىيـ،
 انتقاؿ الجمد، كعمى سرعة إلى الجسـ داخؿ مف الةرارة انتقاؿ اإلنساف ةيث تعمؿ عمى سرعة
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درجة  مف أعمى اليكاء ةرارة درجة كانت فإذا لجسـ،با المةيطة النطاقات إلى الجمد مف الةرارة
 يكتسب ىذه الةالة كفي المةيطة، النطاقات إلى الجمد مف الةرارة انتقاؿ سرعة تقؿ ةرارة الجمد 

أما في  .العرؽ الذم ينتج عف تبخره اإلةساس بالبركدة إفراز إلى يؤدم مما إضافية ةرارة الجسـ
مةيطة عف الةد المناسب فإف االستجابة الفسيكلكجية األكلى ةالة انخفاض درجة ةرارة البيئة ال

لذلؾ ىي انقباض الشعيرات الدمكية تةت الجمد كمف ثـ ينتج اندفاع الدـ إلى البشرة مما يؤدم إلى 
 (.2009بركدة البشرة كالسيما اليديف كالقدميف )الدميني،

 النسبٌة الرطوبة .1

 نفس يةمميا أف يمكف التي الكمية إلى اليكاء في فعبلن  الماء المكجكدة بخار كمية نسبة بيا يقصد    

 اليكاء استيعاب خاصية كتعتمدمشبعان ،  يصير ةتى معيف معينة كضغط ةرارة درجة في اليكاء

العالقة بٌن الرطوبة  (2.2). وٌوضح شكل(2010)دكركرم، اليكاء ةرارة درجة عمى الماء لبخار

 ودرجة الحرارة.

     
 رتياح الحراري المتعمؽ بدرجة حرارة اليواء والرطوبة النسبيةمجاؿ اال  (1.1)شكؿ

 (1221المصدر: )الحكـ المحمي،

 اإلةساس تمنح التي كصةتو، فيي كنشاطو النسبية عنصران مؤثران في راةة اإلنساف تعد الرطكبة
 رمفصؿ تأثير عنص يصعب كما أنيا تؤثر عمى فاعمية درجة الةرارة إذ جفافو، أك اليكاء برطكبة

 يستطيع اإلنساف كاف فإذا كخاصة اإلةساس الةرارم،   اإلنساف عمى بعضيما عف كالرطكبة الةرارة
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 الةرارة درجة ارتفاع اقترف إذا كثيران  تقؿ اةتمالو فاف قكة معيف ةد إلى الةرارة درجة ارتفاع يتةمؿ أف 

 (.2010)الياسرم، النسبية الرطكبة في مماثؿ بارتفاع

 المساعدة العكامؿ مف الجمد، كما تعتبر مف العرؽ تبخير قكة عمى لرطكبة النسبيةيتمثؿ تأثير ا    

،كيمكف ةصر تأثير الرطكبة عمى راةة اإلنساف Latent Heat) )الكامنة  بالةرارة  عمى االةتفاظ
في عدة أكضاع ىي: عندما تككف درجة ةرارة اليكاء المةيط بجسـ اإلنساف أكثر مف ةرارة الجسـ 

النسبية منخفضة يبدأ اإلنساف بالتعرؽ كسرعاف ما تتبخر ىذه القطرات كلككف اليكاء  كالرطكبة
 المةيط جافا يشعر اإلنساف بالبركدة. 

يككف عندما تككف درجة ةرارة اليكاء أعمى مف درجة  -عدـ الراةة-أما دكر الرطكبة السمبي     
(، 2012ر غير ممكنة)المةيميد،ةرارة الجسـ مع رطكبة نسبية عالية عندىا تصبح عممية التبخ

كذلؾ عندما تككف درجة ةرارة الجسـ أعمى مف درجة ةرارة اليكاء المةيط بو مع رطكبة نسبية 
% 60-40بيف تتراكح  التي النسبية الرطكبة تؤدم إلى زيادة الشعكر بالبرد. تعتبر جدان  منخفضة

 (.2005)زكريا، اإلنساف لجسـ مبلءمة األكثر ىي

 حركة اليواء .1

تؤثر ةركة اليكاء عمى التبادؿ الةرارم بيف جسـ اإلنساف كاليكاء، فيي تعمؿ عمى تبريد الجسـ     
مف خبلؿ فقداف الةرارة بالةمؿ كزيادة تبخر العرؽ مف الجسـ، فكمما زادت سرعة اليكاء ارتفع 
 مستكل اإلةساس بالراةة إلى الةد األعمى في ةيف ينخفض ىذا اإلةساس كمما ارتفعت درجة

 (.2009الةرارة )الدميني،

الداخمية أىمية كبيرة في السيطرة عمى  راغات البيئةةركة اليكاء في فك متيكية الطبيعية ل   
يف،  فيي تساىـ في تةقيؽ الراةة الةرارية كالنفسية لممستخدم ،الظركؼ البيئية الداخميةخصائص 

يؿ اليكاء الداخمي باليكاء الخارجي تبد مف خبلؿ مطمكبة لتكفير بيئة صةية كما أف التيكية الجيدة
الخزف مف قمؿ ياليكاء الميمي البارد كخاصة التيكية الميمية ف لتبريد ىيكؿ المبنىكمطمكبة النقي، 

 .ر ظركؼ داخمية أبرديكفتالةرارم داخؿ جدراف المبنى كاألرضيات كاألثاث كالعناصر األخرل، ك 

 ،مػػى عػػدة عكامػػؿ منيػػا الشػػكؿ اليندسػػي لممبنػػىمسػػار ةركػػة اليػػكاء ةػػكؿ المبنػػى ع أسػػمكبيعتمػػد    
تجميػػع  طريقػػة أف سػػرعة الريػػاح السػػائدة فػػي المنطقػػة، كمػػا إلػػى إضػػافةاليندسػػية  كأبعػػاده ،كتكجييػػو

 اليكاء.المباني لو تأثير في اتجاه كسرعة 
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تشير دراسات أجريت في مناخات مختمفة أف ةركة اليكاء مرغكبة لتةقيؽ الراةة ك تزيد مف   
نطقة الراةة، فتدفؽ اليكاء مف الدافعية لمعمؿ كخاصة في البيئات الدافئة، كىذا التةسف ةدكد م

، فنسبة التةسف في الراةة الةرارية في (Cui,2013)أكثر كضكةا في البيئات الغير مةايدة 
-8، أما في المناخات المعتدلة فتتراكح نسبة التةسف بيف %41-9المناخات االستكائية تصؿ إلى

56(% Al-Tamimi،2010). 

أما في البيئات الجافة فاف تةسيف ةركة اليكاء غير مطمكب ةيث يؤدم إلى تبخر العرؽ    
طفاء مراكح  كبالتالي الشعكر باالنزعاج فيميؿ مستخدمي الفراغات إلى إغبلؽ الشبابيؾ كاا

انتقاؿ (. أما في المناطؽ ذات الرطكبة المرتفعة تعمؿ ةركة اليكاء عمى  (Nicol,2004اىسقؿ
الةرارة بالةمؿ مف الجمد كتزيد مف تبخر العرؽ فتككف سرعة اليكاء مطمكبة كبسرعة مناسبة ، كفي 
ةالة كانت البيئة المةيطة ةارة كرطبة تككف سرعة اليكاء العالية فعالة جدان ككسيمة لتةسيف الفقد 

 الةرارم مف جسـ اإلنساف.

ـ/ث تةسف  (0.1)قؿ مف األسرعة ةركة اليكاء اف فداخؿ الفضاء بالنسبة لتأثير سرعات اليكاء    
 ( ـ/ث. 1.0عمى سرعة لةركة اليكاء المريةة داخميان ىي)أ أف. في ةيف بالراةةالشعكر مف 

 
 ( مجاؿ االرتياح الحراري المتعمؽ بسرعة حركة اليواء1.1شكؿ)

 (1221المصدر:)الحكـ المحمي،

ة تةت الظركؼ الةارة إذا كاف مستكل الرطكبة تعطي شعكران بالراة أفـ/ث  (2.0)كيمكف لمسرعة 
 ( مجاؿ االرتياح الةرارم المتعمؽ بسرعة ةركة اليكاء.3.2شكؿ) كيبيف النسبية مرتفعان.
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ةيث  Nicolتؤثر سرعة اليكاء عمى قيمة درجة الةرارة المريةة)المةايدة( ، كىذا التأثير يشير إليو 
ريةة كيعتمد ىذا التسامح عمى سرعة اليكاء الذم يقكؿ بأف ىناؾ تسامح  في درجات الةرارة الم

يتعرض لو المستخدميف، كما أف ىذا النكع مف التسامح ال يعمؿ في المناخات الباردة ةيث يعرض 
لرفع درجة  Nicolالمستخدميف ألكضاع غير مريةة، كيمكف تقدير قيمة التسامح الذم اقترةو 

 الةرارة المريةة مف خبلؿ المعادلة التالية:

                                                                           T(°C)=7-50/4+10VaΔ 

 ىي سرعة اليكاء  Vaةيث أف 

، أما في ةالة استخداـ  ً/س0.1mيمكف تطبيؽ ىذه المعادلة عندما تككف سرعة اليكاء ثابتة فكؽ 
(Nicol,2004ايدة ـ إلى درجة الةرارة المة2°المراكح يمكف إضافة  ، كما أف مقياس (

ASHRAE-55  يسمح بارتفاع في درجة الةرارة المريةة في الفراغات الميكاة طبيعيا عندما
ـ. 25°ـ/ث  كدرجة الةرارة الفعالة في المنطقة المشغكلة أكثر مف  0.3تتجاكز سرعة اليكاء 

ـ ك ذلؾ في 2.2°ـ ، 1.8°ـ ، 1.2°كتتمثؿ ةدكد الزيادة المسمكح بيا في درجة الةرارة المريةة ب 
عمى التكالي. كىذه القيـ تستند عمى قيـ   ـ/ث 1.2،    ـ/ث 0.9،    ـ/ث 0.6اىسشعبدةالة 

رفع ةدكد سرعة   ASHRAE- 55 (2010)مساكية لدرجة الةرارة القياسية الفعالة، كلكف مقياس
 (.Mishra,2013المباني )ـ في جميع أنكاع  25.5°ـ/ث لدرجة ةرارة فعالة 0.8 اليكاء إلى 

  العوامل اإلنسانٌة 1-1-1

تمعب الخصائص الشخصية لؤلفراد دكران في االرتياح الةرارم، فاإلةساس بالراةة يختمؼ مف    
شخص آلخر، فالظركؼ المناخية التي تبدك مريةة لشخص ما قد ال تككف مريةة لشخص آخر، 

الجنس، كالعمر، كالةالة الصةية، كنكعية كتعزل ىذه االختبلفات الى مجمكعة عكامؿ أىميا: 
الغذاء، ك اختبلؼ طبيعة المبلبس التي يرتدييا الشخص تبعان لنكعيا كسمكيا كألكانيا، كطرؽ تكيؼ 

 األشخاص مع البيئة.  كفيما يمي نستعرض بالتفصيؿ ىذه العكامؿ.

 الحالة الصحية .1

 سبلمة بيا يعني األعضبءكسبلمة  النفسية، األمراض مف الجسـ كخمك األعضاء سبلمة كيقصد بيا 

 .األمراض مف تمامان  كخمك الجسـ الجسـ في الداخمية األعضاء كسبلمة األطراؼ، كسبلمة الةكاس،
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  الجنس .1

 نسبةكالةيكية لمرجؿ كالمرأة، كمف أىـ ىذه الخصائص زيادة  الفسيكلكجية الخصائص تختمؼ   
 الرجؿ كتمة عضبلت أكبر مف المرأة ؾ ، امتبل % 10بكاقع عف الرجؿ المرأة جسـ في الشةـك

Mishra,2010)،)  ،10.6بنسبةمستكل التمثيؿ الغذائي لدل الرجاؿ أعمى مف عند النساء %

، كؿ ىذه الفكارؽ تؤثر في عممية االتزاف  (2010)الياسرم،نفسو كالمساةة السطةية  لمةجـ
 الةرارة درجات نةك تجاباتيـاس الةرارم بيف الجسـ كالبيئة لكبل الجنسيف فتتسبب في اختبلؼ

 (.2005المتباينة، كاختبلؼ الشعكر بالراةة أك الضيؽ مف الظركؼ المناخية )زكريا،

 ةالتيا في المرتفعة الةرارة درجات عمى تةمؿ قدرة أكثر اتفقت نتائج الدراسات عمى أف المرأة    

أف المرأة (، كما 2010)دكركرم، أك كالدة( ةمؿ، أك ةيض، ةاالت كجكد عدـ في أم (الطبيعية
فالنساء يفضمف بشكؿ  .((Mishra,2010لدييا قدرة كبيرة عمى التكيؼ مع اختبلؼ درجات الةرارة 

(، كىذا ما 2009عاـ درجة ةرارة فعمية لمراةة أعمى بدرجتيف مف الرجاؿ )أك بدرجة( )الدميني،
المةايدة لمرجاؿ أقؿ  أكدتو دراسة أجريت في الصيف ةيث تشير الى أف درجة الةرارة الفعالة

 (. Wangs,2011مف النساء ) م 1.1°ب

   العػمػر .1

يشير فانجر كآخركف إلى أنو ال تختمؼ البيئات المفضمة لدل الشباب عف البيئات المفضمة عند     
كبار السف، كليس معنى ذلؾ أف الشباب ككبار السف يفضمكف نفس البيئات الةرارية أنيـ متساككف 

كالةرارة، كيرجع سبب ارتفاع درجات الةرارة المفضمة في بيكت كبار السف عف في التةسس لمبرد 
 .(ASHRAE,2001)بيت الشباب إلى انخفاض مستكل النشاط البدني 

 ةيث األعمار اختبلؼ ةسب يختمؼ بالةرارة كلكف ىناؾ آراء أخرل تشير إلى أف اإلةساس    
 أةكج اإلنساف كاف العمر ازداد فكمما اإلنساف، عمر زيادة مع طرديان  الةرارة تناسبان  درجة تتناسب

بالدؼء.  شعكره عنده ينتيي الذم األدنى الةرارم الةد مستكل يرتفع الدؼء، كبالتالي إلى
(، فاألشخاص فكؽ أربعيف عاـ يفضمكف درجة ةرارة فعمية كاةدة أعمى مف 2010)دكركرم،

كيعزل ذلؾ الى تأثير الدفاعات (، 2009األشخاص الذيف أقؿ مف عمر أربعيف سنة )الدميني،
الرئيسية في الجسـ )االرتجاؼ، انقباض األكعية، كالتصكرات الةرارية( بالعمر، كالختبلؼ مستكيات 

 . (Mishra,2010) المياقة البدنية التي تؤثر عمى تنظيـ الةرارة لدييـ
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  البشرة لوف .4

ساس بالراةة يتكقؼ عمى درجة ةرارة تتأثر البشرة الخارجية لئلنساف بالتغيرات الةرارية، فاإلة   
درجة 34درجة إلى  31البشرة، فمكي يشعر اإلنساف بالراةة يجب أف تتراكح درجة ةرارة الجمد بيف 

كمما  التةمؿ عمى القدرة كتزداد المرتفعة، الةرارة لدرجات تةمبلن  البيضاء أقؿ مئكية. كتعتبر البشرة
 .(2010طردية )دكركرم، عبلقة كالسمرة ةرارةال درجة بيف فالعبلقة البشرة، سمرة ازدادت

 التأقلم .1

يبدأ التأقمـ الفسيكلكجي بمجرد استقرار الشخص في منطقة مناخية جديدة خبلؿ بضعة أسابيع،    
كمع طكؿ مدة االستقرار يةصؿ تغيير في بعض الصفات العضكية. كتتكقؼ عممية التأقمـ عمى 

 كالةالة الصةية لمشخص كالعمر.  عدة عكامؿ منيا الظركؼ الطبيعية السائدة،

تعد درجة الةرارة العنصر األىـ في عممية التكيؼ، فيي تةدد جميع التغيرات الفسيكلكجية التي   
تةصؿ في جسـ اإلنساف، كالتي تسيـ بشكؿ فعاؿ في عممية الكسب كالفقد الةرارم، كبالتالي تةدد 

 الُمناخية الظركؼ مع كبير ىناؾ تعايش كاف ماعممية االتزاف الةرارم كالشعكر بالراةة، كعمكمان كم
 بيئة كانت كاف بكطأتيا إةساسو الظركؼ، كعدـ ىذه تةمؿ عمى أقدر اإلنساف كاف كمما كالطبيعية

  .(2010جائرة. )دكركرم،

 المالبس .1

لممبلبس دكر ىاـ في عممية التبادؿ الةرارم بيف جسـ اإلنساف كالبيئة المةيطة، فيي تعمؿ     
بيئة ةرارية تنةصر بينيا كبيف الجسـ تختمؼ في خصائصيا عف البيئة الخارجية عمى خمؽ 

 2كيمككاط/ـ 1Clo =0.155 (، clo(. كتقاس قكة عزؿ المبلبس بكةدة تسمى كمك )2005)زكريا،
(ASHRAE،(2001، كقيـ مختمفة لمبلبس مجمكعات (1.2) رقـ جدكؿ كيظير (clo) المرتبطة 

 منيا. بكؿ

 )قطف، كنكعية سماكتيا عمى المبلبس مف تشكيمة ألم الةرارية كالمقاكمة clo مقدار يعتمد   
 فكمما الةرارة درجة مع ةيث يتناسب سمؾ المبلبس عكسيان  المبلبس، طبقات مف طبقة كؿ صكؼ(
(. كما أف اختبلؼ 2010الجسـ )دكركرم، تغطي التي المبلبس سمؾ قؿ كمما الةرارة درجة ارتفعت

كبير في عمميتي االمتصاص كاالنعكاس اإلشعاعي، فالمبلبس البيضاء  لكف المبلبس لو دكر
% مف األشعة القصيرة تةت الةمراء أما األلكاف السكداء 60% مف األشعة الضكئية ك9تعكس 
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% مف األشعة القصيرة تةت الةمراء )المرجع 40% مف األشعة الضكئية ك15فإنيا تعكس ةكالي 
 السابؽ(.

 مالبس مجموعات ةلعد clo قيـ( 1.1) جدوؿ

 (2004 المحمي، الحكـ) المصدر:

 Clo نوع مجموعة المالبس

 0.0 بدكف مبلبس

 0.1 مبلبس قصيرة خفيفة جدا

 0.3-0.4 مبلبس صيفية خفيفة

 0.5 مبلبس صيفية لمرجاؿ

 1.0 بدؿ عمؿ رجاؿ

 1.5 بدؿ رجالية مككنة مف ثبلث قطع

 0.9-0.7 مبلبس نسائية لداخؿ البيت

 2.5-2.0 جالية مع معطؼ صكؼبدلة ر 

 

تعتبر المبلبس سمككان تكيفيان ميمان لتةقيؽ الراةة الةرارية مع ظركؼ الطقس المختمفة ،كيرتبط   
، فعزؿ ((Bouden and Ghrab,2005نمط المبلبس بدرجات الةرارة الداخمية كالخارجية 

(، Ye,2006الداخمية ) ـ زيادة في معدؿ درجة الةرارة2.5°لكؿ  0.1Cloيقؿ بمعدؿ  المبلبس
كلقد كضعت عدة معادالت تربط بيف عزؿ المبلبس كبيف درجة الةرارة الفعالة أك بيف درجة الةرارة 

 الت:كمف ىذه المعاد الداخمية

1clo= - 0.035Tg  +1.39 (Bouden and Ghrab, 2005) 

Iclo= - 0:04Top+ 1.73 (de Dear and Brager, 1998),    

Iclo= - 0:04Top+ 1.76   (Mui and Chan, 2003) 

 .درجة الةرارة الفعالة        Topدرجة الةرارة الداخمية العالمية    Tgبةيث: 
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  النشاط نوع .1

تزداد طردية بيف الجيد العضمي المبذكؿ كالةرارة المتكلدة داخؿ الجسـ ةيث ىناؾ عبلقة     
الةرارة المتكلدة داخؿ الجسـ بازدياد الجيد العضمي المبذكؿ عند اإلنساف، كخاصة خبلؿ القياـ 
بجيد عنيؼ فقد تصؿ الةرارة المتكلدة إلى عشرة أضعاؼ ما ينتجو الجسـ خبلؿ الراةة 

 داخؿ يعمؿ الذم عف لمةرارة تةممو درجة تزداد كالتعمير البناء لعامؿ في( فا 2011)ثابت،التامة
 (.2010)دكركرم،.اليكاء المكيفة المكاتب

 جسـ مف الناتجة الةرارة كتعتبر ،(2ـ/كاط)ب المختمفة النشاطات عف الناتجة الةرارة يعبر عف   
 الناتجة الةرارة عف رتعب التي القياس كةدة ىي 2ـ/ كاط58.2 مساكية  مقعده في جالس شخص

كيبيف (. 2004المةمي، الةكـ( )Met) كتسمى اإلنساف جسـ في الةيكية العمميات عف
 .(met) قيـ مف يعادليا كما النشاطات بعض عف الجسـ مف الناتجة الةرارة قيـ (2.2)جدكؿ

 ( met) قيـ مف يعادليا وما النشاطات بعض عف الجسـ مف الناتجة الحرارة قيـ (1.1) رقـ جدوؿ

 (2004 المحمي، الحكـ) المصدر:

الحرارة الناتجة عف جسـ اإلنساف  نوعية النشاط الذي يقـو بو اإلنساف
 2واط/ـ

 القيمة المعادلة
Met 

410.7 أثناء النـك

58.21.0 أثناء الجمكس براةة

701.2 أثناء الكقكؼ براةة كبدكف نشاط آخر

1163.0 كـ/ساعة 2.3أثناء المشي أفقيا بسرعة 

1512.6 كـ/ساعة  8.4أثناء المشي أفقيا بسرعة 

2213.8 كـ/ساعة  4.6أثناء المشي أفقيا بسرعة 

4.6 267 درجة15أثناء المشي عمى منةدر مائؿ 

3.4-1982.0-116 أثناء تنظيؼ المنزؿ

1.4-811.2-70 أثناء الطباعة

4.4-2333.0-175 أثناء ممارية الجمباز

4.4-2562.4-140 قصأثناء الر 

4.8-2804.0-232 أثناء الةياكة باليديف

4.5-4.1 - أثناء القياـ بأعماؿ ثقيمة)تشكيؿ الةديد(
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 الغذائي التمثيؿ .8

( عمى أنو تمؾ التفاعبلت الكيميائية التي تجرم داخؿ metabolismيعرؼ التمثيؿ الغذائي )    
نتج الطاقة لذا فإف ارتفاع مستكل التمثيؿ الجسـ كتعمؿ عمى تةكيؿ المادة مف شكؿ آلخر كت

 (.2005الغذائي يؤدم إلى زيادة الطاقة داخؿ الجسـ )زكريا،

يتأثر مستكل التمثيؿ الغذائي داخؿ جسـ اإلنساف بعكامؿ بيئية كدرجة الةرارة كعكامؿ بيكلكجية     
بعبلقة عكسية مع كالجنس كالعمر كالةالة الصةية إضافة إلى فعاليات الجسـ إذ يرتبط مستكاه 

 ( في الجك البارد كيقؿ عكسيان مع درجة الةرارة. Met) 6-5درجة الةرارة ةيث يزداد بمعدؿ

 خصائص المبنى 2-4-3

المبنى ىك مأكل كمبلذ االنساف مف الظركؼ المناخية الخارجية، كفي ظمو ينعـ بالراةة، كيعتبر    
ؼ الراةة الةرارية الداخمية. كيعرؼ األداء األداء الةرارم لممبنى ىك المسئكؿ الرئيسي عف ظرك 

الةرارم لممبنى بأنو مدل استجابة تصميـ المبنى بشكمو كعناصره لمظركؼ المناخية المتغيرة يكميان 
 . 2007)السكداني، (كفصميان 

 العوامؿ المؤثرة في األداء الحراري لممبنى 2-4-3-1

( في متغيرات Nayak,2006ؿ يمخصيا )تؤثر في األداء الةرارم مجمكعة كبيرة مف العكام   
كفيما يمي  التصميـ، خصائص مكاد البناء، العكامؿ المناخية، كاشغاؿ المبنى كالمستخدميف.

 نستعرضيا بالتفصيؿ:

 كتشمؿ:أواًل: متغيرات التصميـ 

 تخطيط الموقع  .1
فطريقة  تؤثر العبلقات التخطيطية بيف المباني عمى ةركة الرياح ك كصكؿ االشعاع الشمسي،   

تكزيع كتؿ المباني كارتفاعاتيا، كالمسافة الفاصمة بينيا تمعب دكران كبيران في تةديد كمية االشعاع 
الشمسي الساقطة عمى أسطح المباني، كعمى تدفؽ ةركة اليكاء ةكؿ المبنى؛ لذا يجب أف يراعى 

 المفتكةة األرضية الفراغات مع تتعاقب المباني تجعؿ بطريقة األراضي ترتيبيا كتقسـ عند تخطيط
يبيف   سخكنتو. مف كالتقميؿ اليكاء تغير أك تبدؿ عمى تساعد كالتي الخضراء( المساةات )األعشاب،

 ( عبلقة المباني المنفردة ببعضيا.4.2شكؿ)
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 ( عالقة المباني المنفردة ببعضيا4.2شكؿ)

 (1222غالب،(المصدر

 المزروعات .2
داخؿ كخارج المبنى فيي تعمؿ  صغربيئة المناخ المفي  المساةات الخضراءتؤثر األشجار ك      

 الشمسي، فكثافة اإلشعاع إضعاؼ في فعاال تمعب دكراكما  ،كمانع لمرياح كتةسف نكعية اليكاء
 الساةات في ىك عميو ما مع % مقارنة8.6بنسبة  اإلشعاع تعمؿ عمى خفض الخضراء المساةات

خداـ المزركعات كاألشجار يمكف أف يكفر في (. كما أف است2006المكشكفة )بشير، المياديف أك
 . (Kandeel,2010% )25استيبلؾ الطاقة المستخدمة  لمتبريد كالتدفئة بنسبة 

 شكؿ المبنى .3
% 40اف اختيار الشكؿ المناسب لممبنى يقمؿ مف استيبلؾ الطاقة بنسبة تصؿ الى     

(Abed,2012كيقصد بالشكؿ المناسب الشكؿ الذم يكتسب أكبر كمي ،) ة مف الةرارة شتاءن، كأقؿ
كمية ةرارة صيفان، فشكؿ المبنى يةدد ةجـ كتكجيو السطح المعرض لمبيئة الخارجية، كبالتالي يؤثر 

 عمى االنتقاؿ الةرارم بيف المبنى كالبيئة المةيطة. 

 توجيو المبنى .4
 أف يككف تكجيو التكجيو المثالي لممبنى ىك الذم يكفر التدفئة شتاءن، كالتبريد صيفان؛ لذا يجب    
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( الى أف Abed,2012المبنى مدركس، كيراعي ةركة الشمس عمى مدار اليكـ ك العاـ. تشير )
كصكؿ االشعاع الشمسي يككف مطمكب في فصؿ الشتاء لمتدفئة في مناخ البةر األبيض المتكسط؛ 

لئلشعاع مف الجنكب، مع مراعاة عدـ كجكد عكائؽ  °22.5±لذا مف المناسب تكجيو المبنى بزاكية 
مساءن، كتعتبر الةكائط الجنكبية ىي أفضؿ ةكائط في  3صباةان ك  9الشمسي في الفترة ما بيف 

 الشتاء، ةيث تمتص كمية اشعاع أكثر بثبلث مرات مف الةكائط في الجية الشرقية كالغربية. 

 
 ( حركة الشمس صيفًا وشتاءً 5.2شكؿ)

 (Kandeel,2010المصدر: )

يجب تكفير التظميؿ المناسب، ك تقميؿ سقكط اإلشعاع الشمسي المباشر أما في فصؿ الصيؼ ف    
عمى غبلؼ المبنى سكاء الفتةات أك الةكائط المصمتة،  مع مراعاة التكجيو نةك النسيـ العميؿ، 

( ةركة الشمس صيفان 5.2كتجنب التكجيو الجنكبي الغربي الذم يعبر سيء صيفان. يبيف شكؿ)
 كشتاءن.

 غالؼ المبنى .5
ؼ المبنى ىك الجزء الخارجي المةيط بفراغات المبنى، كيعمؿ عمى ةماية البيئة غبل   

الداخمية مف تأثير البيئة الخارجية، كما يساعد عمى التةكـ في المناخ الداخمي، كيمعب 
التصميـ المعمارم ك اليندسي دكر في تصميـ  غبلؼ المبنى الذم يشمؿ األسقؼ، ك الةكائط  

 ، كتعتبر األبعاد كخصائص المكاد المستخدمة مف أىـ مةددات تصميمو.ك األبكاب، كالشبابيؾ
  كمف أىـ العناصر التصميمية المؤثرة لمغبلؼ:

 تكفر الفتةات اطبللة عمى الخارج، كما تزكد الفراغات الداخمية باإلضاءة كالتيكية الفتحات :
نتقاؿ الةرارة بطرؽ كتعتبر رابطان ةراريان ضعيؼ في غبلؼ المبنى، فيي تسمح با الطبيعية،

مختمفة، كما تسمح بكصكؿ االشعاع الشمسي لمفراغات الذم يككف مطمكبان شتاءن، كغير 
مرغكب كصكلو صيفان.  اف التةكـ في مركر الطاقة الشمسية خبلؿ الفتةات يكفر االرتياح 
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مكر الةرارم لمستخدمي الفراغات الداخمية. لذا فاف تصميـ ىذه الفتةات يجب أف يراعي عدة أ
 أىميا: 

 ةركة  الرياح السائدة التجاهمكقع فتةات دخكؿ اليكاء المكاجية  : يةقؽموقع الفتحات
داخؿ الفراغ عندما تككف فتةة ةركة اليكاء كيعتبر أفضؿ اتجاه ل .ىكاء جيدة ضمف الفراغ

طرابات ةمقية ضاخركجو فيذه الكضعية تؤدم إلى عف مستكل فتةة  ةمنةرفدخكؿ اليكاء 
 .المختمفة أجزاء الفراغركة اليكاء في تزيد مف ة

 سرعة لةركة اليكاء  أكبرةقؽ فتةات المبنى المكاجية التجاه الرياح ت: توجيو الفتحات
فسكؼ تقمؿ °( 45أما الرياح الةادثة بزاكية ) ،ضغط ىكائي ألنيا تتعرض ألكبر الداخمي

سب لمفتةات يسمح كما أف التكجيو المنا%(. 50مف شدة الضغط اليكائي الى ما يقارب )
 بمركر أشعة الشمس بقدر كافي لمفراغ. 

 مساةة فتةة دخكؿ اليكاء  معاليكاء خبلؿ المبنى  ةركةسرعة  تتناسب: مساحة الفتحات
 فافخركج اليكاء كبيرة  اتدخكؿ اليكاء صغيرة كفتة اتتةي ةالة  كانت فففكخركجو. 
أما إذا ةصؿ العكس ككانت مركزان نةك جية معينة داخؿ الفضاء،  اء يككفتدفؽ اليك 

مساةة فتةة دخكؿ اليكاء كبيرة، فستككف سرعة ةركة اليكاء خبلليا أقؿ كلكنيا ستنتشر 
 مف الفضاء. أكسععمى مساةة 

  :تؤثر المساةات الزجاجية مثؿ الشبابيؾ عمى االتزاف الةرارم لممبنى ، كتصؿ التزجيج
مف قيمة االكتساب الةرارم  %28-25نسبة االكتساب الةرارم مف خبلؿ الفتةات الى 

 (.Abed,2012%)40الكمية، كبإضافة التسريب اليكائي تصؿ النسبة الى 
 
 وسائؿ التظميؿ .6
خػارج المبنػى كقػرب فتةػات الػدخكؿ فػي نمػط جريػاف اليػكاء الػى اسػتخداـ كسػائؿ تظميػؿ  يؤثر   

ير   كيشػػػػ ، كيػػػػؤثر عمػػػػى كصػػػػكؿ األشػػػػعة الشمسػػػػية إلػػػػى داخػػػػؿ الفػػػػراغ،مسػػػػافات داخػػػػؿ الفضػػػػاء
(2011,Al-Tamimi بأف اختيار كسائؿ التظميؿ المناسبة يةسف مف ساعات االرتياح بمعدؿ )

 % في الظركؼ الغير ميكاة. 26% في المباني الميكاة طبيعيان، كبنسبة 4.7

  :كسائؿ التظميؿ في كتتمثؿ أشكاؿ
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 لبروزاتا  

 اإلشعاعماية الفتةات مف لة الن تكفر ظبلكىي بركزات أفقية أك عمكدية، فالبركزات األفقية 
عمى  فيي تعمؿخبلؿ الفتةات.  ةركة اليكاءتزيد جزئيان مف كمية  كفي نفس الكقت ،الشمسي

الضغط اليكائي المتككف فكؽ الشباؾ مف التأثير في الفتةات كبالنتيجة تميؿ ةركة اليكاء  إبعاد
 مف السقؼ.  ان األعمى قريب إلى لبلنةراؼالداخمية 

فامتداد   أكثر مف عرض الفتةة. لمخارج بركزىاعندما يككف مقدار  البركزات ىذه يزداد تأثير 
ـ في مناخ °2سـ أك أكثر يقمؿ مف درجة الةرارة الداخمية بمعدؿ 38البركز الرأسي بمسافة 
 (.Abd El-Monteleb,2012الةار الجاؼ في مصر)

 األباجورات والمشبكات 

، التةكـ باتجاه ةركة اليكاء كأشعة الشمس في جكراتلؤلبا األفقيةمكقع كاتجاه الزعانؼ يساعد  
كضع . ك كفقان لممتطمبات اآلنية لممستخدميف اليكاء تكجو جرياف فالزعانؼ المتةركة يمكف أف

كبمستكل مكاٍز لمشباؾ قد تمنع نسبة مف ةركة اليكاء، فقد  ،المشبكات أماـ فتةات الشبابيؾ
% (25 – 50)في فتةة الدخكؿ بػ  األساسيةء تقمؿ مشبكات منع الةشرات سرعة جرياف اليكا

 .اليكاء ةسرع مف
 ثانيًا: خواص مواد البناء

تتةكـ خصائص المكاد المستخدمة في المباني في عممية انتقاؿ الةرارة، كتتمثؿ ىذه الخصائص    
كاد فمف الضركرم أف يتـ اختيار م في المقاكمة الةرارية، كاالنتقالية الةرارية، التكصيؿ الةرارم.

 انشاء الةكائط كالفتةات بعناية في مرةمة التصميـ لمتقميؿ مف الفقد كاالكتساب الةرارم.

 ثالثًا: إشغاؿ المبنى
ىناؾ عدة مصادر لمةرارة المنبعثة داخؿ الفراغ مثؿ االضاءة ، كاألجيزة كالمعدات المستخدمة    

خؿ الفراغ، كاألشخاص،  فميةافظ في داخؿ المبنى، ككثافة االشغاؿ، كنكعية النشاطات الممارسة دا
 جسـ االنساف عمى ةالة االتزاف الةرارم يقكـ بفقد الةرارة الزائدة لمفراغ المةيط بو.

 االتزاف الحراري لممبنى 2-4-3-2

يعتبر االتزاف الةرارم ميمان لممبنى كأىميتو لجسـ االنساف، فأىـ مبدأ يقكـ عميو االتزاف الةرارم    
لةرارة بيف المبنى كالبيئة،  كلتةقيؽ االتزاف الةرارم في المبنى يجب أف تككف لممبنى ىك انتقاؿ ا

كمية الةرارة المكتسبة )التكصيؿ، التيكية، اكتساب أشعة الشمس أك اكتساب الةرارة الداخمية( 
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تساكم الةرارة المفقكدة. كيةدث االكتساب الةرارم مف خبلؿ عدة مصادر أىميا: مصادر الةرارة 
كاألشخاص كاألجيزة الكيربائية ، كمف خبلؿ التيكية كفتةات التسرب اليكائي، كمف خبلؿ الداخمية 

غبلؼ المبنى عف طريؽ التكصيؿ خبلؿ األسطح المصمتة، ك مف خبلؿ زجاج النكافذ عف طريؽ 
( مصادر الفقد كاالكتساب 6.2)التكصيؿ كاالشعاع الشمسي عبر زجاج النكافذ. يكضح شكؿ

 .الةرارم في المبنى

 
 ( مصادر الفقد واالكتساب الحراري في المبنى1.1شكؿ)

 ( بتصرؼ الباحثة(Abed,2012المصدر:
 :ىي الفراغ في الةرارية بالراةة الشعكر في تتةكـ التي البيئية المؤثرات

 درجة مف تغير التي ىي اليكاء يكتسبيا التي الةرارية الطاقة كمية :فراغال ىواء حرارة درجة . أ
 :مصادر عدة مففراغ ال ىكاء إلى الطاقة كتنتقؿ بكطنا،كى صعكدنا ةرارتو

 .الخفيفة الةكائط عبر مباشرة الخارجي الفراغ مع الةرارم التبادؿ -
 .(األرضيات األسقؼ، الةكائط،) الثقيؿ المبنى نسيج مع الةرارم التبادؿ -
 (.األبكاب – النكافذ)الفتةات عبر األخرل الفراغات مع الةرارم التبادؿ -
 المناخي( التةكـ معدات كاآلالت، المعدات البشر،) الداخمية الةرارية لمصادرا -
 فراغال في لميواء النسبية الرطوبة . ب

 تيار دخكؿ، كبالتبخير أك التكثيؼتبعان لدرجة ةرارة الفراغ، كتتأثر بكمية  الرطكبة درجة تتغير    
 مف الفراغ مةتكل زيادة في ببيتس الذم التنفس، كبمختمفة رطكبة درجة لو الخارجي اليكاء مف

 .الرطكبة
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  فراغال داخؿ اليواء حركة سرعة . ت
 الةمؿ تيارات، كبكالفراغ األسطح بيف الةرارة درجات اختبلؼ نتيجة الطبيعية الةمؿ تياراتكتتأثر ب

المستخدمة في  الميكانيكية اليكاء تةريؾ معدات، كبالفتةات عبر اليكاء ةركة عف الناتجة مالقسر 
 الفراغ 
نبعاثي، ك الةكائط أسطح ةرارة درجاتكتتأثر ب  بالفراغ المتكسطة اإلشعاعية الةرارة درجة  أبعادتيا، ك اا

 أك منيػا المػاري الشمسػ كاإلشػعاع النكافػذك ب.الغرفػة مركػز كبػيف بينيػا المكاجيػة كمعامػؿ الةػكائط
اإلشغاؿ كعبلقتو ( مجاؿ االرتياح الةرارم داخؿ ةيز 7.2يبيف شكؿ). الفراغ الخارجي إلى اإلشعاع

 بدرجة ةرارة سطكح الجدراف كاليكاء.

 
 ( مجاؿ االرتياح الحراري داخؿ الفراغ وعالقتو بدرجة حرارة سطوح الجدراف واليواء1.1شكؿ)

 (1221المصدر: )الحكـ المحمي، 
 

 واقع المباني السكنية في قطاع غزة 1-1

ساف، فيك المبلذ اآلمف الذم يأكم اليو، يعد المسكف مف أىـ االةتياجات األساسية في ةياة االن   
 نمكىا، ك مصدر سكينتيا  كسبلمة األسرة تككيف في المساىمة الركائز أةد كيةتضف أسرتو، فيك

كاستقرارىا، كيعتبر تكفير األجكاء المريةة كالصةية لساكنيو ىدؼ أساسي إلقامة المسكف. كلمتعرؼ 
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ارية جاءت ىذه الجزئية لتتناكؿ قطاع غزة كتركز عمى  كاقع المباني السكنية كأىـ خصائصيا الةر 
 عمى تأثير عناصر المناخ عمى مقدار الراةة  في البيئة الخارجية كالداخمية لممسكف.

 َبذة عٍ لطبع غـشة 1-1-1

 الجغرافً الموقع .1

 الجزء الجنكبي الغربي غزة يمثؿ قطاع    
 (، ك يقع8.2) شكؿ مف فمسطيف انظر

لمبةر  رقيالش الساةؿ عمى القطاع
  عرض  دائرتي بيف المتكسط األبيض

 خطي كبيف  31˚25´ ك 15 ´ 31˚
 , شرقان  ´ 34˚ 25 ك  34˚ 20 طكؿ
 مف األرض ممتد مف ضيقان  شريطان  ممثبلن 

 عمى الشرقي الشماؿ نةك الغربي الجنكب
 كتةيط ، الغرب جية مف المتكسط البةر
 جيتي مف المةتمة فمسطيف راضي بو أ

  مف سيناء جزيرة كشبو، ؽكالشر  الشماؿ
 . (2000الجنكب)المكح،

 40 ةكالي غزة قطاع ساةؿ طكؿ كيبمغ
 12.4 بيف فيتراكح  عرضو أما ، كيمكمتران 
 5.8 ك لو اتساع أقصى في كيمكمتر
 جعمو مما ، أجزائو أضيؽ في كيمكمتر
 المساةة كتبمغ ,البةرية لممؤثرات عرضة

 كيمكمتران  365 ةكالي لمقطاع اإلجمالية
 مف 1.33% تعادؿ المساةة كىذه مربعان 
  .(1988طكيمة، فمسطيف)أبك مساةة جممة

 موقع قطاع غزة بالنسبة لفمسطيف (1.1)شكؿ                                                      

 (1211)اإلحصاء الفمسطيني،   :المصدر                                                
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 ناخعناصر الم .1
 الحرارة . أ
يعتبر مناخ القطاع جزءان مف الةزاـ االنتقالي بيف مناخ البةر المتكسط ك صةراء النقب كسيناء     

فاف القطاع يقع في ، (9.2)لممناخ شكؿ Koppen(، فتبعان لتصنيؼ ككبف 1987جنكبان )المبيض،
صيفان، كالرطب كالذم يخضع لمناخ البةر األبيض المتكسط الشبو استكائي الجاؼ  Csaتصنيؼ
ـ، بينما تتراكح °13-ـ°25يتراكح معدؿ درجات الةرارة اليكمي ما بيف,، ARIJ,2003)شتاءن )

 ـ°9ـ نياران إلى °21ـ ليبلن، كالصغرل شتاءن مف °17ـ إلى °29درجات الةرارة العميا صيفان مف 
 (. 2010ليبلن.)البغدادم،

 نهًُبخ Koppenتصنيؼ  (21.)شكؿ

 ((Kottek et al,2006 المصدر:

ٗ ـ°19.1بٌن ما ٌتراوح  ؼزة فً الحرارة لدرجة السنوي إلى أن المتوسط( 2011ٌشٌر )ثابت،  
معدل  (10.2)السنوي، ٌوضح شكل  المتوسط فً التدرٌجً االرتفاع نحو االتجاه مع م20.2˚

 . درجات الحرارة الشهرٌة لمحطة ؼزة
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 2007لعام  معدل درجات الحرارة الشهرٌة لمحطة غزة (12.1)شكل

 المصدر: األرصاد الجوٌة الفلسطٌنٌة

 اإلشعاع الشمسي . ب
يستقبؿ قطاع غزة كمية مناسبة مف اإلشعاع الشمسي، كتختمؼ الكمية مف شير إلى آخر، كمف    

 321 كيكنيك - 2كاط/ ـ 306.2 -مايك  شيرم في المتكسطات أعمى سنة إلى أخرل، فقد كصمت
 (.2011ثابت،(  2ـ /كاط 247 بمتكسط ـ، ك2002لسنة  2 كاط/ ـ

ٌولٌو حٌث بلؽت  شهر فً أعلى عدد لساعات السطوع  أما بالنسبة لسطوع الشمس فقد سجل    

 ( 11.2انظر شكؿ) .ساعة 135ساعة،  وسجل أدنى ساعات سطوع فً شهر دٌسمبر فبلؽت 327

     

  وي لإلشعاع الشمسً فً محطة غزةالمعدل السنب(  الشمسً              السطوع الشهري لساعات أ( المتوسط

       اإلشعاع الشمسً فً قطاع غزة (11.1)شكل

 (2011ثابت،(  المصدر:
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 الرياح . ت
 ،الصيؼ فصؿ خبلؿ الشرقية الشمالية الرياح تسكد ةيث لمرياح رئيسييف بنظاميف فمسطيف تتأثر    
 الفصكؿ في الشرقية  لرياحا تسكد ةيف في، الشتاء فصؿ خبلؿ الغربية الجنكبية الرياح تسكد بينما

 الصباح ساعات ، أما بالنسبة التجاه الرياح عمى مدار اليكـ فتككف في)كالخريؼ الربيع( االنتقالية 

 المساء ثـ ساعات في غربية ثـ ،ظيران  غربية جنكبية إلى بالتدريج تتةكؿ ثـ جنكبية مف اليـك األكلى

 لسرعة العاـ السنكم المتكسط يتراكح (، ك12.2كؿ )ليبلن، انظر ش الغربي الجنكب نةك االتجاه تعاكد

(، كبالنسبة لسرعة الرياح صيفان يبمغ معدؿ سرعة 2011ثابت،( كـ 8 -15 في غزة بيف   الرياح
 ـ/ث4.2ـ/ث ظيران، في ةيف تتقمص الى النصؼ ليبلن، كشتاءن يبمغ متكسط السرعة إلى 3.9اليكاء 

Abed,2012).) 

 

 ً والمتوسط السنوي التجاه وسرعة الرٌاحالتغٌر الٌوم( 11.1شكؿ)

 (2011ثابت، (المصدر:

 الرطوبة النسبٌة . ث

شتاًء.  %80الى  %60لٌالً، وبٌن  %85نهاراً الى  %65تتراوح نسبة الرطوبة فً الصٌؾ من 

 (.13.2(، انظر شكل)2010)البؽدادي،

 

 المتوسط السنوي والشهري للرطوبة فً غزة( 11.1شكل)

 (2011ثابت، (المصدر:
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 عدد السكاف .1
 عاـ منتصؼ نسمة مميكف 1.64 ةكالي غزة قطاع مةافظات في المقدر السكاف عدد بمغ   

( يكضح تكزيع 14.2الفمسطينية، كشكؿ ) األراضي سكاف مف 38.3%ةكالي نسبتو ما ، 2012
 عدد السكاف عمى مةافظات القطاع.

 

 2012نتصؼ العاـ،( يوضح عدد السكاف المقدر في محافظات قطاع غزة م11.1شكؿ)
 (2012المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني، 

 
 المباني السكنية في قطاع غزة 1-1-1

بدأت العمارة الفمسطينية المعاصرة مع بداية القرف العشريف، كارتبطت باستخداـ مكاد بناء جديدة،    
لت المكاد كأساليب تقنية غير معيكدة مف قبؿ، فاستبداؿ الطكب المبف بالطكب اإلسمنتي، كاستبد

مما أدل إلى اختفاء المباني الطينية القديمة ك  الرابطة باإلسمنت، كما استخدمت مادة الةديد.
 (.15.2ظيكر المباني الخرسانية بطبقاتيا المختمفة في سماء قطاع غزة، انظر شكؿ)

 
 ( المباني السكنية في مدينة غزة15.2شكؿ)

  (Hadid,2002) المصدر:
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مر المباني المنشأة في قطاع غزة يتراكح بيف عشريف عامان كخمسيف تقريبان، تؤكد اإلةصائيات أف ع
 1995-2000األعكاـ بيف ما إلى إنشاؤىا يعكد مساكف قطاع غزة كالتي تسكف في فنسبة األسر في

بمغت  2000 العاـ بعد أنشأت مساكف في كنسبة األسر التي تسكف %،36.7كصمت إلى  
.)اإلةصاء 1967العاـ قبؿ أنشأت مساكف في تسكف األسر مف %7.8ىناؾ  ةيف في % ،18.8

 ( ذلؾ.216.(، ك يكضح شكؿ)2010الفمسطيني،
يبلةظ ارتباط ةركة العمراف بتةسف األكضاع االقتصادية لسكاف قطاع غزة في منتصؼ 

 التسعينات كىي الفترة التي كاكبت قدـك السمطة الفمسطينية لقطاع غزة.  

 

 بي لألسر في قطاع غزة حسب سنة االنتياء مف إنشاء المسكف ( التوزيع النس211.شكؿ)
 (2011اإلحصاء الفمسطيني،(المصدر: 

 مالمح تخطيط المناطؽ السكنية 1-1-1-1
% مف البيئة 60يعتبر القطاع السكني أىـ القطاعات في قطاع غزة، فالمباني السكنية تشكؿ   

: ثبلث تجمعات سكنية تصنؼ إلىكتتركز في  (،2008العمرانية في قطاع غزة )العيسكم،
 أكثر، أك نسمة 10,000 سكانو عدد يبمغ تجمع كؿ ىك مخيمات. ك الةضر ريؼ، ةضر،
 سكانيا عدد يبمغ التي التجمعات كجميع ةجميا، عف النظر بغض المةافظات مراكز كجميع

 ةشبك األقؿ: عمى التالية العناصر مف عناصر أربعة فييا يتكفر أف شريطة4,000 بيف ما
 أياـ لطبيب طيمة كامؿ بدكاـ صةي كمركز بريد، كمكتب عامة، مياه كشبكة عامة، كيرباء

 سكانو عدد يقؿ تجمع كؿ العامة. أما الريؼ فيك الثانكية شيادة تمنح ثانكية كمدرسة األسبكع،
 أربعة فيو تتكفر أف دكف4,000 بيف ما سكانو عدد يبمغ تجمع ككؿ نسمة، 4,000 عف

 مخيـ، اسـ عمييا يطمؽ التي التجمعات كافة أعبله، كالمخيـ ىك المذككرة اتالخدم مف عناصر
 ( 2010)اإلةصاء الفمسطيني،.الدكلية الغكث ككالة قبؿ مف كيدار
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في ظؿ تغير نمط كأسمكب البناء في قطاع غزة كغياب مخططات تنظيمية تكجو ةركة البناء  
 ( إلى أف العامؿ2008. ك يشير)العيسكم،الجديدة أخذت التجمعات السكنية تظير بشكؿ عشكائي

 البنائية اليائؿ كالكثافة السكاني التكدس ىك جميعنا غزة قطاع في العمرانية المناطؽ بيف المشترؾ
 /شخص 6.9 ةالينا بالقطاع السكنية الكةدات إشغاؿ معدؿ يبمغ ةيث التجمعات، ىذه في العالية
 أك اجتماعينا.  بيئينا أك ةيناص مبلئمة غير الكةدات ىذه سكنية، كمعظـ كةدة

كمف أسباب التكدس صغر قطع األراضي المخصصة لمسكف كارتفاع أسعارىا، أدل إلى عدـ 
االلتزاـ باالرتدادات كاالرتفاعات، فالمسافات بيف المباني السكنية صغيرة، مما يةد مف التيكية 

 كاإلضاءة الطبيعية باإلضافة إلى جرح خصكصية السكاف. 

 
 ( اتجاه الشوارع وقطع األراضي موازي لساحؿ البحر11.1شكؿ)

 (Abed,2012)المصدر: 
بعد كضع مخططات ىيكمية لمدف القطاع يبلةظ أف شكارعيا إما مكازية لساةؿ البةر أك عمكدية 

(، مما أثر بشكؿ كبير عمى تكجيو القطع كالمباني المقامة 17.2عميو كما ىك مكضح بالشكؿ)
أخذ اتجاه الشارع الذم قد ال يككف متماشيان مع ةركة الشمس أك التكجيو عمييا، فأغمب المباني ت

 المرغكب لمرياح، مما ينعكس سمبان عمى االرتياح الةرارم داخؿ المباني.
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 المسكف في قطاع غزة خصائص 1-1-1-1

 المساكف أنواع . أ
تجمى ىذا التأثير تأثر أسمكب كنمط العمارة في قطاع غزة بمكاد البناء الجديدة كتقنياتيا، ك     

بشكؿ كبير في المباني السكنية، فنجد أف تصنيفات المباني السكنية اختمفت عف سابؽ عيدىا، ففي 
الماضي كانت معظـ المباني السكنية تتمثؿ في الدار، كلكف مع استخداـ االسمنت كمادة بناء 

 ية. جديدة كتقنياتيا الةديثة تقمص عدد الدكر كاستبدلت بشقة داخؿ عمارة سكن
 تصنيؼ المباني السكنية

 ( المباني السكنية إلى:(Hadid,2002يصنؼ    
 كتأخذ شكميف ىما:  المباني المنفصمة .1

 البيت المنفرد ) الدار( . أ
، كتصميمو يختمؼ  فيك مبنى سكني يضـ عائمة ممتدة، فمسطيف، في البناء التقميدم يمثؿ     

غرؼ  3-2طابقيف، ك باألغمب يةتكم عمى  كأ كاةد طابؽ مف يتككف تبعان لرغبات السكاف، كقد
، ك ككف البيت معرض لمتيكية يةماـ، مطبخ، كغرفة ضيكؼ، كغرفة جمكس، كبمككنات، ك  2-1نـك

الطبيعية مف جميع الجيات، كالةركة داخميا تككف أفقية، كفي ةالة الطابقيف يستخدـ الدرج لمةركة 
( 18.2ب بالقصارة كالدىاف. يكضح شكؿ)الرأسية، ك مادة البناء فيي الطكب االسمنتي المشط

 نمكذج لمبنى منفصؿ.

 
 ( نموذج لمبنى منفرد11.1شكؿ)

  (Abed,2012)المصدر: 
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 الفيال . ب
 طابؽ مف كتتككف ،2ـ500 -200كىي بيكت خاصة بالعائبلت الغنية، كتتراكح مساةاتيا مف     

 ةالة صص أةد األجنةة فيكيخ داخمي، درج بينيما يصؿ أكثر، أك طابقيف مف أك كاةد بجناةيف
 كالمطبخ لبلستقباؿ األرضي الطابؽ أك اآلخر كالجناح لمنكـ، الثاني الطابؽ أك الكاةد الطابؽ

 عف النظر بغض بيا تةيط ةديقة لمفيبل الغالب في يتكفر كما أنكاعيا، بمختمؼ كالخدمات
ثر ما يميز تصاميميا لمسيارة، أما أك ككراج الخارج، مف بيا يةيط سكر إلى باإلضافة مساةتيا

 بمادة لمفيبل العمكم السطح استخداـ األقكاس، كديككرات في الةجر، كالتشطيب الفاخر، كما يغطى
 مف كيككف المبلةؽ أك المباني أةد الفيبل ةدكد ضمف يكجد أف كيمكف األغمب، عمى القرميد

   ( نمكذج لفيبل في قطاع غزة.19.2مككناتيا، كيبيف شكؿ)
 
 

 
 
 
 

 ب( المنظور                                        المسقط ( أ
 مسقط ومنظور إلحدى الفمؿ في قطاع غزة (11.1)شكؿ

 المصدر: الباحثة
 المباني المتصمة )الشقة السكنية( .2

إف تطكر تقنيات البناء في قطاع غزة، كازدياد الةاجة لمسكف دفعت باتجاه البناء الرأسي في ظؿ    
أ السكاف باستبداؿ الدار بالعمارة السكنية التي تكفر عدة مساكف عمى نفس مةدكدية األراضي، فبد

قطعة األرض. تصنؼ العمارة السكنية إلى عمارة سكنية منخفضة )يصؿ عدد طكابقيا إلى خمس 
 ( طابؽ.15طكابؽ( كبرج سكني تزيد عدد طكابقو عف ستة طكابؽ ك قد يصؿ عدد طكابقو إلى )

عتمد عمى عدد الشقؽ في الطابؽ الكاةد، كباألغمب يةتكم كؿ طابؽ تصميـ العمارة السكنية ي  
شقؽ، كعادة تككف ثبلث كاجيات لمشقة معرضة لمفضاء الخارجي بيدؼ التيكية 4-1مف
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(. أما بالنسبة لمادة البناء في  (2Abed,2012ـ180-80كاإلضاءة، كيتراكح مساةة الشقة مف 
( 20.2ائط، كالخرسانة المسمةة لؤلسقؼ. يبيف شكؿ)العمارة السكنية فيي الطكب اإلسمنتي لمةك 

 نماذج لعمارات سكنية في قطاع غزة.
 أكثر أك غرفة مف تتككف عمارة أك دار مف جزء عمى ضكء ما سبؽ فاف الشقة تعرؼ عمى أنيا   
 أسرة لسكف معدة كىي خارجي باب جميعنا عمييا كيقفؿ كمرةاض، كةماـ مطبخ مف المرافؽ مع

الطريؽ العاـ)اإلةصاء الفمسطيني،  إلى يؤدم ممر أك درج طريؽ عف إلييا الكصكؿ كيمكف كاةدة،
2012.) 

 
 ( نماذج لمساقط عمارات سكنية في قطاع غزة12.1شكؿ)

 ( (Abed,2012المصدر: ِ  
تؤكد نتائج اإلةصائيات تغير نكع السكف في قطاع غزة كتةكلو مف دار الى شقة، فبيانات     
 شقة عمى شكؿ مساكف في تعيش األسر التي نسبة تشير إلى أف 2012 اـالسكف لع ظركؼ مسح
دار  شكؿ عمى مساكف في تسكف األسر التي ةيف بمغت نسبة في %،59.6 قطاع غزة بمغت في

األسر  نسبة بمغت  2010%. كبمقارنة ىذه النتائج مع سنكات سابقة مثبلن في عاـ 39.7أك فيبل 
 فيبل تسكف التي كاألسر %،47.8دار  التي تسكف األسر بةك نس % ،50.2 شقة  في تعيش التي

 ك ، %55.6 مكزعة بنسبة 2006في ةيف كانت اإلةصائيات في عاـ  ، %0.9بمغت نسبتيا 
( تكزيع األسر تبعان لنكع السكف لسنكات 21.2. كيبيف شكؿ) شقة عمى التكالي % عمى دار ك40.8

 مختارة.
نكع  صعيد الةضرية أكبر مف المناطؽ الريفية، فعمى يبلةظ أف ةجـ التغير في المناطؽ    

 األراضي ريؼ في دار شكؿ عمى مساكف في تسكف التي األسر نسبة أف إلى البيانات تشير التجمع
 التي األسر نسبة بمغت كقد الةضر، في %41.9 مقابؿ  %74.3بمغت 2010 عاـ الفمسطينية
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 لفمسطينية حسب نوع المسكف ( التوزيع النسبي لألسر في األراضي ا11.1شكؿ)

 (2012المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني،
الريؼ )اإلةصاء  % في23.7مقابؿ %56في الةضر شقة شكؿ عمى مساكف في تسكف

( التكزيع النسبي لؤلسر في األراضي الفمسطينية ةسب نكع 22.2كيبيف شكؿ) (.2012الفمسطيني،
 التجمع.

 

 راضي الفمسطينية حسب نوع التجمع( التوزيع النسبي لألسر في األ 22.2شكؿ)

 (2010المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني،

يستنتج مما سبؽ أف نكع السكف بدأ يتغير في قطاع غزة، كأخذ ينتقؿ مف مسكف عمى شكؿ دار    
الى مسكف عمى شكؿ شقة بالتدريج، كيعزل ىذا التةكؿ الى التغيرات االجتماعية في المجتمع 

ألسرة  في االستقبلؿ كامتبلؾ مسكف منفصؿ عف العائمة الممتدة، كتعزل الفمسطيني كرغبة أفراد ا
لقمة األراضي كألسباب اقتصادية تتمثؿ في صعكبة اقامة كؿ شخص مسكف منفصؿ، كؿ ذلؾ دفع 
باتجاه استبداؿ دار العائمة األـ بعمارة سكنية مككنة مف عدة شقؽ تستكعب جميع أفراد العائمة عمى 
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ا يبلةظ أف المسكف في الريؼ مازاؿ يأخذ شكؿ الدار، بينما في المناطؽ نفس قطعة األرض. كم
 الةضرية يككف عمى شكؿ شقة.

 عدد المساكف . ب
 الفمسطينية فاف عدد األراضي في 2007 كالمنشآت كالمساكف لمسكاف العاـ التعداد لبيانات كفقان    

 بياناتال كتشير غزة، اعقط في سكنية كةدة 245,623 منيا سكنية، كةدة 701,937 بمغ المساكف
 850,563 ةكالي 2010 العاـ في الفمسطينية األراضي في المقدر السكنية الكةدات عدد أف إلى

عذداى٘دذاداىسنٍْخاىَقذس (23.2العاـ. يبيف شكؿ) عف % 23.0 ةكالي بزيادة أم سكنية، كةدة

2007. ـًاألساضًاىفيسطٍٍْخدستاىَْطقخٗاىسْخ



 

 عدد الوحدات السكنية المقدر في األراضي الفمسطينية حسب المنطقة والسنة( 23.2شكؿ)

 (2012المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني،

 2) ـ(المسكف  مسطح مساحة . ت

% مف األسر في قطاع غزة تسكف في مسكف تتراكح 35المسكح اإلةصائية إلى أف  نتائج تشير   
 مترنا 80 مف أقؿ مساةتيا ساكفم في تسكف مف األسر %10 ، كأف159ً1-120مساةتو بيف 

  مربع متر  200 مساةتيا مساكف في تعيش التي األسر نسبة أف إلى البيانات كما كتشير مربعنا،
 ( التكزيع24.2(، يبيف شكؿ) 2010)اإلةصاء الفمسطيني،% 13 قد بمغت قطاع غزة  في فأكثر

 المسكف. مساةة ةسب قطاع غزة في لؤلسر النسبي
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 المسكف مساحة حسب قطاع غزة في لألسر النسبي ( التوزيع24.2شكؿ)
 (2012الفمسطيني، المصدر: )اإلحصاء

 
 السكػف كثافػة . ث
 المسكف في الغرؼ عدد . أ
 قطاع في  المسكف في الغرؼ عدد متكسط بمغ 2010 تبعان لنتائج اإلةصاء الفمسطيني لعاـ    
( 25.2. يبيف شكؿ )2006عاـ  غرفة في 3.3 الغرؼ عدد متكسط في ةيف كاف 3.7 . غزة
(  يكضح التكزيع النسبي لؤلسر ةسب عدد الغرؼ في المسكف ك كثافة المسكف كنكع 26.2ك)

 التجمع عمى التكالي.                                                                  

 
 ( التوزيع النسبي لألسر حسب 11.1شكؿ)         ( التوزيع النسبي لألسر حسب عدد       11.1شكؿ)

                كثافة المسكف ونوع التجمع في  قطاع غزة                                                                                                  الغرؼ في المسكف في قطاع غزة                    
 (2012الفمسطيني، المصدر: )اإلحصاء
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 الغرفة في األفراد عدد . ج
 نكع غرفة، كةسب/فرد 1.8 غزة قطاع في -الغرفة في األفراد عدد- السكف كثافة متكسط بمغ   

 الةضر في منيا أعمى المخيمات في السكف كثافة متكسط أف النتائج بينت السكاني، التجمع
 .كالريؼ الةضر مف كؿل لمغرفة فرد 1.6 مقابؿ المخيمات في لمغرفة فرد 1.7 ةيث بمغت كالريؼ

 (    2010)اإلةصاء الفمسطيني،
 

 خصائص غالؼ المبنى السكني .3
 الخارجية الحوائط . أ

 فتشير، قطاع غزة مساكف لمعظـ الخارجية لمجدراف األساسية البناء مادة اإلسمنتي الطكب عتبري  
 قطاع في ياإلسمنت الطكب بمادة مبنية مساكف في تسكف التي األسر نسبة أف إلى المسح نتائج

 مساكف في غزة تسكف قطاع في األسر مف% 0.4 ، كىناؾ  99.3% بمغت  قد  2010غزة عاـ
 (.2010نظيؼ )اإلةصاء الفمسطيني، ةجر بمادة مبنية

 

 

 

 

 

 

 

 

         قطاع خالل الحوائط الخارجٌة  فً المسكن فً قطاع غزة                                                       ( 11.1)شكؿ

 (1221المصدر)الحكم المحلً،
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تبنى مف الطكب اإلسمنتي  بالتطرؽ إلى تفاصيؿ الةكائط الخارجية في مسكف قطاع غزة نجد أنيا
سـ مف القصارة مف  3سـ مف الداخؿ ، كبسمؾ  2كتغطى بطبقة مف القصارة اإلسمنتية بسمؾ 

 U-value = 2.3) الةرارم  كبخصائص ةرارية معامؿ االنتقاؿ(، 27.2كما يكضح شكؿ)الخارج 

(W/m2K،4.4كالكصكلية W/m2K ،  ساعة )كزارة الةكـ 7.4 كالتخمؼ الزمني
 (.2004المةمي،

 األسقؼ . ب
نتيجة الستخداـ اإلسمنت كمادة بناء جديدة، كتكجو سكاف القطاع إلقامة مباني سكنية مف عدة    

ـ الخرسانة المسمةة في انشاء طكابؽ نجد أف الةمكؿ االنشائية فرضت نفسيا مف خبلؿ استخدا
مف ثبلث طبقات عمى األسقؼ. فأكثر األسقؼ استخدامان في المباني السكنية ىك السقؼ المككف 

سـ،  17سـ، طبقة مف الطكب اإلسمنتي المفرغ بسمؾ  8النةك التالي: طبقة خرسانة مسمةة بسمؾ
 بة لمخصائص الةرارية(، كبالنس28.2)شكؿكما ىك مكضح في  سـ 1طبقة قصارة داخمية بسمؾ 

،  W/m2K 4.9، كالكصكلية(W/m2K=U-value 2.6)لمسقؼ فاف معامؿ االنتقاؿ الةرارم
                                      ساعة.6.8 ، كالتخمؼ الزمني 0.4كمعامؿ اإلنقاص 

 

 

 

 ( قطاع خالؿ سقؼ خرساني في المباني السكنية في قطاع غزة11.1شكؿ)

                          (1221كـ المحمي،المصدر: )الح

 فتحات الشبابيؾ . ت
ال يكجد خصائص معينة لفتةات الشبابيؾ في قطاع غزة، فشكؿ الشباؾ يختمؼ مف مبنى إلى    

ـ 4آخر، كيتنكع مف عتب مستقيـ الى قكس، كما تتنكع نسب الشباؾ فقد يصؿ طكؿ الفتةة إلى 
أقؿ كأعمى ارتفاع مطمكب لتكفير التيكية كاإلضاءة  بكامؿ الجدار، كما ال يكجد قكاعد تضبط
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المناسبة لفراغات المسكف، كيمكف القكؿ أف ما يةكـ نسبة فتةة الشباؾ ىي رغبة المالؾ في تكفير 
 الخصكصية. 

        
 ( نماذج مف الشبابيؾ المستخدمة في المباني السكنية في قطاع غزة11.1شكؿ)

 المصدر: الباحثة

كـ كالزجاج أكثر المكاد استخدامان في الشبابيؾ في المباني السكنية في قطاع غزة، يعتبر األلمني
كيستخدـ الزجاج بأشكاؿ متعددة اما بشكؿ مفرد، أك مزدكج، أك ممكف، أك عاكس، فكؿ نكع مف ىذه 
، كتقمص  األنكاع لو تأثيره في استيبلؾ الطاقة. كما تستخدـ شبابيؾ ببلستيكية باطار ألمكنيـك

( نماذج 29.2اـ الشبابيؾ الخشبية كاقتصر استخداميا عمى المباني القديمة. يكضح شكؿ)استخد
 مف الشبابيؾ المستخدمة في قطاع غزة.

 وسائؿ التظميؿ . ث
تستخدـ كسائؿ التظميؿ بأشكاؿ متعددة في المباني لغرض جمالي، ككظيفي، كيتمثؿ الغرض    

صيفان، مع السماح بدخكؿ التيكية كاإلضاءة الكظيفي في ةماية فتةات الشبابيؾ مف أشعة الشمس 
المباشرة. كلكف في العادة يطغى الجانب الجمالي عمى الكظيفي، فبل يخضع تصميميا ألم 
ةسابات ةرارية، فتأخذ نفس الشكؿ كاألبعاد في جميع االتجاىات، كال تةقؽ مستكل القبكؿ لمراةة 

ئؿ التظميؿ المستخدمة في المباني ( نماذج مف كسا30.2. يبيف شكؿ)((Hadid,2002الةرارية
 السكنية في قطاع غزة
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 ( نماذج مف وسائؿ التظميؿ المستخدمة في المباني السكنية في قطاع غزة12.1شكؿ)

 المصدر: الباحثة

 البمكونات . ج
تعتبر البمككف مف أىـ العناصر البارزة في غبلؼ المبنى، كتمعب دكران ىامان في تةقيؽ الراةة    

، فاستخداميا يقمؿ مف دخكؿ أشعة الشمس المباشرة الى الفراغات الداخمية، كما تستخدـ الةرارية
كمبرد لممبنى السكنى في فصؿ الصيؼ باعتبارىا فراغ شبو مفتكح،  كخاصة في الكاجية الغربية، 
( كما تتجمع الشمس فييا في الشتاء. تأخذ البمككف أشكاؿ مختمفة، كتعتبر البمككنة المعمقة )الطاير

أكثر األشكاؿ استخدامان في المباني السكنية في قطاع غزة فيي تضيؼ مساةات إضافية لمساةة 
 أشكاؿ مختمفة لمبمككنات.  (32.2(،)31.2)الشقة. ك يكضح شكؿ 

  

 (أشكاؿ مختمفة لمبمكونات11.1شكؿ)            ( صورة البمكونة المعمقة             11.1شكؿ)

 ((Hadid,2002 المصدر:                                          المصدر: الباحثة     
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 استيالؾ الطاقة 1-1-1-1

تعتبر المباني القطاع األكبر استيبلكان لمطاقة، فيي تستيمؾ تقريبان ثمث الطاقة المستخدمة في 
لتغيرات العالـ، كيتكقع زيادة االستيبلؾ في ظؿ زيادة عدد السكاف، كارتفاع مستكل المعيشة، كا

   المناخية.

 وضع الطاقة في قطاع غزة . أ
يعاني قطاع غزة مف مةدكدية مصادر الطاقة، كيعتمد بشكؿ كبير عمى الدكؿ المجاكرة المتمثمة    

مف أنكاع الكقكد المختمفة كيرباء، ككقكد   %95في دكلة االةتبلؿ، كمصر لتكفير ما نسبتو 
خكؿ الكقكد الى قطاع غزة بالكضع السياسي مما ةفرم، بنزيف، كيركسيف،  سكالر....، كيرتبط د

يفاقـ مف ازدياد المعاناة في جميع نكاةي الةياة، كفيما يمي نستعرض بالتفصيؿ كاقع الطاقة في 
   القطاع.

  واقع الكيرباء في قطاع غزة . أ
بػػدائؿ  -تبعػػان لتقريػػر صػػادر عػػف كزارة الةكػػـ المةمػػي بعنػػكاف أزمػػة الكيربػػاء فػػي قطػػاع غػػزة     
ميجػػػاكات  240الكيربػػػاء تتػػػراكح مػػػا بػػػيف ( فػػػاف ةاجػػػة سػػػكاف قطػػػاع غػػػزة مػػػف 2012) -كؿكةمػػػ

 ( 33.2: شػػػكؿ)ميجػػػاكات مكزعػػػة عمػػػى المصػػػادر التاليػػػة 217يتػػػكفر منيػػػا ، ك ميجػػػاكات 350ك
 كيرباء في قطاع غزة:اليكضح مصادر 

 ميجاكات في أقصى إنتاج ليا. 80تكفر كمةطة غزة لتكليد الكيرباء  .1
مػف ةاجػة القطػاع لمكيربػاء )مػا يعػادؿ % 42شراء ما ال يقػؿ عػف ةيث يتـ ؿ دكلة االةتبل .2

 .خطكط مغذية منفصمة عمى طكؿ قطاع غزة 10مكزعة عبر ( ميجاكات 120
مكزعػػػة بشػػػكؿ  -ميجػػػاكات 17مػػػا يعػػػادؿ  –ةاجػػػة القطػػػاع مػػػف  %7-6مصػػػر كيػػػتـ شػػػراء  .3

 .رئيسي عمى منطقة رفح
مػػف إجمػػػالي ةاجػػػة  %38ميجػػاكات بنسػػػبة  133ي ةػػػكالفػػي الطاقػػػة الكيربائيػػة يبمػػغ العجػػػز    

 107. كمػػػػػف المفتػػػػػرض أف تغطػػػػػي مةطػػػػػة غػػػػػزة لتكليػػػػػد الكيربػػػػػاء الػػػػػنقص البػػػػػاقي )قطػػػػػاع غػػػػػزة
 ميجاكات. 140ميجاكات( ةيث تبمغ الطاقة اإلنتاجية المفترضة لممةطة 
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 ( المصادر المختمفة لمكيرباء في قطاع غزة33.2شكؿ)

 (2012كـ المحمي، المصدر: )الح
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الطاقة الكيربائية في قطاع كيشير التقرير إلى أف ىذا العجز سيتزايد بسبب تزايد الطمب عمى   
كيعػػزم التقريػػر %، 10إلػػى  7الطمػػب بنسػػبة تتػػراكح بػػيف  عمػػىيقػػدر ةجػػـ الزيػػادة السػػنكية فغػػزة، 

الةػرارة عالميػان الناتجػة عػداد السػكاف، كالرتفػاع درجػات أالزيػادة الطبيعيػة فػي أسباب الزيادة إلى: 
لجػػكء أعػػداد متزايػػدة مػػف السػػكاف إلػػى اسػػتخداـ أجيػػزة التػػي نجػػـ عنيػػا عػػف التغيػػرات المناخيػػة، 

الػى العمػؿ بعػد أف تعرضػت  المصػانع عػكدة بػو كيقصػد الةمػؿ النػائـكسػبب آخػر ىػك التكييؼ. 
 .لمتدمير أك التكقؼ

كقػؼ دخػكؿ الكقػكد الػبلـز لتشػغيؿ مةطػة نتيجة لمعجز في الطاقة الكيربائية، كلتزايػد الطمػب، كت
%، كتجػػػاكز انقطػػػاع التيػػػار 62الكيربػػاء فػػػاف الكضػػػع ازداد سػػكءن، ك كصػػػؿ العجػػػز الفعمػػػي إلػػى 

 (.2012ساعة يكميان )الةكـ المةمي،  12الكيربائي الػ
يصػػنؼ مسػػتكل الخػػدمات الكيربائيػػة فػػي قطػػاع غػػزة بأنػػو متػػدني؛ فعػػدد سػػاعات انقطػػاع التيػػار 

سػاعة انقطػاع  48ساعة في العاـ، بمتكسط  2,300قطاع غزة تصؿ إلى ةكالي  الكيربائي في
 5أسػػبكعيان، فػػي ةػػيف تتسػػامح المعػػايير ذات العبلقػػة بانقطػػاع لمتيػػار الكيربػػائي بمػػا ال يتجػػاكز 

سػػاعات فػػي العػػاـ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى مسػػتكل تػػردد التيػػار كاالنقطاعػػات المفاجئػػة الناجمػػة عػػف 
 (.2012ط التغذية اإلسرائيمية )الةكـ المةمي، األعطاؿ كخاصة في خطك 

 
 استيالؾ المباني السكنية مف الطاقة . ب
انعكس تةكؿ نمط البناء في قطاع غزة  عمى استيبلؾ الطاقة بشكؿ كبير، فالمباني السكنية    

(أشكاؿ الطاقة 34.2(. يكضح شكؿ)Muhaisen,2007% مف إجمالي الطاقة )70تستيمؾ 
السكنية، تعتبر الكيرباء مف أىـ أشكاؿ الطاقة المنزلية، فتصؿ نسبة  المستخدمة في المباني

 مف إجمالي المباني السكنية.%99.8المباني المتصمة بشبكة الكيرباء العامة إلى 

تشير اإلةصائيات إلى أف ىناؾ ارتفاع ممةكظ في استيبلؾ الطاقة ألغراض التدفئة كالتبريد،    
% في 84,3ـ إلى 2001% في عاـ 78خدـ كسائؿ التبريد مف فمقد زادت نسبة األسر التي تست

ب  ـ مقارنة 2010% في عاـ 4,1ـ ، كما ارتفعت نسبة األسر المستخدمة لممكيؼ إلى 2010عاـ 
 ، باإلضافة إلى أف نسبة األسر المستخدمة(2010)اإلةصاء الفمسطيني، 2003ً% في عاـ 1,3
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 ة المستخدمة في التدفئة( توزيع األسر تبعًا لمصدر الطاق11.1شكؿ)
 (1211المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني،

)اإلةصاء ـ 2011% في عاـ 72,2ـ إلى 2009% في عاـ 67,8لكسائؿ التدفئة ارتفعت مف 
 ( مصادر الطاقة المستخدمة في التدفئة.35.2. يكضح شكؿ)(2011الفمسطيني،

 

 
 التدفئةتوزيع األسر تبعًا لمصدر الطاقة المستخدمة في  (11.1)شكؿ

 (1211المصدر: )اإلحصاء الفمسطيني،
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 الخالصة 1-1

الراةة الةرارية مطمب ضركرم في البيئات الداخمية كتؤثر عمى الجكانب الصةية كاالنتاجية    
لؤلشخاص كلقياس مستكل الراةة في المباني السكنية في قطاع غزة كاف البد مف التطرؽ إلى 

ثرة فييا، فجاء ىذا الفصؿ كغطى في جزئيتو األكلى ىذه مفيكـ الراةة الةرارية كالعكامؿ المؤ 
المكضكعات ثـ تطرؽ الفصؿ إلى كاقع المباني السكنية كخصائصيا الةرارية كذلؾ مف خبلؿ 
التعرؼ عمى مناخ قطاع غزة الذم يخضع لمناخ البةر األبيض المتكسط الجاؼ صيفان، كالرطب 

ؿ الفصؿ لدراسة أىـ خصائص المباني السكنية شتاءن، كاستعرض أىـ عناصره المناخية، ثـ انتق
كالتي ليا تأثير عمى الراةة الةرارية، كالرتباط الراةة بالطاقة تـ التعرؼ عمى كضع الطاقة 
كاستيبلكيا في المساكف، كخمص البةث إلى أف شكؿ المباني السكنية في قطاع غزة ينتقؿ بالتدريج 

أف عمر المباني ال يتجاكز الخمسيف عامان، كارتبط مف شكؿ الدار إلى شقة في عمارة سكنية، كما 
التةكؿ في شكؿ المبنى كعمره كنمطو باستخداـ اإلسمنت كمادة بناء جديدة ، كما انعكس ىذا 
التةكؿ عمى زيادة استيبلؾ الطاقة لتةقيؽ الراةة الةرارية. كيستنتج مف ىذا الفصؿ أف ىناؾ 

ةة الةرارية في البيئات الداخمية لمساكف قطاع غزة، مف ةاجة ماسة لتقييـ العكامؿ المؤثرة عمى الرا
درجة ةرارة، ككصكؿ ككثافة اإلشعاع الشمسي في الفراغات الداخمية، كمستكل الرطكبة، كةركة 
اليكاء داخؿ الكةدة السكنية كغيرىا مف العكامؿ. كلتةديد المنيج المتبع في التقييـ كاف البد مف 

 ينة المستخدمة في إجراء التقييـ كىذا ما سيتطرؽ لو الفصؿ القادـ.التعرؼ عمى قرائف الراةة كالقر 
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 الفصؿ الثالث

 

    مقدمــة 3-1 

 )عاييرم( بالراةة دفع العديد مف العمماء لتطكير مقاييس اإلنساف شعكر تنكع العكامؿ المؤثرة في   
الطقس، كلمعرفة تفاعمو مع الظركؼ المناخية كبالتالي  مف اإلنساف تضايؽ مدل لقياس خاصة

قرائف الراةة الةرارية كصنفت في مجمكعات، كمف أىـ ىذه القرائف  تتةديد شعكره بالراةة؛ فتعدد
اس استطبلع آراء األشخاص ةكؿ االةسقرينة االةساس الةرارم التي اعتمدت في البداية عمى 

الةرارم المريح في بيئة المختبر ةيث يتـ التةكـ في المناخ الداخمي كاخضاع المشاركيف الى 
مجمكعة مؤثرات كضغكطات معينة، كلكف الدراسات الةديثة تكصي بضركرة إجراء الدراسات 
الميدانية في البيئات الةقيقية لؤلشخاص كأثناء ممارستيـ ةياتيـ اليكمية بةيث يتعرضكف لمختمؼ 

مف ىنا جاء ىذا الفصؿ ليركز عمى قرينة االةساس الةرارم باعتبارىا مكضكع  كاةي البيئة.ن
   الدراسة العممية.

 قرائف الراحة الحرارية 3-2

تعددت القرائف كالمخططات التي تقيس تأثير العكامؿ المختمفة عمى الراةة الفسيكلكجية لئلنساف     
شعكر اإلنساف بالراةة، كنبع ىذا التعدد مف  في ظؿ عدـ كجكد قانكف رياضي شامؿ لةساب

صعكبة تقييـ مدل استجابة اإلنساف اتجاه أةد عناصر المناخ كالةرارة أك الرطكبة أك سرعة الرياح 
بشكؿ منفرد ألف كؿ عنصر مرتبط باآلخر ككؿ منيا يعتمد عمى اآلخر في درجة التأثير عمى 

إيجاد العبلقة بيف تمؾ العناصر، كلصعكبة قياس (، كلصعكبة 2005أةاسيس الناس بالراةة )زكريا،
المؤثرات الفسيكلكجية كالسيككلكجية عند اإلنساف كخاصة أف شعكره بالراةة يعتبر مسألة نسبية 
تختمؼ مف شخص إلى آخر تبعان الختبلؼ العمر كالجنس كةالة الشخص الصةية كنكعية 

رب المختبرية كالميدانية لفةص الراةة المبلبس كالغذاء، كؿ ىذه األسباب أدت إلى إجراء التجا
 الةرارية. 

قاـ العمماء باختيار عينات تمثؿ المجتمع تمثيبلن صادقان ككضعيـ في ظركؼ مناخية متباينة    
 الدقة، مف مقبكؿ بقدر المتغيرات كؿ عف يعبر كاةد مؤشر أك معيار إلى كتةميؿ استجابتيـ لمكصكؿ

 كبذلؾ يككف مقياسان لمعبلقة بيف المناخ كاإلنساف.  لئلنساف المريح النطاؽ كذلؾ لتةديد
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العديد مف الدراسات ةاكلت تعريؼ كتقييـ التصكرات الةرارية، كتةدد مستكل اإلجياد الةرارم،    
اىىأُفكضعت الكثير مف القرائف )المؤشرات( في مختمؼ أنةاء العالـ، أشارت اةدل الدراسات 

رية، كأضافت الى أنو مف الممكف أف يككف ىناؾ أكثر مف ذلؾ قرينة)مؤشر( لمراةة الةرا 40 ْٕبك
(Cohen,2013) . 

اشتممت قرائف )مؤشرات( الراةة الةرارية عمى اثنيف أك أكثر مف العناصر المناخية ألف استخداـ    
عنصر كاةد ال يكفي لكصؼ إةساس االنساف بالراةة أك الضيؽ كصفان دقيقان، كتمثمت مخرجات 

أك  ي معادالت أك مخططات بيانية يتـ مف خبلليا تةديد درجات الةرارة المريةةىذه التجارب ف
 المةايدة أك تةديد منطقة الراةة الةرارية.

 منطقة الراحة الحرارية 1-1-1

 يةتفظ أف فييا جسـ اإلنساف يستطيع التي المناخية الظركؼ تعرؼ منطقة الراةة عمى أنيا ةدكد   

( بأنيا Çakir,2006)(، كيعرفيا 6990)رأفت، الطاقة بذؿ مف قدر بأقؿ تقريبنا ثابتة ةرارة بدرجة
الةالة الةرارية التي ال تتطمب بذؿ جيدان أك بذؿ جيد قميؿ مف األشخاص لمبلءمة أجساميـ مع 

تكامؿ مجمكعة مف الخصائص البيئية لؿ يتمثبأنيا  (Olgay) كيفسرىاالظركؼ البيئية المةيطة. 
 . سرعة اليكاء ،الرطكبة ،ةرارة اليكاءدرجة ، مثؿ شدة االشعاع

في المناخات ف ،كالمكسمي بالمكقع الجغرافيكترتبط  ،المنطقة الةرارية ليس ليا ةدكد ةقيقية  
درجة ةرارة  يفضمكفسكاف تمؾ المناطؽ ف الدافئ،الةارة منطقة الراةة الةرارية تمثؿ ظركؼ المناخ 

قؿ مف منطقة أطقة الراةة الةرارية خبلؿ الشتاء ك تككف من، مريةة مرتفعة عف المناطؽ الباردة
 (ASHRAE,1992). الراةة في الصيؼ

 حصٍُف لزائٍ انزاحت انحزارٌت 1-1-1

صنفت القرائف كالمخططات المناخية الفسيكلكجية في ثبلث مجمكعات كذلؾ باالعتماد عمى     
ى أساس تةديد ما يسمى عناصر المناخ األساسية المؤثرة عمى الراةة الفسيكلكجية لئلنساف عم

( التي يجدىا معظـ الناس مريةة مف ةيث درجة الةرارة كمقدار comfort  zoneبمنطقة الراةة )
 (2011الرطكبة، كالمجمكعات ىي: )ثابت،

 
 ذ واح يُبخً عُصز ضىء فًحزارٌت ان انزاحت  .1

كنشاطو  افاإلنس عمى راةة التأثير في فعاؿ مناخي عنصر عمى تعتمد القرائف التي كىي    
 قرائف العنصر تكصؼ أصبةت كلذا ذلؾ في استخدامان  األكثر العنصر الةرارة ىي كدرجة كصةتو،
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كتشمؿ عدة قرائف ىي: قرينة درجة الةرارة المؤثرة، (. 2002قرائف الةرارة )مكسى، باسـ المناخي
 رة المكافئة. قرينة السعادة، قرينة درجة الةرارة الظاىرية، قرينة تبريد الريح، قرينة الةرا

 

  لمركبةا القرائف .1
عمى  التصنيؼ في تعتمد ةيث اإلنساف راةة تةديد في كدقة مصداقية أكثر المركبة القرائف تعتبر    
 كالذل أك انزعاجو اإلنساف راةة في المؤثرة بالجكانب إلمامان  أكثر يجعميا مما ُمناخية عناصر عدة

 منيا: المركبة القرائف مف العديد ىناؾكاقعية، ك  نتائج ابراز إلى النياية في يؤدل

 الرطكبة كمتكسط الةرارة درجة متكسط عمى كتعتمد أكليفر الرطكبة(، كقرينة-قرينة )قرينة الةرارة 

 اإلنساف.  راةة تأثيران في العامبلف األكثر كىما النسبية
 الرياح كسرعة الةرارة درجة عمى التصنيؼ في كباسؿ( كتعتمد )سيبؿ الرياح تبريد قرينة. 
  .قرينة الجيد الةرارم 
 

  قرائف المناخ الفسيولوجي الشمولي .1
 ىي عبارة عف نماذج مناخية فسيكلكجية تأخذ في اعتبارىا عدة عناصر مناخية، كتركز عمى   

 نقاط كبتكقيع المختمفة، المؤثرات تأثير تدمج منةنيات عدة أك كاةد منةنى عمى الراةة نطاؽ تمثيؿ

 كمف عنو، تخرج أـ الراةة نطاؽ في تقع كانت إف تةديد يمكف المنةنى عمى يةالمناخ تمثؿ الظركؼ

(، كالمخطط Maunderذلؾ الخرائط التالية : تشمؿ: المخطط البياني لمكندر ) عمى األمثمة أشير
(، كالمخطط البياني Sanjer(، كالمخطط البياني لسنجر )Turijungالبياني لترجنج )

بعض ( لمزيد مف التفصيؿ ل1.3راجع ممةؽ)  (.Burtلمناخي لبكرت )( ، لنمكذج اTaylorلتيمكر)
 القرائف.

قرينة)مؤشر( اإلحساس الحراري 1-1  

باعتبار أف رضا المستخدميف ىك أىـ قضية يجب  قرينة االةساس الةرارميركز ىذا البةث عمى  
عالـ الرئيسية المؤثرة أخذىا بعيف االعتبار عند تصميـ المباني، كتةقيؽ الراةة الةرارية مف أىـ الم

في الرضا، كالتي بدكرىا ترتبط بدرجة الةرارة المناسبة التي تعتبر مف أىـ األشياء التي ييتـ بيا 
.)Griffiths,1990) االنساف في المبنى   

ترجع أىمية تطبيؽ ىذه القرينة في المباني الى أنو مف خبلليا يمكف تةدد درجات الةرارة    
التالي تةديد درجة الةرارة التصميمية لممباني المكيفة كالتي ينعكس تأثيرىا الداخمية المرغكبة، كب

، كما أنو يمكف العمؿ عمى تطكير معايير  (Auliciems,1981) عمى معدالت استيبلؾ الطاقة



63 

 

كمبادئ تكجييية لمتصميـ تعزز مف استخداـ المفاىيـ الجديدة المتعمقة بزيادة كفاءة الطاقة 
في التيكية الطبيعية كتقنيات التبريد بدكف االعتماد عمى الكسائؿ الميكانيكية كالتكنكلكجيا خاصة 

(Goss, Wanger, 2007) . 

مفيـو االحساس الحراري 1-1-1  

يعرؼ االةساس الةرارم بأنو تعبير سيككلكجي ميـ يرتبط بإةساس الشخص بالدؼء أك البركدة   
ؼ تشعر اآلف بالنسبة لدرجة ةرارة الغرفة كيتـ تقييمو مف خبلؿ اإلجابة المباشرة عف سؤاؿ كي

(Indraganti,2013 كيكجد مقياسيف لقياس اإلةساس الةرارم ىما: مقياس آشرم، كمقياس .)
 ىذيف المقياسيف كالقيـ المكافئة ليما. (6.1بدفكرد، كيبيف جدكؿ )

 عمى مقياس آشري و بدفورد تصنٌف  درجة اإلحساس الحراري ( 1.3جدوؿ)

 ( بتصرف الباحثةNicol, Humphreys,2002المصدر: )

  ASHRAEمقياس آشري  القيمة المكافئة Bedford مقياس بدفورد 

 ةار جدان  3+ ةار جدان جدان 

 ةار 2+ ةار جدان 

 دافئ قميبلن  1+ دافيء مريح

 مةايد 0 مريح

 بارد قميبلن  1- بارد مريح

 بارد 2- بارد جدان 

 بارد جدان  3- بارد جدان جدان 

    

تمد مناىج الراةة الةرارية في قرينة االةساس الةرارم عمى الربط بيف تصكيت األشخاص تع
لبلرتياح الةرارم كبيف قياس خصائص المناخ، كيكجد منياجيف لتعريؼ نطاؽ الراةة الةرارية، 

 كلكؿ منيج إمكانياتو كةدكده، كالمنياجيف ىما:
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 المنيج العقالني 3-3-1

  (Rational Approach or Heat Balance)رارم كيسمى منيج االتزاف الة    

 المنيج العقالنيمفهوم  3-3-1-1

في غرؼ المختبرات ةيث يتـ Fanger) يعتمد المنيج عمى نتائج الدراسات التي أجراىا فانجر )  
، كيةدد المنيج نطاؽ درجة (Alison,2010) التةكـ في المناخ الداخمي لفراغ غرفة المختبر

لمستخدمي المباني مف خبلؿ استطبلع آراء المشاركيف تبعان لمقياس آشرم الةرارة المريةة 
 PMV)ك تكقع معدؿ التصكيت ) ASHRAE Standard -55 (2004)لئلةساس الةرارم 

Predicted Mean Vote .ةكؿ االةساس الةرارم 

جسـ لتةديد يربط النمكذج بيف نظريات االتزاف الةرارم كالتنظيـ الةرارم الفسيكلكجي ألعضاء ال   
نطاؽ درجات الةرارة التي يجدىا شاغمي المباني مريةة، فكفقان ليذه النظريات فإف جسـ اإلنساف 
يكظؼ العمميات الفسيكلكجية )مثؿ التعرؽ، االرتعاش، كتنظيـ تدفؽ الدـ إلى الجمد( مف أجؿ 

سـ، فالةفاظ عمى الةفاظ عمى التكازف بيف الةرارة التي ينتجيا األيض كالةرارة المفقكدة مف الج
 االتزاف الةرارم ىك الشرط األكؿ لتةقيؽ اإلةساس الةرارم المريح.

 كيشترط فانجر عدة شركط ليةقؽ الجسـ البشرم راةة ةرارية ثابتة، كتتمثؿ ىذه الشركط في:    

 أف يككف الجسـ في ةالة اتزاف ةرارم. .1
عمى التكازف الةرارم ضمف أف تككف معدؿ درجة ةرارة الجمد كمعدؿ التعرؽ المذاف يؤثراف  .2

 ةدكد معينة.
 عدـ كجكد أم إزعاج في الجسـ )إزعاج مةمي(. .3

يشير فانجر إلى أف المنظـ الةرارم الطبيعي في جسـ اإلنساف فعاؿ لمغاية، كبالتالي سيخمؽ    
 الجسـ اتزاف ةرارم في ةدكد كاسعة مف المتغيرات البيئية ةتى في ةدكد عدـ تكفر الراةة.

بالظركؼ الةرارية المةايدة متى تةدث قاـ فانجر بفةص العمميات الفسيكلكجية في ةالة  كلمتنبؤ   
اقترابيا مف الةياد الةرارم فكجد أف العمميات الفسيكلكجية المؤثرة عمى التكازف الةرارم تمثمت في 
 معدؿ العرؽ كمتكسط درجة ةرارة الجمد فكانت ىذه العمميات كظيفية لمستكل النشاط.

ؼ تطكير عبلقة خطية بيف مستكل النشاط كمعدؿ العرؽ قاـ فانجر باستخداـ بيانات دراسة كبيد   
مشارؾ مف طمبة الجامعة ةيث تـ تعريضيـ لمختمؼ الظركؼ الةرارية في ةيف  183أجراىا عمى 
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مشاركان مف طمبة  86ارتدكا مبلبس مكةدة، باإلضافة الى دراسة مختبرية أخرل أجريت عمى 
ف مبلبس مكةدة كأخضعيـ إلى أربع مستكيات مف األنشطة المختمفة )مستقرة، الجامعة يرتدك 

 منخفضة، متكسطة، عالية( ليستنتج عبلقة خطية بيف مستكل النشاط كمتكسط درجة ةرارة الجمد.
كبصياغة نتائج العبلقات الخطية إلى معادالت االتزاف الةرارم تـ الةصكؿ عمى معادلة الراةة     

Comfort Equation  كتتكقع ىذه المعادلة الظركؼ التي تكلد الشعكر بالراةة )بالةياد ،
 الةرارم( لدل شاغمي الفراغات.

شاب دانمركي، ككاف  1296تـ تكسيع معادلة الراةة باستخداـ بيانات تجارب أجريت عمى  
المشاركيف يرتدكف مبلبس مكةدة، كينجزكف نشاطات مكةدة في ةيف يتعرضكف لمختمؼ البيئات 

لةرارية، كفي بعض الدراسات تـ تةديد الظركؼ الةرارية كطمب مف المشاركيف تسجيؿ شعكرىـ ا
لئلةساس الةرارم  (ASHRAE)بالنسبة لمةرارة سكاء بارد أك ةار كذلؾ باستخداـ مقياس آشرم 

 +(2( مةايد، )0( بارد قميبلن،)-1)( بارد، -2( بارد جدان، )-3ذك السبع درجات كالذم يتدرج مف )
. كفي دراسات أخرل قاـ المشاركيف بالتةكـ (Han,2007)( ةار جدان +3)( ةار، +2افئ قميبلن،)د

 في البيئة الةرارية بأنفسيـ لمةصكؿ عمى االرتياح الةرارم كذلؾ مف خبلؿ ضبط منظـ الةرارة.

ـ فػػي نتػػائج المعادلػػة تصػػؼ الراةػػة الةراريػػة بأنيػػا عػػدـ تػػكازف بػػيف التػػدفؽ الةػػرارم الفعمػػي لمجسػػ    
بيئػػة ةراريػػة معينػػة كبػػيف التػػدفؽ الةػػرارم المطمػػكب لمةصػػكؿ عمػػى أفضػػؿ راةػػة )ةيػػاد(  ألم نشػػاط 
معػػيف، كأف عػػدـ االرتيػػاح نتيجػػة بػػركدة الطقػػس يػػرتبط بمتكسػػط درجػػة ةػػرارة الجمػػد، كاالنزعػػاج مػػف 

رتيػػاح ارتفػػاع درجػػة الةػػرارة سػػببو رطكبػػة الجمػػد الناجمػػة عػػف إفػػراز العػػرؽ، كيمكػػف أف يكػػكف عػػدـ اال
  discomfort (local (الةػػػػػػػػػػػرارم فػػػػػػػػػػػي الجسػػػػػػػػػػػـ بأكممػػػػػػػػػػػو أك فػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػزء كخاصػػػػػػػػػػػة األطػػػػػػػػػػػراؼ

ذك السػبع  ASHRAEارتبطت المعادلة المكسػعة بػالظركؼ الةراريػة لمقيػاس اإلةسػاس الةػرارم   
 Predicted Mean Voteنقػػػاط كأصػػػبةت تعػػػرؼ بمػػػا يسػػػمى بمؤشػػػر تكقػػػع معػػػدؿ التصػػػكيت 

(PMV)،  كمػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػج(PMV) صػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى مؤشػػػػػػػػػر تكقػػػػػػػػػع نسػػػػػػػػػبة األشػػػػػػػػػخاص لمة
  (Predicted Percentage of Dissatisfied Index)   (PPD)المستائيف)المنزعجيف(

  Predicted Mean Vote (PMV)  معدل التصوٌت المتوقع يؤشز 3-3-1-1

ىك أساس مقياس الراةة الةرارية كخاصة لتقييـ  1960الذم كصفو فانجر  (PMV)يعتبر     
ةرارية الداخمية، كيعرؼ عمى أنو نمكذج تنبؤم يتعامؿ مع الراةة الةرارية لمجسـ ككؿ، الراةة ال

( -3)من  فالنمكذج يتكقع ك يمثؿ معدؿ التصكيت لئلةساس الةرارم عمى مقياس آشرم المعيارم

جدان لمجمكعة كبيرة مف األشخاص يخضعكف لمجمكعة معينة  ( حار3+)( حٌاد، 0بارد جداً إلى )
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رات البيئية الةرارية كمستكيات النشاط كالمبلبس، كنتائج النمكذج يعبر عنيا عمى مقياس مف المتغي
عمى المقياس بارد قميبل، ةياد، دافئ قميبل، كالتي تتطابؽ مع  الوسطىآشرم بالتصنيفات الثبلثة 

 يجب أف تبقي صفر مع تسامح بنسبة  PMVاإلةساس المقبكؿ، ككفقا لممعايير الدكلية فإف قيمة 

االنحراؾ المفترض فً كيشير  .(Farghal, 2011) لتةقيؽ البيئة الداخمية المريةة 0.5±  

مف البيئة  (PPD)الى تكقع نسبة األشخاص المنزعجيف الراحة المثالٌة )الحٌاد الحراري( 
(Humphreys & Nicol2007) . 

فهو ال ٌتوقع  ،نموذج ثابت ٌعتمد على الحالة الثابتة لتوازن الطاقة بأنو PMVيعتبر     

كيضـ النمكذج المتغيرات الرئيسية التي تؤثر عمى  االستجابة بالضبط فً حالة حدوث أي تؽٌٌر. 
اإلةساس الةرارم، كيةدد كمية التأثير المطمؽ كالنسبي لمعكامؿ البيئية كالمتمثمة في درجة ةرارة 

ة، باإلضافة إلى مستكل اليكاء، كمعدؿ درجة ةرارة اإلشعاع، كسرعة اليكاء، كالرطكبة النسبي
، أما metالنشاط، كسمؾ المبلبس. كيقاس مستكل النشاط بمصطمح معدؿ األيض اك كةدة تسمى 

. ككف النمكذج أنو يأخذ في الةسباف التغيرات في مستكيات cloسمؾ المبلبس فيقاس بكةدة 
شمؿ تكيؼ النشاط كسمؾ المبلبس كالتي تعتبر تكيؼ سمككي كبالتالي يمكف اعتباره نمكذج ي

 (Djongyang,2010)جزئي

لةالة معينة بإيجاد متكسط قيمة الشعكر   (MV)يمكف الةصكؿ عمى متكسط التصكيت    
المعطى لكؿ المكضكعات في تمؾ الةالة، كربط فانجر تكقع معدؿ التصكيت بعدـ التكازف بيف 

لمطمكب لمةصكؿ عمى التدفؽ الةرارم الفعمي مف جسـ اإلنساف في بيئة معينة كالتدفؽ الةرارم ا
 أفضؿ راةة أثناء نشاط معيف مف خبلؿ المعادلة التالية:

 PMV=(0.303exp(-0.036m)+0.028)L= ∞ L                                       

ىي الةمؿ الةرارم عمى الجسـ كيعرؼ بالفرؽ بيف الةرارة الداخمية المنتجة كالةرارة   Lةيث 
 المفقكدة عمى البيئة

    (PPD)مؤشر توقع نسبة االستياء )االنزعاج(  3-3-1-1

يتكقع نسبة األشخاص الذيف يشككف مف الظركؼ الةرارية لمبيئة، فيـ الذيف يشعركف بإةساس     
أكثر مف دافئ قميبلن أك بارد قميبلن عمى مقياس آشرم لئلةساس الةرارم، كيبيف فانجر أنيـ 

فيـ  ±6 أما الذيف صكتكا ب ،±2، ±3ا بيفاألشخاص الذيف أظيركا عدـ ارتياةيـ ك صكتك 
مف خبلؿ المعادلة  PPDٗ PMV. كيمكف تةديد العبلقة بيف (Djongyang,2010)مرتاةكف 

 التالية:



67 

 

          PPD =100-95 exp {-(0.03553 PMV 4+0.2179 PMV 2)} 

 

 PMVو  PPD( يوضح العالقة بيف 1.3شكؿ)
 (,Djongyang 2010المصدر: )

تشير بأف  PMV = 0، كقيمة (PMV =0)كس التماثؿ ةكؿ نقطة الةياد الةرارم العبلقة تع
ىناؾ أشخاص غير مرتاةيف لمستكيات درجة الةرارة عمى الرغـ مف أنيـ يرتدكف مبلبس مكةدة 
كيخضعكف لنفس مستكيات النشاط، كيرجع السبب لبلختبلفات في تقييـ الراةة الةرارية مف شخص 

فاف نسبة االستياء تككف منخفضة   PMV = 0( أنو في ةالة 6.1إلى آخر. كيكضح الشكؿ)
  %.5تقريبا 

 PMV نسبة االستياء باالعتماد عمى توقع معدؿ التصويت( 2.3جدوؿ)

 (,Djongyang 2010المصدر: )
 PMV مدى  PPD (نسبة االستياء)االنزعاج الراحة

1 <6 -0.2< PMV  <0.2 

2 <10 -0.5< PMV  <0.5 

3 <15 -0.7< PMV  <0.7 

ىي التي أكصى بيا مقياس آشرم،  PMVظركؼ الراةة الةرارية المقبكلة المستخدمة لنمكذج    
، كمعدؿ 0.15m/sكمعدؿ سرعة اليكاء أقؿ مف  ،%50كىذه الظركؼ تفترض الرطكبة النسبية 

، كسمؾ 1.2metدرجة ةرارة اإلشعاع تساكم درجة ةرارة اليكاء، كمعدؿ األيض )النشاط( 
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المسمكح بيا  PPD, PMVفي الصيؼ. ككفقان لنطاقات  0.5cloفي الشتاء، ك  0.9cloس المبلب
 (.8.1يمكف تةديد ثبلث أنكاع مف مناطؽ الراةة كما في جدكؿ )

لمراةة الةرارية في تطكير الراةة الةرارية كفي تقييـ  (PMV- PPD)ساىمت نماذج فانجر    
خداميا عمى نطاؽ كاسع كمقبكؿ في مجاؿ التصميـ كفي البيئة الةرارية الداخمية لممباني، كتـ است

 (two-node modelتقييـ الراةة الةرارية، فباإلضافة إلى ىذيف النمكذجيف يكجد نمكذج العقديف )
 .J.B)في مختبر   Gaggeكالذم طكر مف قبؿ  pierce two-node modelكالذم يعرؼ باسـ 

pierce foundation laboratory, yale university)،  كيستخدـ ىذا النمكذج لمتنبؤ
بالةالة   (PMV- PPD) باالستجابات الفسيكلكجية في الظركؼ العابرة بينما يتنبأ نمكذج

. كيقسـ ىذا النمكذج ىيكؿ جسـ اإلنساف إلى اسطكانتيف متةدتي المركز، (Gagge,1986)الثابتة
كدرجة ةرارة االسطكانة  ـ،°37.1تعادؿ  Terدرجة ةرارة االسطكانة الداخمية لجكىر الجسـ 

 ـ. °11.6 تعادؿ  Tsk اىجيذالخارجية المتمثمة في طبقة 

 العالقة بيف درجات الحرارة المفضمة والحياد 3-3-1-1

عند الةديث عف اإلةساس الةرارم يتداعى إلى الذىف العديد مف األلفاظ مثؿ االرتياح    
ت الةرارية كجميعيا مبلءمة لمظركؼ الةرارم، القبكؿ الةرارم، الراةة الةرارية، كالتفضيبل

يعترؼ الباةثكف بأىمية دكر الدالالت المستخدمة في الطقس كتصكرات المناخ . الةرارية
الداخمي، كأنو يكجد أبعاد كراء استخداـ الناس لمصفات لمتعبير عف انطباعاتيـ، ككذلؾ 

بيف مختمؼ نظـ  االختبلفات المنيجية بيف السكاف كبيف مجمكعات لغكية مختمفة، كربما
كجد اختبلفات كبيرة في ظركؼ الةياد الةرارم كالراةة لممشاركيف في  Pihsالكتابة، فمثبلن 

الدراسة كالمتةدثيف لمغة االنجميزية عف أم لغة أخرل عمى الرغـ مف أف المغة االنجميزية 
 (.Farghal,2011مشتركة في جميع العمكـ )

المثالي )األكثر راةة( ىك الةياد، كما تكجد  فإف اإلةساس الةرارم PMVكفقان لنمكذج  -
قياسات أخرل تشير إلى مدل مبلءمة الظركؼ الةرارية المكجكدة ك تتعمؽ بتصكرات البيئة 
الةرارية، ك التفضيبلت الةرارية، كمف ىذه القياسات الرضا الةرارم، كالقبكؿ الةرارم 

 الةالي. PMVكجميعيا غير مدمجة في نمكذج 
أف الةياد ليس بالضركرة مرتبط باإلةساس الةرارم Hancock ٗ Humphreysاستنتج  -

المفضؿ أك المطمكب، فالناس يفضمكف اإلةساس أدفأ مف الةياد في ةالة الجك في الخارج 
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بارد كدافئ بالداخؿ، بينما يفضمكف اإلةساس أبرد مف الةياد إذا كاف ةار بالخارج كفي 
 .(Hoof,2010)دائما يمثؿ الكضع المثالي  فميس الةياد ،(Mishra,2013)الداخؿ بارد 

ةيث الةظا أثناء تةميؿ بيانات الدراسات الميدانية مف  Dear & Bragerكىذا ما يؤكده    
مختمؼ أنةاء العالـ كجكد اختبلفات في درجة الةرارة المفضمة كالةياد، كىذه االختبلفات الجكىرية 

د بدرجات الةرارة المفضمة ىك أف يككف اإلنساف مبلةظة بشكؿ كبير في المباني المكيفة. فالمقصك 
في كضع مثالي بةيث ال يمجأ التخاذ أم إجراء تكيفي ليشعر بالراةة كبالتالي ليس ىناؾ ارتباط 

 بيف الةياد كالكضع المفضؿ. 

أف الةياد الةرارم ليست دائما  Hoof، Brager، Dearكما أكضةت العديد مف الدراسات ؿ    
لممستخدميف فالبعض يفضؿ ةالة عدـ الةياد في اإلةساس الةرارم )مثؿ نكعان  اإلةساس المثالي

ما دافئ، أبرد قميبلن( كىذه األةاسيس يمكف تكزيعيا ةكؿ الةياد الةرارم كممكف أف تتأثر تبعان 
لمفصكؿ كما أف التصنيفات الخارجية في مقياس آشرم ليس بالضركرم تعكس انزعاج لعدد كبير 

إلى أف األشخاص الذيف صكتكا ب  Grabrك  Wanger. كأشار (Hoof, 2008)مف األشخاص
عمى مقياس اشرم لئلةساس الةرارم ليس بالضركرم راضييف عف ببيئاتيـ  + 2،-2

(Ye,2006).  

  آراء حوؿ صحة النموذج 3-3-1-1

أك خضع النمكذج لمعديد مف دراسات الراةة الةرارية التي أجريت في مكاقؼ الةياة الةقيقية     
، بينما بعضيا اآلخر انتقد النمكذج ككؿ PMVفي المختبر، العديد منيا ما أثبت قكة النمكذج 

سكاء عمى مدل تطبيقو الجغرافي في أنةاء العالـ، أك تعميمو عمى أنكاع مختمفة مف المباني، أك 
 عمى خصائص مدخبلتو. 

ات الةرارة المريةة في إلى أف منيج االتزاف الةرارم فشؿ في تكضيح نطاؽ درج Nicolيشير -
المباني الميكاة طبيعيا، كما اعترض عمى منيجية المختبر المستخدمة ةيث  يجرل استطبلع 
آراء األشخاص ةكؿ إةساسيـ الةرارم في بيئة غير طبيعية يتـ التةكـ في مناخيا )غرفة 

 ،(2013ماعية المختبر( ، كبذلؾ ال يأخذ المنيج بالةسباف العكامؿ الثقافية، المناخية، االجت

(Halawa كتشير دراسة أجراىا .Van Hoof  إلى أف نمكذجPMV  يعطي تقديرا أكليان
لمقياس آشرم ذك السبع  الوسطىلمراةة الةرارية في الكضع الطبيعي، كالتصنيفات الثبلثة 

درجات ال تبدك صالةة تماما، كما أف النمكذج ال يستطيع التعامؿ مع الفركقات الفردية بصكرة 
 .(Hoof, 2008)ةة في الظركؼ الةرارية المثالية صةي
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كآخركف أكدت TSEدراسات عدة أثبتت صةة النمكذج في المكاتب المكيفة، فدراسة أجراىا  -
أف النمكذج يمثؿ بدقة متكسط اإلةساس الةرارم لممستخدميف في المكاتب المكيفة، كلـ يتأثر 

صةة  Nasrollahiصةية. كما أثبت النمكذج بعكامؿ إنسانية مثؿ كتمة الجسـ كالةالة ال
 ك  Humphreys. أما(Hoof, 2008) النمكذج ةيف طبقو عمى المباني المكيفة في إيراف 

Nicol  فقد اجريا تعديبلت ثانكية عمى قكاعد بيانات قائمة تةتكم بيانات اإلةساس الةرارم
د فٌه تحٌز ال ٌوج PMVفتكصبل إلى أف نمكذج  PMVفي جميع أنةاء العالـ لتقييـ دقة 

مما يككف لو آثار كخيمة  (0.5 -,0.5)، ك يمكف االعتماد عميو عندما تككف القيـ بيف جدي
 .(Humphreys, 2002)عمى استخداـ النمكذج 

مف خبلؿ معالجة معادلة فقد الةرارة بالتبخر مف سطح  PMVنمكذج  Mochidahناقش  -
، كالةمؿ الةرارم كتطبيقات النمكذج الجمد، كمعادلة فقد الةرارة عف طريؽ الجياز التنفسي
كاالتزاف الةرارم متةقؽ في  PMV =0كاستخداماتو فاستنتج أف في البيئات التي ال يككف فييا 

الظركؼ الفيزيائية المةايدة فاف النمكذج يككف مؤشر تجريبي كليس مؤشر نظرم يعتمد عمى 
 االتزاف الةرارم.

يت لئلةساس الةرارم الةقيقي كانت بمعدؿ التصك  PMVعند مقارنة مخرجات نمكذج  -
كما أنو عند فةص العبلقة بيف  (Hoof, 2008).كةدة لمقياس آشرم   1.3االختبلفات

PMV  كPPD  ك نسبة االنزعاج الةقيقية كجد اختبلفات بيف العبلقة التي كجدىا فانجر
 .Nicol ٗHumphreys (Djongyang,2010) ككجدىا كؿ مف 

عمى عينة صغيرة يجب أف يطبؽ بةذر ألنو  PMVنو عند تطبيؽ تشير دراسات أخرل إلى أ -
يمكف أف يةدث نسبة خطأ عند استخداـ نمكذج يعتمد عمى عينة كبيرة كتطبيقو عمى عينة 

متماثمة تماما  PMVٗPPDصغيرة. مشكمة أخرل يتـ إثارتيا ىي ما إذا كانت العبلقة بيف 
لئلةساس الةرارم. باإلضافة إلى أف  سكاء لمجانب البارد أك الدافئ عمى مقياس آشرم

Becker  كجد أف تماثؿPPD  ةكؿ الةياد المثالي غير صةيح لممباني السكنية خاصة في
الجانب الدافئ عمى مقياس اإلةساس الةرارم ، ففي ىذا الجانب يككف عدد قميؿ مف الناس 

 .PPD-PMV(Becker, 2009)غير راضييف بناءن عمى العبلقة بيف 
الذم طكر مف الدراسات المختبرية في أنةاء مختمفة مف العالـ عمى جميع  PMV طبؽ نمكذج -

المباني، كلـ يأخذ في الةسباف أثناء إجراء ىذه الدراسات تأثير نكع المبنى، كالتأثير النفسي 
لمبيئة عمى األشخاص لذا كثير مف الدراسات الميدانية أظيرت فركقات بيف اإلةساس الةرارم 

كدرجة الةرارة  PMVغات بيف اإلةساس الةرارم المتكقعة مف خبلؿ لمستخدمي الفرا
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ةيث أشار إلى أف تناقضات جكىرية تةدث بيف معدؿ  Oselandالمةايدة، كىذا ما أكده 
. كأرجع ((Oseland,1995كبيف معدؿ التصكيت الةقيقي  (PMV)التصكيت المتكقع 

ثابتة كتعتمد عمى قياس ظركؼ االختبلؼ الى اف دراسات المختبر التي تفترض الةالة ال
مستقرة غير ممكف تطبيقيا في الدراسات الميدانية، فالدراسات المختبرية السابقة فشمت في منح 

، كالكاقع (Schiavon,2008األشخاص المشاركيف التجربة الكاقعية في تةديد الراةة الةرارية )
يؽ نتائج الدراسات المختبرية اليكمي لؤلشخاص متغير كالبيئة غير ثابتة فيناؾ مخاكؼ مف تطب

. كبناءن عمى المراجعات التي أجراىا (Han,2007)عمى السكاف في بيئاتيـ الةقيقة 
Humphreys  بيف دراسات فانجر كالدراسات الميدانية أشار إلى أف ىناؾ اشتباه في بعض

المتغيرات التي قد تةدث في الكاقع ممكف أف ال تةدث في مناخ 
عن الدراسات  ، فالدراسات الميدانية أقرب لمكاقع كتفضؿ(McIntyre,1978المختبر)

 .(Djongyang,2010)المختبرٌة

مما سبؽ يبلةظ أف الدراسات الميدانية أعطت زخمان لمنقاشات بشأف صةة كدقة نمكذج     
PMV  كاستخدامو في بيئات ةقيقية كتطبيقو عمى مستكل العالـ في جميع أنكاع المباني بديبل عف
PMV ( Hoof,2008) .؛ كمف ىنا جاءت أىمية التطرؽ لممنيج التكيفي بالتفصيؿ 

 المنيج التكيفي 3-3-1

 مفيـو المنيج التكيفي 3-3-1-1

 لقٌاس اإلحساس الحراري المرٌحيعتمد المنيج التكيفي عمى دراسات ميدانية أجريت     
المنيج إلى تةميؿ التقبؿ  لؤلشخاص في بيئاتيـ الةقيقية كىـ يمارسكف نشاطاتيـ اليكمية، كييدؼ

الةقيقي لمبيئة الةرارية، ةيث يربط بيف ظركؼ الطقس الخارجية كبيف تصكر الراةة الةرارية، 
كيبةث في رضا الناس عف المنظكر البيئي، كيعتمد بقكة عمى المةتكل كسمكؾ الشاغميف 

كييتـ بمجمكعة اإلجراءات  كتكقعاتيـ، فيك يبةث في العبلقة الديناميكية بيف الناس كبيئتيـ اليكمية،
لتةقيؽ راةتيـ كرزمة كاةدة، ك   -كتكييؼ مبلبسيـ كبيئتيـ الةرارية -التي يمجأ ليا األشخاص 

يعتمد عمى فرص تكيؼ المستخدميف كتكفر خيارات التةكـ الشخصي في المناخ الداخمي إضافة 
 .(Hoof,2010)إلى البةث في العكامؿ النفسية 

لتأثير نشاطات مةددة كضغكط معينة أك لتأثير جك المختبر كما في منيج  ال يخضع ىذا المنيج  
PMV فاألشخاص يككنكف تةت تأثير البيئة مباشرة بكؿ جكانبيا المختمفة، فالمنيج التكيفي ال ،
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يعتبر الراةة شيء فيزيائي يؤثر عمى تصكرات البيئة بؿ يشمؿ المناخ، كالظركؼ االجتماعية 
كامؿ جكىرية تمعب دركا في التفضيبلت الةرارية. كأثبت أف األشخاص كاعتبارات اقتصادية، كع

قادريف عمى تةمؿ التغيرات في درجة الةرارة أكثر مف الدراسات المختبرية، ةيث يتصرؼ 
( مف خبلؿ Farghal,2011)األشخاص بطريقة إرادية أك الإرادية الستعادة االتزاف الةرارم لمجسـ 

ر إنتاج الةرارة في الجسـ بتغيير النشاط، أك بالتأثير عمى نسبة فقد اإلجراءات التي يمجأكف لتغيي
الةرارة مف الجسـ عف طريؽ تغيير المبلبس أك تغيير البيئة الةرارية عف طريؽ الشبابيؾ كاألبكاب 

 .كالمراكح

نمكذج النةدار خطي يربط بيف تقييـ درجات الةرارة في األماكف المغمقة  يعتبر المنيج التكيفي    
(؛ لذا Barger,1998)أك درجات الةرارة المقبكلة بدرجات الةرارة الخارجية كالخصائص المناخية

 de Dearيستخدـ ىذا المنيج في تقييـ المباني التي ال تعتمد عمى النظاـ الميكانيكي. كيشير 
الخارج  كآخركف إلى أف درجة الةرارة الداخمية المريةة مرتبطة بالمعدؿ الشيرم لدرجة الةرارة في 

كبناءن عمى ذلؾ فإف الخبرة الةرارية لؤلشخاص مع أةكاؿ الطقس تعدؿ مف تكقعاتيـ كتفضيبلتيـ 
 (.Farghal,2011) الةرارية كبالتالي تؤثر في اختيار المبلبس

 أىمية المنيج التكيفي 3-3-1-1

ة كاسعة تبةث تعتمد نماذج الراةة التكيفية عمى السمكؾ البشرم، كتعتمد عمى دراسات استقصائي   
في الراةة الةرارية كالظركؼ في البيئات الداخمية كالخارجية، ك تفترض أنو في ةالة ةدكث تغيرات 
مزعجة في البيئة الةرارية سكؼ يغير الناس سمككيـ، كيتصرفكف بطريقة مف شأنيا أف تمكنيـ مف 

مستكيات النشاط،  استعادة راةتيـ، كيمكف أف تشمؿ ىذه اإلجراءات تخفيؼ المبلبس، كالةد مف
 كفتح النكافذ. 

يتمثؿ التأثير الرئيسي ليذه النماذج أنيا تزكد المصمميف بمعمكمات أكسع عف الظركؼ المريةة  
خاصة في المباني ذات التيكية الطبيعية ةيث يتمتع شاغمييا بدرجة مف السيطرة عمى بيئاتيـ 

ات الميدانية يساعد عمى تطكير معايير الةرارية، كككف المنيج التكيفي يعتمد عمى بيانات الدراس
أفضؿ في تكفير الطاقة كتشجع المصمميف عمى منح المستخدميف فرص اكبر لمتةكـ في بيئاتيـ 

(Ye,2006). فتزكيد الناس بكسائؿ سيطرة عمى بيئتيـ المةمية يزيد كثيرا مف نسبة رضاىـ أكثر
 اء. تقببل لمتغيرات الةرارية العابرة كأقؿ تأثيرا عمى األد
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 فرضيات التكيؼ 3-3-1-1

 يعرؼ التكيؼ بأنو انخفاض تدريجي الستجابة اإلنساف لمؤثر بيئي يتكرر كيمكف أف يككف   

 (.De Dear,1997)سمككي ) مبلبس, شبابيؾ, تيكية(، فسيكلكجي )تأقمـ( ككذلؾ نفسي )تكقع( 
ةالة ةدكث أم تغير ةرارم تعتمد القاعدة األساسية لمتكيؼ عمى فرضية أساسية مفادىا أنو في    

 ,Nicol)ينتج عنو عدـ راةة فإف الناس يتفاعمكف مع ىذا التغير بطرؽ مختمفة الستعادة راةتيـ 

Humphreys,2002) :كالتكيؼ يةدث مف خبلؿ عمميتيف ىما ، 
. تكييؼ الناس أنفسيـ مع بيئتيـ مف خبلؿ إجراء بعض التغيرات مثؿ تغيير سمؾ المبلبس، 1

 ية كالنشاط، تناكؿ مشركبات ساخنة أك باردة.تغيير الكضع
. تكييؼ الناس بيئتيـ الةرارية تبعان لمتطمباتيـ مف خبلؿ فتح أك غمؽ النكافذ, تعديؿ الستائر، 2

ضبط أجيزة التدفئة أك التبريد مثؿ: ضبط درجة ةرارة التدفئة، إطفاء اإلضاءة، التةكـ في التظميؿ 
ؾ الطاقة فيذه العمميات تجعؿ الناس في ةالة تكازف ديناميكي كالتي ليا تأثير مباشر عمى استيبل

 مع مةيطيـ.

مف الفرضيات األخرل لمتكيؼ أف رضا الشخص عف المناخ الداخمي يتةقؽ عف طريؽ مطابقة     
الظركؼ البيئية الةرارية الفعمية السائدة في الزماف كالمكاف مع تكقعات الشخص الةرارية، كيتةقؽ 

طريقة تفاعؿ الناس مع البيئة كتعديؿ سمككيـ، أك مع الطريقة التي قد تغير مف  ذلؾ إما مف خبلؿ
تكقعاتيـ، كتفضيبلتيـ الةرارية بسبب العكامؿ البيئية، كالشخصية، كالتاريخ الةرارم الماضي 
)الخبرة الةرارية(. فاألشخاص في المناطؽ الةارة يفضمكف درجات ةرارة داخمية أعمى مف 

يشكف في المناطؽ الباردة  نتيجة تكيفيـ مع بيئتيـ كىذا عمى نقيض ما بنيت األشخاص الذيف يع
. فنظرية التكيؼ ال تفسر الراةة الةرارية عمى أنيا PMVعميو فرضيات معايير الراةة في نمكذج 

مجرد صياغة لمتكازف الةرارم كلكنيا مفيكـ أكثر شمكلية ينطكم عمى متغيرات أخرل تمعب دكران 
 يؼ اإلنسافأساسيان في تك

مف ناةية عممية ىناؾ اختبلفات في إدراؾ كفيـ البيئة الةرارية بيف مستخدمي المباني الميكاة    
طبيعيان، كميكانيكيان، كالمباني المختمطة ذات النظاميف، فدرجات الةرارة الداخمية المريةة في المباني 

رجات الةرارة منخفضة في المناطؽ ذات التيكية الطبيعية في المناطؽ الةارة تككف مرتفعة كتككف د
المناخية الباردة. كىذا ما تكصمت لو دراسات عديدة في ليبيا، باكستاف، إيراف، ايطاليا، كما أنو في 
المناطؽ ذات المناخ الكاةد تككف درجة الةرارة المةايدة في المباني المكيفة تختمؼ عف المباني 

دمي المباني المكيفة تككف ةساسيتيـ لمتغيرات في إلى أف مستخ  De Dearالميكاة طبيعيان. فيشير
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الةرارة ضعفي مستخدمي المباني الميكاة طبيعيان، فيـ يتكيفكف بدرجة أقؿ مما يجعؿ إةساسيـ 
الةرارم أكثر ةساسية ألم تغير في الةرارة، كيككف نطاؽ انسجاميـ في درجات الةرارة المريةة 

الةرارم، فاالنسجاـ الةرارم في المباني المكيفة  ضيؽ، كتتطكر لدييـ تكقعات عالية لبلنسجاـ
 .(Wilhite,2009)يؤدم الى رتابة ةرارية ككأف الشخص يعيش في كبسكلة ةرارية 

استخداـ التكييؼ الميكانيكي في الةياة اليكمية في المسكف كالعمؿ لتكفير ظركؼ الراةة كتقميؿ     
الطبيعي لجسـ االنساف الذم ينجـ عنو ارتفاع االنزعاج الةرارم يقمؿ مف استخداـ منظـ الةرارة 

 سقؼ التكقعات، كالتفضيبلت الةرارية مما ينعكس سمبان عمى صةة اإلنساف كعمى استيبلؾ الطاقة.

يعكس نمكذج التكيؼ العبلقة التبادلية )األخذ كالعطاء( بيف البيئة كالمستخدـ، فمػـ يعػد المسػتخدـ    
فػػي ضػػبط البيئػػة مػػف خػػبلؿ ردكد األفعػػاؿ المتعػػددة التػػي يمجػػأ المتمقػػي السػػمبي،  بػػؿ ىػػك عامػػؿ فعػػاؿ 

إلييا اإلنساف ليتكيؼ مع البيئة، كتتمثؿ أىـ ردكد أفعاؿ المسػتخدـ فػي تعػديؿ ردكد الفعػؿ السػمككي، 
 (.Cooper,1997 كردكد أفعاؿ سيككلكجية )عادات كتكقعات() كردكد أفعاؿ فسيكلكجة )التأقمـ(. 

 فعاؿ بالتفصيؿ:كفيما يمي نتطرؽ لردكد األ

 أوال: تعديؿ ردود الفعؿ السموكي

يعزل إلى التكيؼ البدني)الفسيكلكجي( كيشمؿ جميع التعديبلت التي يقكـ بيا الشخص بطريقة  
إرادية أك ال إرادية لتغيير الةرارة مف أجؿ ضبط االتزاف الةرارم لمجسـ، فاإلةساس باالنزعاج كعدـ 

فية ، فالتكيؼ الفسيكلكجي يعتبر أكثر أشكاؿ التكيؼ فاعمية الراةة ىك المةرؾ لبلستجابة التكي
ةيث يقدـ فرص كبيرة لؤلشخاص لمعب دكر فعاؿ في الةفاظ عمى راةتيـ، ك يمكف تصنيفو في 

 (Brager,1998)ثبلث مجمكعات:

تكيؼ شخصي: كيشمؿ المتغيرات الشخصية ةيث تكيؼ األشخاص أنفسيـ مع البيئة المةيطة  .1
في المبلبس، النشاط، كضعية الجسـ، أكؿ أك شرب أشياء باردة أك ساخنة، مف خبلؿ التةكـ 

 االنتقاؿ إلى أماكف مختمفة بةثا عف بيئة أكثر راةة.
تكيؼ بيئي كتكنكلكجي: يمثؿ تفاعؿ الشخص مع مةيطو ةيث يستغؿ الفرص المتاةة لتغيير  .2

التدفئة، كالتةكـ في  المناخ المةمي مثؿ فتح أك إغبلؽ النكافذ, تشغيؿ المراكح أك أجيزة
 الستائر، كالتةكـ في أجيزة التكيؼ.

تكيؼ ثقافي: تةديد مكاعيد لمزاكلة األنشطة المختمفة تبعان لؤلجكاء الةرارية مثؿ القيمكلة أك -3
 تعديؿ قكاعد المباس أم جدكلة األنشطة.
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تصّنؼ إلى كلكف فرص التكيؼ ىذه يمكف أف تككف مةدكدة بسبب بعض القيكد كالتي يمكف أف    
 (Farghal,2011):خمسة قيكد رئيسية كىي

قيكد مناخية ناجمة عف ظركؼ مناخية قاسية كشديدة تقمؿ مف فرص التكيؼ لدل  .1
 المستخدميف.

 قيكد اقتصادية تتمثؿ في تكمفة كسائؿ التةكـ الةرارم لمبيئة. .2
مبلبس، كتنظيـ قيكد اجتماعية تتمثؿ في العرؼ االجتماعي أك التنظيمي مما يؤثر عمى نمط ال .3

 ةرية التصرؼ.
 قيكد االستخداـ كاإلشغاؿ تتمثؿ في الكظيفة قد تؤثر عمى الراةة. .4
 قيكد التصميـ. .5

 (ثانيا: ردود الفعؿ الفسيولوجي )التأقمـ

التكيؼ الفسيكلكجي يشمؿ االستجابات الفسيكلكجية لجسـ اإلنساف، فالتعرض لمؤثرات بيئية   
 ،ناقص تدريجي لئلجياد الةرارم  الناجـ عف تمؾ المؤثراتةرارية متكررة كطكيمة يؤدم إلى ت

 (Brager,1998كىناؾ شكميف لمتكيؼ الفسيكلكجي ىما: )

التكيؼ الكراثي: كىك تكيؼ خاص بمجمكعة مف األفراد كيعتبر جزء مف التراث الجيني الخاص -1
 جياؿ أخرل.بيـ، ىذا النكع مف التكيؼ يتطكر في فترة ةياة ىؤالء األفراد كيمتد إلى األ

بشكؿ مباشر عمى  التأقمـ: كىك ردة فعؿ الإرادية تنتج عف الجياز العصبي البلإرادم  تؤثر-2
،  كيككف التأقمـ خبلؿ ةياة الفرد كيةدث بعد  (Farghal,2011)درجة المنظـ الةرارم الفسيكلكجي

تبر بشكؿ عاـ عممية عدة أياـ مف التعرض لمةفزات ةرارية )بيئات أكثر بركدة أك أكثر ةرارة(. كيع
 آلية التكيؼ. (2.3)مكسمية لفترات طكيمة كتككف نتائجيا مكتسبة مف الخبرات اليكمية. يبيف شكؿ

 ثالثًا: ردة الفعؿ النفسية )التعود والتوقع(

يشمؿ التكيؼ السمككي تأثير المتغيرات الثقافية كالمعرفية، كيصؼ ألم مدل التعكد كالتكقع يغير  
كردكد أفعالو الجسمية. لـ يؤخذ التكيؼ النفسي في معادالت االتزاف الةرارم مف تصكرات الشخص 

مع أف لو تأثير كبير عمى الراةة الةرارية كأصبح أكثر عمميات التكيؼ أىمية كأقميا دراسة نتيجة 
 لطبيعتيا المعقدة.
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 آلية التكيؼ (1.1)شكؿ
 بتصرؼ الباحثة (li,2013) المصدر:

 

 ي البيئة الداخمية والتحكـ الشخصي فرص التكيؼ ف 3-3-1-1

كاستجابات التكيؼ لدييـ تعتمد  ،مستخدمي المباني ىـ العنصر الفعاؿ في التةكـ البيئييعتبر    
عمى  آخر إلىكمف كقت  آخر، إلىكتختمؼ مف فصؿ  ، عمى المةفزات الةرارية المةيطة بيـ

مسمككيات تشمؿ تعديبلت تكنكلكجية مدار اليكـ الكاةد فالتكيؼ الةرارم ىك عممية ديناميكية ل
 . (li,2013)المختمفة شخصية كسيككلكجية في االستجابة لمظركؼ الةرارية

مف أىـ ما يميز فرضية التكيؼ أف األشخاص القاطنيف في مباني ميكاة طبيعيان لدييـ كسائؿ    
قمؿ مف تأثير اإلجياد تمكنيـ مف التةكـ بشكؿ فردم في بيئاتيـ ، فالتةكـ في البيئة بطريقة فعالة ي

 ((Indraganti, 2013السمبي عمى الصةة

 كتتمثؿ فرص التكيؼ كالتةكـ في:

 فتح وغمؽ النوافذ سموؾ .1
سمكؾ فتح كغمؽ الشبابيؾ كاألبكاب بعدد مف المتغيرات تشمؿ: الطقس، خصائص  يتأثر   

تغيير عدد النكافذ  كمتغيرات إنشائية، كتعتبر درجة الةرارة الخارجية العامؿ الميـ في المسكف،
التبايف في عدد  %70المفتكةة، كنسبة فتح الشبابيؾ، فدرجة الةرارة الخارجية كةدىا مسئكلة عف 
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 Brundrett دراسةكىذا ما أكدتو . (Dick and Thomas, 1951)الفتةات كالشبابيؾ المفتكةة 
ئكؿ عف كةدة سكنية ككجد أف الطقس مس 123، ةيث أجرل دراستو عمى  (1977)في عاـ 

% مف التبايف في عدد الشبابيؾ المفتكةة. بينما دراسة أخرل أشارت الى أف درجة 68-64%
الةرارة الداخمية ىي أفضؿ متنبيء بسمكؾ فتح الشبابيؾ أكثر مف درجة الةرارة الخارجية، ففتح 

فتح إف  (،(Haldi ,2008النكافذ في المناخ البارد يؤدم إلى انخفاض درجات الةرارة الداخمية 
الشبابيؾ يعمؿ أكثر في ةالة كانت درجة الةرارة الداخمية أعمى مف الةرارة الخارجية بخمس 

 . اىَصذساىسبثق(درجات في فصؿ التبريد )

مما سبؽ نستنتج أف فتح الشبابيؾ كغمقيا مرتبط بتكفير درجات الةرارة المريةة كذلؾ تبعان    
ية في البيئة المةيطة. كما أف أكقات فتح الشبابيؾ لمعبلقة بيف درجات الةرارة الداخمية كالخارج

 .(Walace, 2002) يتبايف كيتأثر بقكة تبعان لمتغيرات المكسمية

المستخدميف الذيف يممككف امكانية التةكـ في بيئاتيـ الداخمية أكثر رضا مف المستخدميف الذيف     
إمكانيات تنظيـ ةرارة المكاف ،  ال يممككف كسائؿ تةكـ في بيئاتيـ، كيرتبط رضا األشخاص بتكفر

في  %76أك فتح كغمؽ الشبابيؾ، فمثبلن كصمت نسبة األشخاص الراضييف عف بيئة العمؿ إلى 
لدل األشخاص الذيف ليس لدييـ  %56ةالة كجكد منظـ ةرارة، بينما نسبة الرضا كصمت إلى 

 يؾ المتةركة في ةالة الشباب %57مقابؿ  %67منظـ ةرارة لمفراغ، ككانت نسبة الرضا 

(Huizenga,1991).

 سرعة اليواء في الداخؿ .2

% مف التبايف في 10فسرعة الرياح مسئكلة عف  تؤثر سرعة الهواء على الراحة الحرارٌة،     
، فةدكد ةركة اليكاء في الداخؿ يةددىا (Dick and Thomas,1951)عدد الشبابيؾ المفتكةة. 

 أنو في ةالة ارتفعت درجة الةرارة عف Toftum يرالمستكل المطمكب لمتخمص مف اإلزعاج. كيش

أك في ةالة زيادة مستكيات النشاط الناس بشكؿ عاـ ال يشعركف بةاجة لتةريؾ اليكاء  23°ً
فيناؾ ةاجة لزيادة  ً°30ـ/ث تككف مناسبة، أما في درجات الةرارة المرتفعة تقريبان 0.4فسرعة 

بكلة، في ةيف ال تككف مفضمة في فصكؿ أخرل. ـ/ث فتككف ىذه السرعة مق1.6سرعة اليكاء إلى 
كتككف سرعة اليكاء العالية أكثر .ـ/ث0.8ىي  ASHRAEكأعمى سرعة مفضمة لميكاء كصفتيا 

فاعمية في ةالة زيادة الفقد الةرارم مف الجسـ عندما يككف معدؿ درجة ةرارة اإلشعاع أعمي مف 
ـ/ث في باكستاف مقبكؿ 1.5سرعة اليكاء  بأف Nicol & Hoofدرجة ةرارة اليكاء كىذا ما أثبتو 

.(Hoof ,2010)في الصيؼ
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 تأثير المالبس والنشاط .3
تعتبر المالبس من أهم طرق التكٌؾ المتاحة التً ٌمكن تؽٌٌرها فً لحظات عندما تفشل طرق    

 التكٌؾ األخرى.

 الدراسات الميدانية 3-3-1-5

بلث مجمكعات كذلؾ تبعان لؤلجيزة المستخدمة تصنؼ الدراسات الميدانية لمراةة الةرارية إلى ث   
لتسجيؿ مختمؼ الخصائص الفيزيائية لمبيئة الداخمية درجة ةرارة اليكاء، درجة ةرارة اإلشعاع، 

 إلى: (Barger)سرعة اليكاء، الرطكبة النسبية كاإلضافات لئلجراءات المستخدمة كيصنفيا 

مع مكاصفات  %100متكافقة تككف أجيزة االستشعار كاإلجراءات  التصنيؼ األوؿ: .1
ASHRAE -55(2004)  في ىذا النكع مف الدراسات الميدانية تؤخذ القياسات عمى ثبلث ،

ارتفاعات مف مستكل األرض، ىذا االجراء يسمح بفةص تاـ لمتأثيرات الغير سياقية في البيئة 
 كما يتيح الامكانية المقارنة بيف المباني.

التي تعتمد عمى المتغيرات الفيزيائية لمبيئة كالضركرية لقياس تشير لمدراسات التصنيؼ الثاني:  .1
في نفس الكقت كالمكاف الذم تجرم فيو االستبانة الةرارية PMV &PPDجميع مؤشرات 

كتؤخذ القياسات عمى ارتفاع كاةد، كىذا يسمح بتقييـ تأثير التكيؼ السمككي كالسيطرة عمى 
 االستجابات الشخصية.

مد عمى قياسات بسيطة لدرجات الةرارة الداخمية، كالرطكبة النسبية أةيانان يعتالتصنيؼ الثالث:  .1
كتؤخذ القياسات عمى ارتفاع كاةد مف االرض، كتككف القياسات الفيزيائية غير متزامنة مع 

 القياسات الشخصية التي يتـ أخذىا مف خبلؿ االستبياف.
 (Nicol,1993) ىناؾ تصنيؼ آخر  قسـ الى ثبلث مجمكعات:

تصنيؼ االكؿ: ترصد قياسات بسيطة تتمثؿ في درجة ةرارة الفراغ الداخمي، في ىذا التصنيؼ ال ال
 يتـ تسجيؿ أم استجابة شخصية

 .التصنيؼ الثاني: يتـ رصد قياسات لمبيئة الةرارية بالتكافؽ مع االستجابات الشخصية 
 كاالستجابات  ساب التبادؿ الةرارمالتصنيؼ الثالث: يتـ قياس كؿ العكامؿ البلزمة لة

 كيتـ خبلؿ الدراسات الميدانية قياس مجمكعة مف الخصائص كمنيا:  الشخصية.

 الخصائص الفيزيائية 
في معظـ الدراسات الميدانية يتـ قياس درجة ةرارة اليكاء فقط لمسيكلة. بينما في دراسات أخرل    

لنسبية، كسرعة اليكاء كذلؾ يتـ قياس درجة ةرارة اليكاء، كمعدؿ درجة ةرارة االشعاع، كالرطكبة ا
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لةساب المؤشرات الةرارية المعقدة المعتمدة عمى ىذه التغيرات. كيجب أف تككف الدقة في القياسات 
في ةالة قياس درجة الةرارة الككنية الستخداميا في تقييـ كةساب معدؿ درجة  0.5k±الفيزيائية 

 0.2k(Nicol, 1993)±ة ةرارة اليكاء ةرارة االشعاع ال بد اف تككف مقدار الدقة في قياسات درج

 خصائص األشخاص 
لرصد اإلةساس الةرارم كالراةة الةرارية يتـ استخداـ مقياس آشرم ذك السبع درجات استخداـ  -

 المقياس الكصفي في مقياس اشرم أك بمفكرد.
 اكثر مقاييس التفضيبلت شيكعان مقياس التفضيبلت ذم الثبلث نقاط . -
التي تتأثر باإلةساس الةرارم في الدراسات الميدانية ىي المبلبس أكثر الخصائص الشخصية  -

كمعدؿ األيض، كالمبلبس ال يمكف التةكـ بيا في الدراسات الميدانية كيمكف تسجيميا بصكرتيف 
 مختمفتيف ىما:

 اف يصؼ المشارؾ طقـ الثياب الذم يرتديو بشكؿ كامؿ. .1

مما يعطي مؤشر عف  cloيد قيمة تسجؿ كؿ قطعة عمى ةدة، ىذه الطريقة تساعد في تةد  .2
 الطريقة التي يعدؿ الناس بيا درجة الةرارة السائدة.

يتغير معدؿ االيض تبعان لمنشاط البدني لممشترؾ فمعظـ الدراسات تعاممت مع المستخدميف الذيف 
 تأثير بعض السمككيات التكيفية. (3.3)يؤدكف أنشطة يكمية خفيفة. كيبيف جدكؿ

 السموكيات التكيفية  تأثير بعض (1.1)جدوؿ
 ( بتصرؼ الباحثةASHRAE, 2009المصدر:) 

 تكافئ التأثير السموؾ
 2.2k±  ±0.35 سترة أك جاكيت

 clo ±0.8k 0.13± الضيؽ أك الفضفاض

 clo +-0.3k 0.05-+ نكع مقعد المكتب

 met ±3.4k 0.4± الجمكس أك المشي

 met ±2.6k 0.3± مستكل االجياد

 0.9k± 0.1± الةماسة في النشاط

 met ±0.9k %10 مكاقؼ مختمفة

 met ±0.9k 0.12- مشركب بارد

 met+0.12 ±0.9k رؽٍش مشركب ةار أك طعاـ

 m/s vel +2.8k 2.0+رؽٍش مركةة مكتب

 m/s vel +2.2k 1.0+ٌؽٍش مركةة سقؼ

 m/s vel +1.1k 0.5+ٌؽٍش فتح النكافذ
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 نماذج المنيج التكيفي 3-3-1-7
 يد مف الرسكمات البيانية الرئيسية التي ربطت بيف المناخ كالراةة الةرارية الداخمية منيا:ىناؾ العد

 Humphreysنموذج  .1

كتـ تسجيؿ أكثر مف  1930-1975دراسة ميدانية أجريت بيف  30اعتمد النمكذج عمى نتائج 
لمناخ انطباع متعمؽ باإلةساس الةرارم، كيعتبر أكؿ نمكذج يضع عبلقة رسمية بيف ا 20000

كالراةة الداخمية. صنفت المباني في ىذا النمكذج تبعان لنمط أنظمة التبريد كالتدفئة كليس عمى نكع 
عبلقتيف إةداىما تتعمؽ بالمباني المستخدمة ألنظمة التبريد  Humphreysالمبنى،  فكضع 

 Freeة طبيعيا (كالعبلقة الثانية لممباني الخالية مف األنظمة الميكانيكية )الميكا (HC)كالتدفئة 

Running mode (FR) فكانت العبلقة في المباني الميكاة طبيعيا خطية كتمثمت في المعادلة ،
 التالية:

Tn=11.9+0.534 To                      

 ةيث اف: 

Tn .ىي درجة الةرارة المةايدة أك المفضمة بالدرجة المئكية 

To د عمى بيانات دائرة األرصاد الجكية الخاصة بكؿ معدؿ درجات الةرارة الشيرية الخارجية كتعتم
 .0.1k، ككاف االنةراؼ المعيارم ةكؿ الخط r=(0.97)منطقة. ككانت العبلقة قكية 

 
 لدرجة الحرارة المحايدة)المفضمة( ومعدؿ درجة الحرارة الخارجية Humphreys( مخطط 1.1شكؿ)

 (Humphreys, 2002المصدر: )
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المعتمدة عمى التبريد كالتدفئة الميكانيكية فكانت العبلقة أقؿ قكة ةيث  (HC)أما في المباني      
(r=0.72)ككاف االنةراؼ المعيارم ةكؿ المنةنى (3.3كما في شكؿ) ، ككانت عمى شكؿ منةنى ،

1.5k :فأخذت العبلقة صيغة رياضية معقدة كما يمي ، 

                                                   –               

أف ىناؾ ارتباط كبير بيف المناخ كدرجات الةرارة المةايدة في المباني  Humphreysاستنتج    
التي ال تستخدـ النظاـ الميكانيكي في ةالة استخدمت درجات الةرارة العظمى كالصغرل )المعدؿ 

لدرجات الةرارة أك  الشيرم( كمتغيرات تنبؤية، كأف ىذا االرتباط لـ يعدؿ باستخداـ المعدؿ السنكم
درجات العظمى كالصغرل في الصيؼ أك الشتاء أك بتعديؿ األكزاف النسبية لمتكسط درجات الةرارة 
اليكمية العظمى كالصغرل. كما أشار إلى أف أغمب الدراسات الميدانية التي أجريت اعتمدت عمى 

المسح الميداني، كيعتبر تأخذ بيانات الطقس المةمي أثناء إجراء  بيانات األرصاد الجكية كلـ 
Humphreys :أف متكسط البيانات المناخية المجدكلة ليست مثالية لمتنبؤ )التكقع( لسببيف ىما 

األكؿ: أف الناس يميمكف لتكيؼ أنفسيـ تبعان لظركفيـ لذلؾ مف المةتمؿ أف تككف بيانات درجات 
ذات صمة أكبر مف البيانات درجة الةرارة المتزامنة ) يتـ أخذىا أثناء الدراسة ( أكثر مصداقية ك 

 الةرارة كنسبة كمعدالت سنكات عديدة.

الثاني: كأف نتائج العمؿ عمى إجراءات التكيؼ السريعة أظيرت أف تكيؼ المبلبس نتيجة انةراؼ 
 درجات الةرارة يمكف أف يكتمؿ خبلؿ أسبكع.

كالتي تعتمد عمى التيكية ىذا النمكذج  لـ يتطرؽ إلى المباني ذات األنظمة المختمطة ولكن      
  الطبيعية في فترات معينة عمى مدار العاـ كفي فترات أخرل تعتمد عمى األنظمة ميكانيكية .

 Auliciemsنموذج  .1

بجمع بيانات مباني ذات أنظمة Auliciemsةيث قاـ  Humphreysىك تطكير لنمكذج    
غير مكتممة كاف قد اعتمد  مختمفة مف خبلؿ دراسات ميدانية ذات كفاءة جيدة كةذؼ دراسات

، كاستنتج منيا انةدار خطي جديد كذلؾ باالعتماد عمى معدؿ درجات الةرارة Humphreysعمييا 
الداخمية المقاسة أثناء المسح الميداني كعمى معدؿ درجات الةرارة الشيرية الخارجية فةصؿ عمى 

 المعادلة التالية:

Tn = 9.2 + 0.48 Tn + 0.14 To 
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 درجات الةرارة الداخمية أثناء المسح الميداني.  معدؿ Tn  ةيث

فإف  Tnيساكم درجات الةرارة المةايدة أك المفضمة  Tnباعتبار أف معدؿ درجات الةرارة الداخمية 
 المعادلة تصبح:

Tn = 17.7 + 0.27 To 

في المباني الميكاة طبيعيان، ك  Humphreysىذا االنةدار الخطي أقؿ مف الذم ةصؿ عميو 
مف المباني المستخدمة النظاـ الميكانيكي. كلكف ىناؾ مشكمة في استخداـ خط كاةد ليعبر أعمى 

عف النظاميف ةيث أف تدرج االنةدار سيعتمد عمى عدد نسبي مف بيانات المسكةات الميدانية في 
كؿ نظاـ، كما أنو ال يمكف استخداـ معدؿ درجات الةرارة الداخمية باعتبارىا كمؤشر إذا كاف 

مف العبلقة ىك اقتراح درجات ةرارة داخمية مبلئمة مف خبلؿ معرفة درجات الةرارة  الغرض
الةظ أف درجة الةرارة الداخمية المضبكطة  Auliciemsالخارجية السائدة فقط. باإلضافة إلى أف 

مف خبلؿ أجيزة التةكـ ثابتة في جميع الفصكؿ، فمف الممكف أف يككف تثبيت درجة الةرارة غير 
ير ضركرم، كاألنسب أف تككف الدرجة المضبكطة مرتبطة بدرجة الةرارة الخارجية كليس مبلئـ كغ

 بالتيرمكستات المضبكط عمى نقطة ثابتة.

 ASHRAEنموذج  .1
 deاعتمد عمى قاعدة بيانات جديدة كميان مف المسكةات الميدانية لمراةة الةرارية ةيث أجراىا 

Dear  مبنى في  160ةرارم أثناء مسح ميداني لػانطباع لئلةساس ال 21000كزمبلئو فسجمت
لتطكير المنيج التكيفي لمراةة  RP-884تسع بمداف. كجمعت ىذه البيانات مف خبلؿ مشركع آشرم 

الةرارية كأكلكياتو كذلؾ باستخداـ أدكات متطكرة كمةكسبة لممتغيرات المختمفة مع أخذ قياسات 
االعتماد عمى فرضية أف الناس يتفاعمكا مع كاممة لدرجة الةرارة عمى ثبلث مستكيات مف األرض ب

بيئتيـ الةرارية بأشكاؿ مختمفة كيممككف أنظمة مختمفة لمتةكـ المناخي )طبيعي، ميكانيكي( كبالتالي 
ستككف تكقعاتيـ مختمفة مما ينعكس عمى معدؿ درجات الةرارة الجارية كاختبلؼ درجات الةرارة 

 المةايدة في كؿ بيئة. 

بتصنيؼ المباني ةسب األنظمة المستخدمة كتةميؿ االنةدار  de Dear & Bragerقاـ    
كقياسو في كؿ مبنى اعتمادا عمى اإلةساس الةرارم )تبعان لمقياس آشرم ذك سبع درجات( بالنسبة 
لدرجة الةرارة المؤثرة كذلؾ باإلبقاء عمى االنةدارات ذات الدالالت االةصائية عند مستكل ثقة 

نةدار الناتجة لمةصكؿ عمى درجات الةرارة المؤثرة كالتي تعتبر نفسيا ثـ ةؿ معادالت اال 95%
الدرجات المةايدة فكاف ىناؾ تبعثر كبير بيف قيـ تدرجات االنةدار فكانت االنةدار لممبنى 
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، كالمبنى ذك األنظمة ±0.25، أما في المبنى ذك النظاـ الميكانيكي فكاف االنةدار±0.13الطبيعي 
تـ تجاىميا p<0.05، االنةدارات التي كانت غير ذات داللة اةصائية عند ±0.11المختمفة كاف  

ألنيا ال يمكف أف تعبر عف فترات يمكف أف يثؽ بيا لتقدير درجة الةرارة المةايدة. قاعدة البيانات 
 Brager & deفي مسكةات آشرم استخدمت بيانات األرصاد الجكية المةمية المعاصرة كلكف 

Dear ى قيـ معدالت شيرية قديمة مف أقرب مةطة أرصاد جكية.اعتمدا عم 

 ASHRAE Standard- 55  معيار آشري .1

 الداخمي كالعكامؿ الشخصية مجمكعة العكامؿ البيئة لمفراغ الغرض مف ىذا المعيار ىك تةديد   
في  كما الفراغ أك أكثر مف مستخدمي ٪80مقبكلة ؿ  ظركؼ بيئية ةرارية سكؼ تنتج التي

 .(4.3شكؿ)

الةرارية أف لفظ  الراةة في أبةاث كمف الشائع عمكما يةدد بدقة في  المعايير، القبكؿ لـ  لفظ   
دافئ  مف الةرارية األةاسيس مع بشكؿ غير مباشر يرتبط كأف الرضا ىك مرادؼ لمفظ رضا، مقبكؿ
ؿ مف في ك األكثر شيكعا ىك السؤاؿ اإلةساس الةرارم سؤاؿ كأف قميبل، كبارد مةايد، قميبل،

 .الراةة الةرارية في تقييـ المختبرية كالميدانية الدراسات

 
( يوضح نطاؽ درجات الحرارة الفعالة في الفراغات ذات التيوية الطبيعية في النموذج التكيفي لمراحة 1.1شكؿ)

(ASHRAE Standard-55 2004)       (:المصدرASHRAE, 2009 ) 
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 SCATs  (smart controls and thermal comfort) مشروع .1

 EN 15251 (European standardىذا المشركع أساس العبلقة التكيفية في المقياس األكركبي 
(. استمر المشركع لمدة عاـ في مجمكعة مباني مكاتب في فرنسا، اليكناف، البرتغاؿ، السكيد، 

يرية، كتـ الةصكؿ كبريطانيا كذلؾ لدراسة العبلقة بيف المناخ كالراةة الداخمية، فأجريت مسكةات ش
انطباع عف اإلةساس الةرارم تبعان لمقياس آشرم مع أخذ قياسات لدرجة ةرارة  5000عمى 

اليكاء، درجة الةرارة الككنية، سرعة اليكاء، كالرطكبة النسبية، مع تقييـ لسمؾ المبلبس كعزليا 
طة أرصاد جكية كمستكل النشاط، كاعتمد عمى بيانات األرصاد الجكية الةديثة تبعان ألقرب مة

 لمنطقة الدراسة.

تـ اشتقاؽ درجة الةرارة المريةة مف كؿ مقابمة فردية كىي تمثؿ درجة الةرارة المؤثرة التي     
سجؿ عندىا المشاركيف انطباعات إةساسيـ الةرارم بأنيا درجة الةرارة المةايدة، ككجد أف أكزاف 

مف درجات الةرارة الخارجية المسجمة  معدؿ درجات الةرارة الخارجية في الماضي القريب أفضؿ
في الماضي البعيد ككانت المعادلة كما يمي:

Trm (tomorrow)=0.8* Trm (yesterday)+0.2 Tm (today)

 ليست خطرة فأصبةت معادلة االنةدار: ((0.2 ,0.8ككانت قيـ األكزاف  

Tcom=0.33 Trm (tomorrow)+18.8

 

 درجة الحرارة المحايدة 3-3-1-7

 األشخاص،نكعية الةياة التي يعيشيا ، كللمناخختبلؼ اال تختمؼ درجات الةرارة المةايدة تبعان    
تتراكح مناخ البةر المتكسط آخر. ففي كتختمؼ مف بمد إلى  ،شير كتبلئـ الفصؿ ؿتختمؼ لكك 

 كأقؿ ،أعمى مف درجات الةرارة في المناخات المعتدلةكىي  (25-20ة بيف )ديةادرجات الةرارة الم
 اتفي شنغيام تراكةت درجبينما  .(Cohen,2013) مف درجات الةرارة في المناطؽ الةارة

كىي مشابية لنتائج دراسات أجريت في الصيف درجة مئكية، 29.8-14.7 الةرارة المقبكلة بيف 
في درجات  معدؿ االختبلؼ. ككاف (xia,1999)درجة  30ةيث كانت درجة الةرارة المقبكلة 
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كبيف  ،درجة  1.7كبيف شنغيام كباكستاف ،درجة4.2  بيف شنغيام كاستراليا ةالةرارة المةايد
يرافشنغيام     (lin.2008). درجة 1.1  كاا

كاف النمكذج التكيفي لمراةة القديـ يربط بيف درجة الةرارة المةايدة كبيف المعدؿ الشيرم لدرجات    
مؼ مف شير إلى آخر، كعمى مدار الةرارة الخارجية، كلكف المعدؿ الشيرم لدرجات الةرارة يخت

الشير نفسو، كما يتغير المعدؿ تبعا لمفصكؿ، كبذلؾ فاف مصطمح شيرم يةمؿ في طياتو الكثير 
مف التأكيبلت مثبلن معدؿ أم شير، ىؿ الشير الةالي أـ السابؽ؟ ىؿ ىك المعدؿ الشيرم لمسنكات 

ذا كاف  يقصد بيا المعدؿ الشيرم لمسنكات الماضية أـ معدؿ األياـ التي تجرم فييا الدراسة؟ كاا
 الماضية كـ عدد السنكات التي يتـ أخذىا في الةسباف؟

كضع  (Nicol,1993)كؿ ىذه التساؤالت كانت تكجو إلى نتائج كثير مف الدراسات، كباستخداـ 
ةدا لمتساؤالت السابقة كأعطت مؤشران دقيقا لمتاريخ الةرارم لممستخدميف كخاصة أنيا تدرس درجات 

رارة المصاةبة إلجراء الدراسة، فاستخداـ درجات الةرارة السابقة ليس بالضركرة تعكس التاريخ الة
 الةرارم خاصة لمشخص الذم انتقؿ مف منطقة جغرافية إلى أخرل مختمفة في الظركؼ المناخية. 

، أما مقياس European Standard ((EN15251 كيةدد المعدؿ بنصؼ أسبكع في مقياس
ASHRAE  باستخداـ معدؿ درجات الةرارة الشيرية إذا كانت بيانات الطقس غير متكفرة، يسمح

 كلكف استخداـ معدؿ درجات الةرارة الجارية أكثر مبلءمة لفكرة التكيؼ.

 حساب درجات الحرارة المحايدة 
ترجع أىمية استخداـ معدؿ درجات الةرارة الجارية يعطي تقييـ لمتغير في مستكل المبلبس    

رجات الةرارة، كلةساب درجات الةرارة المةايدة مف آراء عينة صغيرة مف األشخاص تبعان لد
 كذلؾ باستخداـ المعادلة : Griffithsفي يـك معيف كمبنى مةدد استخدمت طريقة 

(Nicol, Humphreys, 2010)                               Tcomf = Tg – C/G 

ثابت    Gرأم الراةة،  Cدرجة الةرارة  الككف،   Tgدرجة الةرارة المةايدة،   T comfةيث: 
Griffiths  0.5كيساكم. 

يصؼ العبلقة بيف الدؼء الشخصي  Griffithsاف القيمة صفر تمثؿ الراةة )الةياد( ، كثابت 
 Nicol, Humphreys) كدرجات ةرارة المكاف الذم ال يمجأ فيو إلى اتخاذ أم رد فعؿ تكيفي 

2010)
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تكيفي بةيث أصبح يعتمد عمى معدؿ درجة الةرارة اليكمية الجارية بدال مف تـ تطكير المنيج ال
المعدؿ الشيرم لدرجات الةرارة الخارجية، كيتـ ةساب  معدؿ درجة الةرارة اليكمية الجارية مف 

  (Nicol and Humphreys 2010) :خبلؿ المعادلة التالية

Trm = (1- α) {Tod-1 + α Tod-2 + α2 Tod-3…….} 

 24معدؿ درجة الةرارة قبؿ  Tod-1، معدؿ درجة الةرارة اليكمية الجارية Trm،   1<ثابت   α:حٍث
قبؿ ثبلث أياـ    درجة الةرارةهمعدTod-3معدؿ درجة الةرارة قبؿ يكميف ك Tod-2، ساعة )قبؿ يكـ( 

 معدؿ درجة الةرارة المرجةة ألم يـك يتـ ةسابيا مف خبلؿ المعادلة التالية:و  كىكذا.

Trm = (1- α) Tod-1 + α Trm-1 

تـ تمثيؿ العبلقة بيف درجات الةرارة 0.8 بقيمة  α ، ك0.5بقيمة  Griffiths بالتعكيض عف ثابت 
 المفضمة كالةرارة الخارجية بالمعادلة:

Tcomf = 0.33 Trm + 18.8

 

 الخالصة 1-1

كع العكامؿ البيئية استعرض ىذا الفصؿ تصنيؼ قرائف الراةة الةرارية كالتي تعددت نتيجة لتن
المؤثرة عمى الراةة كتداخؿ تأثيرىا، كتـ التركيز عمى قرينة االةساس الةرارم بمنياجييا المنيج 
العقبلني كالذم يركز عمى اجراء دراسات في غرفة المختبر ةيث يتـ التةكـ في مناخيا، كالمنيج 

تعتبر أصدؽ في التعبير، كتطرؽ  التكيفي الذم يركز عمى اجراء الدراسة في البيئات الةقيقة كالتي
، كتصنيؼ في البيئة الداخمية كالتةكـ الشخصيالفصؿ الى فرضيات التكيؼ، كفرص التكيؼ 

الدراسات الميدانية تبعان لؤلجيزة المستخدمة في المسح الميداني كأكضاع األجيزة، كما تـ التعرؼ 
االستفادة مف ىذا الفصؿ في تةديد  عمى القياسات العممية التي تؤخذ أثناء المسح الميداني، كتـ

 منيجية الدراسة العممية كالتي سيتناكليا الفصؿ القادـ.

 

 

 



87 

 

 

 رابعالفصؿ ال

 الدراسة منيجية

 مقدمػػػػػة 1-4

 منيجية الدراسة 4-2

 تصميـ أداة الدراسة 4-3

 صدؽ األداة 4 -4

 ثبات األداة 4-5
 األسموب اإلحصائي 4-6

 خصائص عينة الدراسة 4-7

 خصائص مدينة خانيونس  4-7-1    
 الخصائص الشخصية لمعينة التي شاركت في االستبانة 4-7-2    
 خصائص المسكف 4-7-3    
 خصائص فراغي المعيشة والنـو  4-7-4    

 الخالصة 4-8
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 رابعالفصؿ ال

 إجراءات الدراسة

 مقدمػػػػػة 1-4

مكعػة مػف األىػداؼ، كأىميػا تقيػيـ الراةػة تسعى الباةثة مف خبلؿ الدراسة الةالية إلى تةقيػؽ مج   
الةراريػػة فػػي المبػػاني السػػكنية فػػي قطػػاع غػػزة، مػػف خػػبلؿ التطبيػػؽ عمػػى المبػػاني السػػكنية فػػي مدينػػة 

مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا  سػػػيتـ التعػػرؼ عمييػػػاكتةقيقػػػان ألىػػػداؼ الدراسػػػة تػػـ كضػػػع عػػػدة إجػػػراءات  .خػػانيكنس
يػػا، أداة الدراسػػة األساسػػية، صػػدؽ طبيعػػة البيانػػات التػػي تػػـ جمع الفصػػؿ سػػتعرضيالفصػػؿ، ةيػػث س

األداة، كثبػػات نتائجيػػا، كالمعالجػػات اإلةصػػائية المسػػتخدمة، كخصػػائص عينػػة الدراسػػة، كخصػػائص 
 الكةدات السكنية التي تـ تقييـ الراةة الةرارية مف خبلليا.

 منيجية الدراسة 4-1 

ميمػػي، كالقػػائـ عمػػى أسػػاس تةقيقػػان ألىػػداؼ الدراسػػة كطبيعتيػػا، تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التة   
كصؼ الظكاىر المراد دراستيا كصفان دقيقان، كما ىي في الكاقع، كمةاكلة تفسػيرىا، كجمػع أكبػر قػدر 
 .ممكػػف مػػف البيانػػات ةكليػػا بيػػدؼ تةميػػؿ تمػػؾ البيانػػات كصػػكالن لتعميمػػات كنتػػائج كعبلقػػات جديػػدة

 لمدراسػة كمتاةػة قائمػة كممارسػات أةػداث يتنػاكؿ الػذم المػنيج التةميمػي بأنػو المػنيج الكصػفي كيعػرؼ

 كالتةميػؿ بالكصػؼ مػع ىػذه األةػداث كالممارسػات تتفاعػؿ أف الباةثػة كعمػى مجرياتيػا فػي التػدخؿدكف 
(، كاعتمػػػػدت الباةثػػػػة عمػػػػى مصػػػػدريف أساسػػػػييف مػػػػف مصػػػػادر جمػػػػع 41 :2003)األغػػػػا كاألسػػػػتاذ، 

 البيانات كىي:

مراجػػػع كالمصػػػادر ذات العبلقػػػة مصػػػادر ثانكيػػػة: كانػػػت عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف الكتػػػب كال -1
بمكضػػكع الدراسػػة، كبعػػض الرسػػائؿ العمميػػة كالمجػػبلت كالػػدكريات، أك أم مرجػػع آخػػر يفيػػد 

 كيثرم البةث.
مصػػػػادر أكليػػػػة: عػػػػدـ كفايػػػػة المصػػػػادر الثانكيػػػػة جعمػػػػت الباةثػػػػة تمجػػػػأ السػػػػتخداـ المصػػػػادر  -2

 األكلية، كالتي كانت عبارة عف استبانة الدراسة األساسية.
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 ستبانة عبارة عف األداة األساسية لمدراسة، كاشتممت االستبانة عمى المةاكر التالية:ككانت اال

ككانت عبارة عف: الجنس، العمر،  شاركت في االستبيافالخصائص الشخصية لمعينة التي  -1
 التعميـ، الدخؿ.

الخصائص الفيزيائية لمكةدة السكنية: كتنقسـ إلى خصائص المسكف، ك خصائص فراغػات  -2
.المعيشة   كالنـك

االرتياح الةرارم: كينقسػـ إلػى االرتيػاح الةػرارم فػي فصػؿ الصػيؼ، كاالرتيػاح الةػرارم فػي  -3
 فصؿ الشتاء.

 اإلةساس الةرارم في ىذه المةظة )لةظة تعبئة االستبياف(  -4
أجػػػرم المسػػػح الميػػػداني لتقيػػػيـ الراةػػػة الةراريػػػة فػػػي الكةػػػدات السػػػكنية فػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس،    

ـ، 10/9/2013ـ كةتػػى 30/8/2013الصػػيؼ فػي الفتػرة الزمنيػة مػف  كأنجػز فػي أكاخػر فصػؿ
كتـ اختيار ىذه الفترة لسػببيف ألف التقيػيـ يعتمػد عمػى الصػكرة الذىنيػة لمسػتخدمي الفراغػات عػف 
انطباعػػػاتيـ كخبػػػرتيـ الةراريػػػة لفصػػػؿ الصػػػيؼ كبالتػػػالي ىػػػـ قريبػػػي العيػػػد بػػػو، كىربػػػان مػػػف تػػػأثير 

سيا عمى التقييـ ةيث تأخذ درجات الةرارة باالنخفاض في ىػذه الظركؼ الةرارية القاسية كانعكا
الفتػرة نكعػػان مػػا عػف بدايػػة شػػير أغسػطس الػػذم يسػػجؿ فيػو أعمػػى ارتفػػاع لػدرجات الةػػرارة. يجػػدر 

ةيػػث تػػـ اسػػتطبلع آراء transverseاالشػػارة ىنػػا الػػى أف المسػػح الميػػداني أنجػػز عمػػى مسػػتكل 
ؿ عشػػرة أيػػاـ المسػػح كالتػػي يكػػكف فييػػا متكسػػط السػػكاف عػػف االةسػػاس الةػػرارم ليػػـك كاةػػد خػػبل

 درجات الةرارة متغير ببطء.  
يكػػػكف االىتمػػػاـ فػػػي مسػػػكةات الراةػػػة بالعبلقػػػات بػػػيف الراةػػػة كدرجػػػة الةػػػرارة فالعشػػػكائية فػػػي    

كةػدة سػكنية عشػكائية فػي مدينػة خػانيكنس  100اختيار العينة تككف غير ميمة؛ لذا تػـ اختيػار 
، ك كانػػت العينػػة مكزعػػة عمػػى منطقػػة مركػػز المدينػػة باعتبارىػػا منػػاطؽ إلجػػراء المسػػح الميػػداني

 ةضرية كمناطؽ أطراؼ المدينة عمى أساس أنيا مناطؽ ريفية.
كلتةرم الدقة أجريت مقاببلت شخصية مع السكاف لئلجابة عمى أسئمة االستبياف مع تسجيؿ    

يشػة لمكةػدات السػكنية التػي لبعض المبلةظات، كما أخذت قياسات لدرجة الةرارة فػي فػراغ المع
ظيػران فػي تمػؾ الفتػرة . كتػـ اختيػار فػراغ  3صباةان كةتػى  11.5صادؼ زيارتيا ما بيف الساعة 
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المعيشة ألنو مكاف يسيؿ اجراء المقابمػة فيػو بػدكف تةػرج السػكاف، كلػـ يػتـ أخػذ أم قياسػات فػي 
 ذلؾ.  صعكبةفراغ النكـ خكفان مف التدخؿ في خصكصيات اآلخريف كل

 تصميـ أداة الدراسة 4-1
 قامت الباةثة بعدة إجراءات لتصميـ أداة الدراسة، ككانت ىذه اإلجراءات كالتالي:

 تةديد المشكمة البةثية كصياغة الفركض. -1
 االطبلع عمى البةكث الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الراةة الةرارية. -2
 تةديد العكامؿ التي قد تؤثر في الراةة الةرارية. -3
 يد األدكات البلزمة لتةديد الراةة الةرارية مف كجية نظر قاطني المباني السكنية.تةد -4
 صياغة استبانة الدراسة في صكرتيا األكلية. -5
عرض االستبانة عمى مشرؼ الدراسة كبعض المختصيف في المجاؿ اليندسي كاليندسة  -6

 المعمارية كالمجاؿ اإلةصائي.
عادة صياغتيا ةسب ما  -7  اقترح المختصكف.تعديؿ االستبانة كاا
تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية لمتأكد مف كضكح فقراتيا كشمكليا لكافة  -8

 المجاالت كالمةاكر البلزمة.
 التأكد مف ثبات النتائج. -9

 deباالعتماد عمى دراسات سابقة كمسكةات الراةة الةرارية ؿ  االستبياف تصميـ لقد تـ   

DearٗNicolٗMcCartneyكلتقييـ  .التطكير بما يتبلءـ مع أىداؼ الدراسة كآخريف مع
ذك السبع  ASHRAEتـ استخدـ مقياس  Thermal Sensation ((TS االةساس الةرارم

( ليعبر 0( ك في الكسط )3-( الى بارد جدان )3ةار جدان)+االةساس درجات كالذم يتدرج مف 
Thermal Preference (TP )لمتفضيؿ الةرارم Nicolعف الةياد، كما استخدـ مقياس 

( 0( كقيمة ) -2+( الى أدفأ كثيران )2الذم يةتكم عمى خمس درجات تنةصر بيف أبرد كثيران )
ساكف،  جدان، بطيء، في الكسط لتعبر عف بدكف تغيير. كمقياس ةركة اليكاء يتدرج مف بطيء

          قميبلن، قكم، كمقياس التفضيبلت، كمقياس القبكؿ. قكم
 صدؽ األداة 4 -4

يقصد بالصدؽ أف تعبر الفقرات كالمةاكر عف الظكاىر المراد قياسيا، أك ىك أف تككف الفقرات    
كالمةاكر نابعة كصادقة لقياس الراةة الةرارية، كتـ التأكد مف صدؽ األداة مف خبلؿ طريقة 
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الصدؽ الظاىرم، صدؽ المةكميف، ةيث قامت الباةثة بعرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى 
جمكعة مف المختصيف في المجاؿ اليندسي كالمعمارم، كاالةصائي لكسب الصدؽ الظاىرم، م

عادة صياغتيا بناء عمى مقترةات كتعديبلت لجنة التةكيـ، كممةؽ رقـ  كقامت بتقنيف الفقرات كاا
 في صكرتيا النيائية.يبيف االستبانة  (2.4كممةؽ رقـ ) ،االستبانةأسماء مةكمي ( يبيف 1.4)
 األداة ثبات 4-5

يقصد بالثبات أنو لك قامت الباةثة بإعادة تطبيؽ االستبانة عمى نفس عينة البةث تةت نفس    
الظركؼ كالشركط ستعطي نفس النتائج، بمعنى آخر الثبات يعني االستقرار كعدـ التغير الجكىرم 

 ية:في النتائج باختبلؼ التطبيؽ، كلمتأكد مف ثبات االستبانة تـ استخداـ الطرؽ التال

 ( طريقة معامالت ألفا كرونباخCronbach's Alpha coefficient:) 
كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس اةتساب معامؿ ألفا كركنباخ كمف ثـ اةتساب معامبلت ألفا 

 كركنباخ لمةاكر االستبانة، ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي:
 (1.1جدوؿ رقـ )

 ونباخثبات أداة الدراسة بطريقة معامؿ ألفا كر 
 معامؿ الثبات ألفا كرونباخ المحاور البياف

 االرتياح الةرارم
0.72785.20 االرتياح الةرارم في فصؿ الصيؼ

0.69983.60 االرتياح الةرارم في فصؿ الشتاء

0.80890.00 اإلةساس الةرارم في ىذه المةظة

 86.30 0.745 االرتياح الحراري ككؿ

 %100× التربيعي لمعامؿ ألفا كرونياخ معامؿ الثبات يساوي الجذر 

 
مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نستنتج بأف معامؿ ألفا كركنباخ لكافة فقرات كمةاكر االستبانة كانت أعمى 

 %، كىك معدؿ مرتفع جدان.86.30، كعميو فإف معامؿ الثبات يساكم 0.745، كبمغت 0.6مف 
 
 ( طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Coefficient:) 

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ األداة كالمةاكر إلى فقرات فردية الرتب، فقػرات زكجيػة الرتػب، ك 
كاةتسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بينيمػػػا، كمػػػف ثػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة سػػػبيرماف بػػػراكف لتصػػػةيح المعامػػػػؿ 
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(Spearmen- Brown Coefficient :كذلػػؾ ةسػب المعادلػػة )
1

2

R

Rئج كمػا فػػي ، ككانػت النتػػا

 التالي:(2.4جدكؿ رقـ )

 (1.1جدوؿ رقـ )
معامؿ االرتباط بيف معدؿ الفقرات فردية الرتب ومعدؿ الفقرات زوجية الرتب ألبعاد االستبياف ولمدرجة الكمية 

 لفقراتو
 (.Sigقيمة ) االرتباط المصحح معامؿ االرتباط األبعاد ـ.
 0.00 0.640 0.470** االرتياح الةرارم في فصؿ الصيؼ 1

 0.00 0.607 0.436** االرتياح الةرارم في فصؿ الشتاء 2

 0.00 0.644 0.475** اإلرتياح الةرارم لةظة تعبئة االستبياف 3

 0.00 0.849 0.738** االرتياح الحراري ككؿ

مػػف خػػبلؿ الجػػػدكؿ السػػابؽ يتبػػيف لنػػػا أف معػػامبلت االرتبػػاط كانػػػت دالػػة إةصػػائيان ةيػػػث كانػػت قػػػيـ 
(Sig. أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة )بمعنػػى أف مةػػاكر االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة لفقراتيػػا تتمتػػع 0.05 ،

  بثبات مرتفع يؤكد صةتيا كقدرتيا عمى قياس الظكاىر المراد قياسيا.

 األسموب اإلحصائي 4-6

ت انطبلقػػان مػػف اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة أساسػػية لجمػػع البيانػػات، كألجػػؿ اسػػتخراج بعػػض التعميمػػا   
كالعبلقات كالنتائج تـ االستعانة ببرنامج رزمة التةميؿ اإلةصائي لمعمكـ االجتماعية كالمعركؼ باسـ 

(SPSS( )Statistical Program For Social Studies كقامػػت باسػػتخداـ مجمكعػػة مػػف ،)
 االختبارات المناسبة كىي:

ؼ عمػػػى طبيعػػػة (: كيسػػػتخدـ ىػػػذا األمػػػر لمتعػػػر Normal Testاختبػػػار التكزيػػػع الطبيعػػػي ) -
 -البيانػػػات إذا كانػػػت تتبػػػع تكزيعػػػان طبيعيػػػان أمػػػػا ال، ةيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار كػػػػكلمجركؼ

 ( لمناسبتو لطبيعة العينة.Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنكؼ )
 (.Frequencies and Percentageالتكرار كالنسب المئكية ) -
 ريف.معامبلت االرتباط: لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف متغي -
 (: لمتعرؼ عمى ثبات االستبانة.Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
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(: لمتعرؼ عمى ثبات Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ ) -
 االستبانة.

(: كيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ عمى طبيعة استجابات العينة Meanالمتكسط الةسابي ) -
 عمى فقرات االستبياف.

كزف النسبي: كيستخدـ ىذا االختبار لمتعرؼ عمى الكزف النسبي الستجابات العينة عمى ال -
 فقرات االستبياف كتفاعميـ ةكليا.

 (: لمتعرؼ عمى الفركؽ الفردية بيف مجمكعتيف مستقمتيف.T - Testاختبار ) -
 (One way ANOVAsاختبار تةميؿ التبايف األةادم ) -
 (.Regressionتةميؿ االنةدار ) -

 خصائص عينة الدراسة 4-7
بقطاع  الجنكبية لممةافظات الرئيسي المركز أجريت الدراسة في مدينة خانيكنس، كالتي تعتبر   

 القطاع. مستكل عمى الثاني غزة، كالمركز

 خصائص مدينة خانيونس 4-7-1

 نشأة المدينة .1
مف كممتيف:  بدأت نشأة المدينة كخاف الستراةة المسافريف، كمنو اشتؽ اسميا الذم يتككف   

التكركزم الداكدار، كيرجح  األكلى " خاف" بمعنى "فندؽ"، كالثانية "يكنس" نسبة إلى األمير يكنس
ذكرىا ىيركدكت، كتعتبر مدينة  بعض المؤرخيف أف يككف االسـ القديـ لممدينة ىك جنيس، كما

كيكضح  (.2012د،الكر ) عمرىا عف ستمائة سنة خانيكنس الةالية مدينة ةديثة النشأة إذ ال يزيد
 .( صكرة لمدينة خانيكنس1.4شكؿ)

 المساحة .2
( 1999 يكنس، خاف لمدينة الييكمي )المخطط دكنـ 54170ةاليان  يكنس خاف مساةة بمغت   

 الةالي السكاف بمغ عدد. ك (1.4ةي، كما ىك مكضح في شكؿ) 19 بيف المساةة مكزعة كىذه
 المساكف عددبٌنما بلػ  ،1997عاـ تعداد عف 35.2% مقدارىا فردان، بزيادة 206889لممدينة 
 ، 1997تعداد عف 57.2% مقدارىا كبزيادة مسكننا، 42,402 خانيكنس مةافظة في المأىكلة
 ىعم13.1% 5.9% ك % 81.0 بنسبة كالمخيمات كالريؼ الةضر عمى المساكف ىذه كتتكزع
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 ( صورة لمدينة خانيونس1.4شكؿ)

 موقع بمدية خانيونس :المصدر
. كيجدر االشارة ىنا الى عدـ كجكد اةصاءات دقيقة لعدد (2012االةصاء الفمسطيني، ) يالتكال

 .(أةياء مدينة خانيكنس2.4شكؿ)كيبيف  السكاف كالمساكف لمدينة خانيكنس تبعان لتقسيـ األةياء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحياء مدينة خانيونس (1.1شكؿ)

 (1211الكرد،)
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 أسباب اختيار المدينة كحالة دراسية 

 اختيار مدينة خانيكنس كةالة دراسية لؤلسباب اآلتية: تـ
ألىمية المدينة فيي تعتبر المركز الرئيسي لمتجمعات في جنكب قطاع غزة، كما تعتبر المركز  -

 الثاني بعد مدينة غزة، ككؿ مشاريع التطكير منصبة باتجاه المدينة. 
 ةررات في مةافظة خانيكنس.التكجو إلقامة معظـ مشاريع االسكاف المستقبمية في أراضي الم -
تجمع المدينة بيف المناطؽ الةضرية كالريفية مما يجعميا تغطي ىدؼ الدراسة المتمثؿ في تقييـ  -

الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة، كلسيكلة اجراء المسكةات كخاصة أنيا 
 نفس المدينة التي تقيـ فييا الباةثة. 

كيقصد بيا  -( مسكف )كةدة سكنية( 100ار عينة عشكائية بمغت نةك )إلجراء الدراسة تـ اختي   
مكزعة  -مسكف لعائمة كاةدة تقطف اما مبنى سكني مككف مف طابؽ كاةد أك شقة في عمارة سكنية

عمى مركز المدينة ذك الكثافة البنائية كالسكانية العالية، كأطراؼ المدينة ذك الكثافة المنخفضة. 
( مسكف. 93نو أثناء التةميؿ تـ استثناء سبعة استبيانات فأصبح ةجـ العينة )كيجدر االشارة الى أ

 كالجداكؿ التالية تبيف لنا خصائص عينة الدراسة التي تـ اختيارىا.

 الخصائص الشخصية لمعينة التي شاركت في االستبانة 1-1-1
 الجنس .1

ر ك اإلناث، ةيث بمغت (أف أفراد العينة كانت مكزعة بنسب متقاربة بيف الذكك 3.4يكضح جدكؿ)
 %.49.50%، كبمغت نسبة اإلناث 50.50نسبة الذككر 

 (1.1جدوؿ رقـ )
 العينة التي فرغت االستبانة حسب الجنس

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 الجنس
 50.50 47 ذككر

49.50 46 إناث

 100.0 93 اإلجمالي

 العمر .2
 50%، كأخيػػران الفئػػة العمريػػة أكثػػر مػػف 17.20( كبنسػػبة بمغػػت عامػػان  50–41يمييػػا الفئػػة العمريػػة )
 فقط.%5.40عامان، كبنسبة بمغت 
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 (1.1جدوؿ رقـ )
 توزيع العينة حسب العمر

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 العمر

 36.60 34 عامان  30 -21

 40.90 38 عامان  40 – 31

 17.20 16 عامان  50 – 41

5.40 5 امان ع 50أكثر مف 

 100.0 93 اإلجمالي

 التعميـ .3
أف معظػػـ أفػػراد العينػػة التػػي فرغػػت اسػػتبانة الدراسػػة كانػػت تةمػػؿ  (5.4) يتضػػح مػػف خػػبلؿ جػػدكؿ   

 %.60.20المؤىؿ العممي البكالكريكس كبنسبة 

 (1.1جدوؿ رقـ )
 توزيع العينة حسب التعميـ

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 لمؤىؿ العمميالتعميـ كا

 6.50 6 أعمى مف بكالكريكس

 60.20 56 بكالكريكس

 22.60 21 أدنى مف بكالكريكس

10.80 10 أدنى مف المرةمة الثانكية

 100.0 93 اإلجمالي

 الدخؿ .4
 .دخكؿ أفراد العينة تبايف (6.4)جدكؿمف ضح تي   

 (1.1جدوؿ رقـ )
 توزيع العينة حسب الدخؿ

 النسبة المئوية ارالتكر  المتغيرات البياف

 الدخؿ

 38.70 36 شيقؿ فأقؿ 1000

 30.10 28 شيقؿ 2000 – 1000

 11.80 11 شيقؿ 3000 – 2000

18.30 17 شيقؿ 3000أكثر مف 

1.10 1 قيـ مفقكدة

 100.0 93 اإلجمالي
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 خصائص المسكف 1-1-1
 الخصائص الفيزيائية 1-1-1-1
 موقع المسكف .1

 تجمع كؿ المنطقة الةضرية ىكأك منطقة ريفية ، ك  في منطقة ةضرية كيقصد بيا كقكع المسكف   
 عمى التالية العناصر مف عناصر أربعة فييا أكثر ك يتكفر أك نسمة 10,000 سكانو عدد يبمغ

لطبيب  كامؿ بدكاـ صةي كمركز بريد، كمكتب عامة، مياه كشبكة عامة، كيرباء األقؿ: شبكة
 تجمع كؿ أما المنطقة الريفية فيي العامة. الثانكية شيادة تمنح ةثانكي كمدرسة األسبكع، أياـ طيمة
نسمة كال تتكفر فيو أربعة مف الخدمات السابقة الذكر، كتـ اختيار  4,000 عف سكانو عدد يقؿ

 مركز المدينة كمنطقة ةضرية ، كأطراؼ المدينة كمناطؽ ريفية.
 (1.1جدوؿ رقـ )

 موقع المباني السكنية عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات يافالب

 مكقع المسكف
6873.10 مركز المدينة

2526.90 أطراؼ المدينة

 100.0 93 اإلجمالي

 % مف المباني السكنية عينة الدراسة تقع في مركز73.10يتبيف أف ىناؾ  (7.4)مف خبلؿ جدكؿ 
المدينة. كيرجع سبب ىذا التكزيع  % مف إجمالي العينة يقع في أطراؼ26.90، بينما كاف المدينة

إلى أف عدد المباني في المناطؽ الريفية قميمة مقارنة بعدد المباني في المناطؽ الةضرية، كما أف 
 المباني في المناطؽ الريفية متباعدة عف بعضيا أةيانان. 

 نوع المسكف .2
دة السكنية متصمة كمتصمة. كيقصد بمتصمة اما أف تككف الكة منفصمة تـ تصنيفيا إلى نكعيف   

% مف إجمالي الكةدات السكنية 54.80يتبيف أف ىناؾ  (8.4)مف خبلؿ جدكؿ  رأسيان أك أفقيان.
 % منيا متصمة.45.20عينة الدراسة منفصمة، بينما كاف 

 (1.1جدوؿ رقـ )
 نوع المسكف عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 نكع المسكف
5154.80 منفصمة

4245.20 متصمة

 100.0 93 اإلجمالي
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 الطابؽ الذي يقع فيو المسكف  .3
أف أكبر ةجـ لعينة الدراسة كانت في الطكابؽ األرضية في  (9.4)يتبيف مف خبلؿ جدكؿ    

 %، يمييا الطابؽ الثاني25.80%، يمييا الطابؽ األكؿ كبنسبة 31.20المباني السكنية بنسبة 
 (1.1جدوؿ رقـ )

 ذي تقع فيو المسكف عينة الدراسةالطابؽ ال
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 الطكابؽ

2931.20 طابؽ أرضي

 25.80 24 طابؽ أكؿ

 18.30 17 طابؽ ثاني

 11.80 11 طابؽ ثالث

 7.50 7 طابؽ رابع

 3.20 3 طابؽ خامس

 1.10 1 أكثر مف خمس طكابؽ

 1.10 1 قيـ مفقكدة

 100.0 93 اإلجمالي

، يمييا %7.50يمييا الطابؽ الرابع كبنسبة %،11.80%، يمييا الطابؽ الثالث كبنسبة 18.30كبنسبة 
 %.3.20الطابؽ الخامس كبنسبة 

 عمر المسكف .4
يتبيف أف معظـ ( 10.4)كمف خبلؿ جدكؿ  .كيقصد بيا الفترة الزمنية التي مضت عمى بناء المسكف

 %.83.90عامان، كبنسبة بمغت  30المباني كانت أعمارىا أقؿ مف 
 (12.1جدوؿ رقـ )

 عمر المسكف عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 عمر الكةدة

سنكات فأقؿ 5  19 20.40 

سنكات 10 – 6  15 16.10 

سنة 20 – 11  22 23.70 

سنة 30 – 21  22 23.70 

سنة 30أكثر مف   13 14.00 

 2.20 2 قيـ مفقكدة

 100.0 93 اإلجمالي
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 مواد البناء  .5
 الحوائط . أ

أف معظـ ةكائط المباني السكنية كانت مف الطكب اإلسمنتي ك  (11.4)يتبيف مف خبلؿ جدكؿ 
% كانت لمةكائط الةجرية كالتي لكةظ 4.30%، كالنسبة المتبقية البالغة 95.70بنسبة بمغت 

فية كخاصة في منطقة المكاصي في استخداميا في بعض المباني القديمة، كفي المباني الري
 خانيكنس.

 (11.1جدوؿ رقـ )
 حوائط المباني السكنية عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 الةكائط
 95.70 89 طكب أسمنتي

 4.30 4 ةجر 

 100.0 93 اإلجمالي

 األسقؼ . ب
اسة خرسانة مسمةة كبنسبة بمغت يتبيف أف معظـ أسقؼ المباني عينة الدر (12.4)مف خبلؿ جدكؿ 

91.40.% 
 (11.1جدوؿ رقـ )

 أسقؼ المباني السكنية عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 األسقؼ

 91.40 85 خرسانة مسمةة

 1.10 1 سقؼ خرساني مصمت

 4.30 4 أسبست

 3.20 3 زينكك

 100.0 93 اإلجمالي

 
 الشبابيؾ . ت

أف أكبر ةجـ لعينة الدراسة استخدمت شبابيؾ زجاجية بإطار  (13.4)دكؿ يتضح مف خبلؿ ج
%، يمييا 11.80%. يمييا الشبابيؾ الزجاجية بإطار خشبي بنسبة 73.10ألمكنيكـ كبنسبة بمغت 

%، كأقميا استخدامان الشبابيؾ الخشبية بنسبة 9.70الشبابيؾ الببلستيكية بإطار ألمكنيكـ بنسبة 
 ستخداميا في المباني القديمة.% كالتي لكةظ ا3.20
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 (11.1جدوؿ رقـ )
 شبابيؾ المباني السكنية عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 الشبابيؾ

 73.10 68 زجاج بإطار ألمكنيكـ

 11.80 11 زجاج بإطار خشبي

 9.70 9 ببلستيؾ بإطار ألمكنيكـ

 3.20 3 خشب

 2.20 2 غير ذلؾ

لياإلجما  93 100.0 

 التشطيب . ث
أف معظـ  (14.3)الةكائط الخارجية لمكةدة السكنية. كيبلةظ مف خبلؿ جدكؿكيقصد بو مادة نيك 

%، يمييا المباني المشطبة 45.20المباني السكنية في عينة الدراسة مشطبة بدىاف كبنسبة بمغت 
المباني في المناطؽ %. كيعزل ارتفاع نسبة التشطيب إلى أف معظـ 37.60برشقة كبنسبة بمغت 

الريفية مباني ةديثة، كيةرص أىميا عمى التشطيب الخارجي لمةماية مف العكامؿ البيئة الخارجية 
  .كخاصة األمطار في فصؿ الشتاء

 (11.1جدوؿ رقـ )
 تشطيب المباني السكنية عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 تشطيب المبنى

 5.40 5 بدكف تشطيب

إسمنتيةقصارة   10 10.80 

 37.60 35 رشقة

 1.10 1 ةجر

 45.20 42 دىاف

 100.0 93 اإلجمالي

 خصائص فراغات المعيشة والنوـ 1-1-1-1
تتناكؿ ىذه الجزئية مف البةث نتائج االستبياف المتعمقة بخصائص فراغي المعيشة كالنكـ، كالمتمثمة 

  فيما يمي:
 البيئة المحيطة .1

.ىنا ارتفاعات كارتدادات المباني المجاكرة ك المكاجية لفراغي المعيشة كالنكـ يقصد بيا  
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 ارتفاعات المباني المواجية لفراغي المعيشة والنـو . أ
يتبيف أف ىناؾ فكارؽ ممةكظة في عدد طكابؽ المباني المجاكرة لفراغي  (15.4)مف خبلؿ جدكؿ 
 المعيشة ك النكـ.

 (11.1جدوؿ رقـ )
ي المواجية لفراغات المعيشة و النـوارتفاعات المبان  

 المتغيرات البياف
 فراغ النوـ فراغ المعيشة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

ارتفاعات المباني 
 المكاجية
 لفراغ النـك

 19.35 18 20.40 19 طابؽ
 18.30 17 19.35 18 طابقاف

 3.00 28 19.35 18 ثبلثة طكابؽ

بؽأربعة طكا  13 14.00 20 21.45 

 3.30 3 1.10 1 خمسة طكابؽ

 5.40 5 3.30 3 أكثر مف خمسة 

 2.20 2 22.50 21 ال يكجد 

 100.0 93 100.0 93 اإلجمالي

 مف جية فراغ المعيشة و فراغ النـو  ارتدادات المباني . ب
ف جية فراغي المعيشة كيقصد بيا ىنا المسافة المترككة بدكف بناء بيف المبنى كالمباني المجاكرة م

. ك جدكؿ   النكـ.مباني المكاجية لفراغي المعيشة ك يبيف لنا ارتدادات ال (16.4)كالنـك
(11.1جدوؿ رقـ )  

 ارتدادات المباني المواجية لفراغ المعيشة والنـو

 المتغيرات البياف
 فراغ النوـ فراغ المعيشة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

تدادات المباني ار 
 المكاجية

 لفراغ المعيشة 

 20.17 22 16.10 15 أقؿ مف متر

متر 2 – 1  16 17.20 25 23.35 

متر 3 – 2  2 2.20 5 4.62 

متر 4 – 3  3 3.20 6 5.55 

متر 5 – 4  7 7.50 8 7.51 

متر 5أكثر مف   15 16.10 15 13.88 

 25.00 27 37.60 35 ال يكجد

 100.0 108 100.0 93 اإلجمالي
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 مساحة الفراغ .2
 12أف ىناؾ تبايف في مساةات غرؼ المعيشة فيناؾ )أقػؿ مػف  (17.4)يتضح مف خبلؿ جدكؿ   
(، ككػػاف 2ـ 20 – 12% مسػػاةتيا تتػػراكح مػػا بػػيف )47.30%، كنبلةػػظ بػػأف 23.70( كبنسػػبة 2ـ

يشة % فقط غرؼ مع4.30(، ككاف 2ـ 30 – 20% مف غرؼ المعيشة تتراكح مساةاتيا )24.70
  .(2ـ 20–12(. كمعظـ مساةات غرفة النكـ كانت تتراكح ما بيف )2ـ 30مساةتيا أكبر مف )

 (11.1جدوؿ رقـ )
 مساحة فراغي المعيشة والنـو في الوحدات السكنية عينة الدراسة

 المتغيرات البياف
 فراغ النـك فراغ المعيشة

 اىْسجخاىَئٌ٘خ اىزنشاس اىْسجخاىَئٌ٘خ اىزنشاس

غرفة  مساةة
 المعيشة

12ً2أقوٍِ  22 23.70 11 11.80 

13–20ً2  44 47.30 73 78.50 

–30ً2 21 23 24.70 0 0.00 

31ً2أمثشٍِ  4 4.30 9 9.70 

 100.0 93 100.0 93 اإلجَبىً

 عدد الشبابيؾ .3
% مػػػف 61.30أنػػػو يكجػػػد شػػػباؾ بفػػػراغ المعيشػػػة كبنسػػػبة بمغػػػت  (4.18)يظيػػػر لنػػػا جػػػدكؿ رقػػػـ    

%، كالنسػبة األكبػر كػاف بيػا 40.90لعينة. ك كانت نسبة فراغ النكـ الذم يةتكم عمى شباؾ كاةد ا
%، كلكف مف خػبلؿ المقابمػة أثنػاء المسػح الميػداني أكضػح معظػـ العينػة أف 55.90شباكاف كبنسبة 

 أةد ىذيف الشباكيف يككف مغمؽ دائمان كال يفتح اال لمضركرة.
 (18. 4جدوؿ رقـ )

 فراغ المعيشة والنـو في  الوحدات السكنية عينة الدراسةعدد شبابيؾ 

 المتغيرات البياف
 فراغ النوـ فراغ المعيشة

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

 المئوية

عدد شبابيؾ غرفة 
 المعيشة

 1.10 1 12.90 12 ال يكجد شباؾ

 40.90 38 61.30 57 شباؾ كاةد

شباؾ 2  18 19.40 52 55.90 

شباؾ  3  3 3.20 1 1.10 

شباؾ فأكثر 4  3 3.20 1 1.10 

 93  100.0 93 اإلجمالي
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 مساحة الشبابيؾ .4
أف مساةة شبابيؾ غرؼ النػـك لمكةػدات السػكنية عينػة الدراسػة  (.419)يتضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ

ي كيبلةػػظ أف نسػػبة الكةػػدات كالتػػ %.97.80( كبنسػػبة بمغػػت 2ـ 6فأقػػؿ إلػػى  2ـ 2تتػػراكح مػػا بػػيف )
%،ّٗسجخـشاؼابداىَعٍشاخاىزاًل48.40كصمت الى  2ـ 2تممؾ شبابيؾ لغرفة المعيشة بمساةة 

 %.1.10%،ثٍَْبمبّذاىْسجخـًـشاغاى12.90ًْ٘رَزيلشجبثٍلٗصيذاىى

 (.119)جدوؿ رقـ 
 مساحة شبابيؾ فراغ المعيشة والنـو في الوحدات السكنية عينة الدراسة

 المتغيرات البياف
غ المعيشةفرا  فراغ النـك 
 النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار

مساةة شبابيؾ 
 غرفة المعيشة

 1.10 1 12.90 12 ال يكجد شباؾ

فأقؿ 2ـ 2  45 48.40 46 49.50 

2ـ 6 – 2  31 33.30 45 48.40 

2ـ 6أكثر مف   5 5.40 1 1.10 

 100.0 93 100.0 93 اإلجمالي

 التوجيو .5
 قصد بو مكاجية الفراغ لمجيات األصمية. ي    

 
 توجيو فراغ المعيشة في الوحدات السكنية عينة الدراسة( 1.1شكؿ )

 
%، يميو كؿ مف 27.08أف فراغ المعيشة أخذ تكجيو الغرب نسبة ( 3.4) يتضح مف شكؿ   

خرل %، كبدكف تكجيو كسط المسكف المةاط بفراغات أ12.5التكجيو الشمالي كالجنكبي بنسبة 

 جنوب شمال ؼرب شرق
شمال 
 شرق

شمال 
 ؼرب

جنوب 
 شرق

جنوب 
 ؼرب

 الوسط

7 التكرار 26 12 12 7 9 3 8 12

7.29 النسبة المئوٌة 27.08 12.5 12.5 7.29 9.37 3.14 8.33 12.5
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%، 29%. أما بالنسبة لفراغ النكـ فأخذ التكجيو الجنكب غرب نسبة 12.5داخؿ المسكف بنسبة  
%، يميو التكجيو الشمالي الشرقي، كالجنكبي الشرقي بنسبة 18.3يميو التكجيو الشمالي الغربي 

 (.4.4% كما في شكؿ )15.1

 
 سةتوجيو فراغ النـو في الوحدات السكنية عينة الدرا( 1.1شكؿ )

 توجيو الشبابيؾ .6
%، يميو 35.34أف نسبة التكجيو الغربي لشبابيؾ فراغ المعيشة ةصؿ كانت  (5.4)يكضح شكؿ   

% بدكف تكجيو 12.1%، يميو نسبة 17.24%، ثـ الجنكبي بنسبة 22.41التكجيو الشمالي بنسبة 
 كذلؾ لكقكع فراغ المعيشة في كسط المسكف مةاط بالفراغات السكنية األخرل.

 

 
    توجيو شبابيؾ فراغ المعيشة في الوحدات السكنية عينة الدراسة( 1.1كؿ )ش

%، ككجيت ناةية 49.5أما فيما يتعمؽ بتكجيو شبابيؾ فراغ النكـ فمقد كجيت نةك الغرب بنسبة 
 يكضح ذلؾ.  (6.4)%.كالشكؿ 12.9%، يمييا التكجيو الشمالي بنسبة 26.9الشرؽ بنسبة 

 جنوب شمال ؼرب شرق
شمال 
 شرق

شمال 
 ؼرب

جنوب 
 شرق

جنوب 
 ؼرب

 الوسط

3 التكرار 8 3 5 14 17 14 27 1

3.2 النسبة المئوٌة 8.6 3.2 5.4 15.1 18.3 15.1 29 1.1
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 جنوب شمال ؼرب شرق
شمال 
 شرق

شمال 
 ؼرب

جنوب 
 شرق

جنوب 
 ؼرب

ال ٌوجد 
 توجٌه

12 التكرار 41 26 20 1 0 1 1 14

10.34 النسبة المئوٌة 35.34 22.41 17.24 1 0 1 1 12.1
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 يؾ فراغ النـو في الوحدات السكنية عينة الدراسةتوجيو شباب (1.1)شكؿ 
يتكقع مما سبؽ أف فراغ المعيشة سيككف معرض لمنسيـ العميؿ كبالتالي ستككف المعيشة مريةة    

صيفا اال اذا تدخمت عكامؿ أخرل مثؿ تخطيط كتؿ المباني المجاكرة أك سمككيات السكاف كعكامؿ 
و الشماؿ كالغرب عمى االرتياح الةرارم، كيتكقع أف يككف أما في الشتاء سيؤثر تكجي .داخمية أخرل

فراغ المعيشة غير مريح ألف كمية االشعاع الشمسي الكاصمة لبلتجاه الشمالي كالغربي شتاءن 
ضعيفة كتككف مقتصرة عمى فترات الصباح أك المساء كعادة ىاتيف الفترتيف تككف درجة ةرارة 

أسرع نكعان ما، ككنتيجة لذلؾ يتكقع اقفاؿ فتةات الشبابيؾ  اليكاء فييا باردة، كتككف ةركة اليكاء
 ةاكؿتفي ىاتيف الفترتيف مما يةـر فراغ المعيشة مف التعرض لكمية أشعة شمس كافية، كىذا ما س

التةقؽ منو في الفصؿ القادـ. أما فراغ النكـ فيتكقع أف يككف أدفأ مف فراغ المعيشة ةيث  الدراسة
 %.26.9تكجيو الشرؽ أخذ نسبة 

 
 استخداـ الفراغ .7
 الفراغات المجاورة  لفراغ المعيشة و النـو في الوحدات السكنيةأ. 

)7.4)مف خبلؿ شكؿ يبلةظ أف الفراغ ارتبط بأكثر مف فراغ آخر، فكانت عبلقة فراغ  (8.4(،
، كباإلطبللة عمى الفضاء الخارجي، كما ارتبطت بالمضافة، أما بالنسبة  المعيشة قكية بفراغ النـك
لعبلقات فراغ النكـ فارتبط بالفراغ الخارجي بشكؿ أكبر، ثـ المعيشة، كيميو الةماـ، كيبلةظ ضعؼ 

 .العبلقة مع غرؼ النـك األخرل
 

 جنوب شمال ؼرب شرق
شمال 
 شرق

شمال 
 ؼرب

جنوب 
 شرق

جنوب 
 ؼرب

ال ٌوجد 
 توجٌه

25 التكرار 48 33 6 1 1 0 0 4

26.9 النسبة المئوٌة 49.5 12.9 5.4 1.1 0 0 0 3.2
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 ( الفراغات المجاورة لفراغ المعيشة في الوحدات السكنية عينة الدراسة1.1شكؿ )

 
 ية عينة الدراسة( الفراغات المجاورة لفراغ النـو في الوحدات السكن8.4شكؿ )

  
 ب. عدد األشخاص المستفيديف مف فراغ المعيشة والنـو

أف عدد األشخاص المستخدميف لفراغ النكـ بعدد اثناف كانت نسبتيـ ( 9.4)يبلةظ مف شكؿ   
%، كتعزل ىذه النسب الى أف البةث 21.5% كنسبة ثبلثة أشخاص في فراغ النكـ كانت 55.9

 ( عامان، كباألغمب ىـ متزكجكف كلدييـ طفؿ 20عمارىـ عف )أجرم عمى األشخاص الذم يزيد أ
يشاركيـ الغرفة، كما أف في تصنيؼ فراغ النكـ لؤلشخاص المشاركيف في االستبياف كانت نسبة 

 (.20.4% كما يتضح مف جدكؿ )78.50فراغ النـك الرئيسية 
 

ؼرفة 
 نوم

ؼرفة 
 معٌشة

 الدرج البلكون الحمام
الفضاء 
الخارج
 ي

 المضافة
المطبخ 
 أو الممر

70 التكرار 8 20 10 31 75 53 26

24 النسبة المئوٌة 2.7 6.8 3.4 10.6 25.6 18 8.9
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ؼرفة 
 نوم

ؼرفة 
 معٌشة

 الدرج البلكون الحمام
الفضاء 
الخارج
 ي

 المضافة
المطبخ 
 أو الممر

26 التكرار 44 39 13 11 86 35 18

9.6 النسبة المئوٌة 16 14.3 4.8 4 31.6 12.9 6.6
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 (20.4جدوؿ رقـ )
 تصنيؼ غرفة نـو المستباف لموحدة السكنية

تغيراتالم البياف  النسبة المئوية التكرار 

 تصنيؼ غرفة المستباف
 78.50 73 نـك رئيسية

 21.50 20 نـك لؤلكالد

 100.0 93 اإلجمالي

 

 
 ةالمعيشة والنـو في عينة الدراس ( عدد األشخاص المستفيديف مف فراغ1.1شكؿ )

 
 أوقات استخداـ الفراغاتت. 

 
 

 فً انىحذاث انسكٍُت عٍُت انذراست( أولبث اسخخذاو فزاغ انًعٍشت 12.1شكم)

شخص 
 واحد

 عشرة تسعة ثمانٌة سبعة ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان
أحد 
 عشر

اثنى 
 عشر

2 تكرار المعٌشة 6 9 12 9 16 20 4 7 5 2 1

2.2  النسبة المئوٌة 6.5 9.7 12.9 9.7 17.2 21.5 4.3 7.5 5.4 2.2 1.1

9 تكرار النوم 52 20 6 4 1 1 0 0 0 0 0

9.7 النسبة المئوٌة 55.9 21.5 6.5 4.3 1.1 1.1 0 0 0 0 0
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أما فراغ النـك يبلةظ استخدامو في ساعات الميؿ، كساعات الظييرة ألخذ القيمكلة كما يكضح ذلؾ 

 (.11.4)شكؿ 
 

 
 ساعة( 24( أوقات استخداـ فراغ النـو خالؿ اليـو والميمة )فترة 11.1شكؿ )

 
 

 الخالصة 4-8

راسة المتمثمة في المنيج، كاختيار أداة الدراسة، استيؿ الفصؿ بالةديث عف اجراءات الد  
كتصميمو، كمدم صدؽ كثبات األداة، كاألسمكب االةصائي المتبع في تةميؿ نتائج الدراسة، 

 كما يتطرؽ الى عينة الدراسة.

فالدراسة اعتمدت عمى المنيج  الكصفي التةميمي ، ككاف االستبياف ىك األداة المناسبة     
سة المتمثؿ في تقييـ الراةة الةرارية في المباني السكنية في قطاع غزة لتةقيؽ غرض الدرا

ةيث يستطمع آراء مستخدمي فراغات المسكف ةكؿ اةساسيـ الةرارم داخؿ فراغي المعيشة 
، كتأثير العكامؿ البيئية عمى راةتيـ الةرارية، كالتعرؼ عمى اجراءاتيـ التكيفية الستعادة  كالنـك

. ثـ انتقؿ الفصؿ الى عينة الدراسة مع استعراض لخصائص العينة راةتيـ داخؿ الفراغات
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كشممت الخصائص الشخصية لممشاركيف في تعبئة االستبياف، كخصائص المسكف بشكؿ عاـ 
، كتـ التركيز عمييما باعتبار أنيما أكثر  مف مكقع كمكاد بناء كخصائص فراغي المعيشة كالنـك

ع أفراد األسرة، كما أنيا ىي أكثر الفراغات ارتباطان الفراغات أىمية كاستخدامان مف قبؿ جمي
كسيتناكؿ الفصؿ القادـ تةميؿ لمعكامؿ المؤثرة في الراةة الةرارية في بتكفير الراةة لمجميع. 

 كبل الفراغيف.
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خامسالفصل ال  

 تحميمياو  الميدانية الدراسة نتائج

 مقدمػػػة  1-1

 طبيعة البيانات  1-1

 ـ الراحة الحراريةتقيي  1-1

 تقييـ لمراحة الحرارية في فصؿ الصيؼ 1-1-1

 عمى مستوى المسكف  1-1-1-1

 عمى مستوى فراغي المعيشة والنوـ 1-1-1-1

 تقييـ لمراحة الحرارية في فصؿ الشتاء 1 -1-1

 )لحظة تعبئة االستبياف( تقييـ لمراحة الحرارية في ىذه المحظة 1-1-1

 الخالصة  1-1
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خامسفصل الال  

 ومناقشتيا المٌدانٌة الدراسة نتائج

 مقدمػػػة 1-1

لعرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كتةقيقان ألىداؼ الدراسة سيتـ  لخامسيأتي الفصؿ ا   
إلى تقييـ اإلةساس الةرارم في فصؿ  الدراسة تقسيـ الفصؿ إلى عدة مةاكر أساسية، تطرؽ

صؿ الشتاء، تقييـ اإلةساس الةرارم في لةظة تعبئة الصيؼ، تقييـ اإلةساس الةرارم في ف
 االستبانات، إضافة إلى اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة مف خبلؿ االختبارات المناسبة.

 طبيعة البيانات 1-1

ييتـ الباةثكف كالمختصكف بالتعرؼ عمى طبيعة البيانات التي يتـ جمعيا، بيدؼ استخداـ    
عمى إذا ما كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أـ ال، كىذا يفيد في طبيعة  االختبارات المناسبة، كالتعرؼ

فردان، كعميو تـ  93االختبارات التي يجب اتباعيا معممية أك ال معممية، كالعينة تبمغ نةك 
(، Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنكؼ ) –استخداـ اختبار ككلمجركؼ 

 لنتائج كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي:لمتعرؼ عمى اعتدالية منةنى البيانات، ككانت ا

(1.5جدوؿ رقـ )  

 (Sample Kolmogorov- Smirnov-1) نتائج اختبار

 (.Sig)قيمة  (Zقيمة ) البياف
0.315 0.960 الراةة الةرارية

 * البيانات تتبع تكزيع طبيعي النتيجة
 
أكبر مف مستكل االةتمالية كانت  (.Sig)يتبيف لنا أف قيمة  (1.5)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  -

لكافة فقرات االستبانة، بمعنى أف البيانات تتبع تكزيعان ( sig.05.0) 0.05الداللة 
 طبيعيان، كعميو فإف يجب استخداـ االختبارات المعممية.
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 تقييـ الراحة الحرارية 1-1

فصؿ الصيؼ  لتقييـ الراةة الةرارية في المباني السكنية كاف البد مف تقييـ الراةة في   
باعتبار أف في أشيره يتـ تسجيؿ أعمى درجات لمةرارة، باإلضافة لتقييـ الراةة في فصؿ الشتاء 
عمى أساس أنو أبرد الفصكؿ، كتـ استطبلع اآلراء مف خبلؿ الصكرة الذىنية ليذيف الفصميف 

تعبئة  في ذاكرة السكاف، كلفةص النتائج تـ استطبلع لآلراء ةكؿ اإلةساس الةرارم في لةظة
  االستبياف. 

 الراحة الحرارية في فصؿ الصيؼ 1-1-1

تتناكؿ ىذه الجزئية تقييـ لمراةة عمى مستكل الكةدة السكنية، ثـ عمى مستكل فراغي المعيشة 
 كالنكـ.

 عمى مستوى المسكف ككؿأواًل: الراحة الحرارية 
  مستوى الراحة .1

عينة ال تشعر براةة ةرارية % مف إجمالي ال45.20يتبيف أف  (2.5مف خبلؿ جدكؿ )   
% يشعركف بالةياد أم أف 39.80خبلؿ فصؿ الصيؼ في فراغات المسكف بشكؿ عاـ، كأف 

% فقط 15.10اإلةساس الةرارم لدييـ ال يمكف اعتباره مريح أك غير مريح، بينما كاف 
 .يشعركف براةة ةرارية داخؿ المسكف

 (1.1جدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة مستوى الراحة الحرارية كما تراىا

مريحة  البياف
 جداً 

مريحة 
 حياد  قميالً 

غير 
مريحة 
 قميالً 

غير 
مريحة 
 بتاتاً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

الراةة 
 الةرارية

 22 20 37 68 التكرار
 23.70 21.50 39.80 6.508.60 النسبة المئكية 50.54 2.527

(، بمعنى أف الكزف 5، كالدرجة الكمية مف )2.527كبمغ متكسط تقديرات العينة لمراةة الةرارية 
%، كىي دكف المتكسط المطمكب، بمعنى أف مستكل الراةة الةرارية 50.54النسبي بمغ 
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بمغت نسبة مف يعتبركف مسكنيـ ال مريح كال مزعج  منخفض في المسكف بشكؿ عاـ.
 %.15.1%. ككانت نسبة مف يجدكف مساكنيـ مريةة 39.8

% مف أفراد العينة غير راضيف عف مستكل الراةة الةرارية 82.2ف مما سبؽ نستنتج أ   
داخؿ الكةدات السكنية، كبناءن عميو يمكف الةكـ بأف الكةدات السكنية ال تكفر الراةة الةرارية 

 المنشكدة.

 اختالؼ الراحة الحرارية بيف الفراغات .2
اختبلؼ في مستكل الراةة % مف أفراد العينة تتفؽ عمى كجكد 92.5( أف 3.5) يبيف جدكؿ رقـ   

 الةرارية في فراغات المسكف. 

 (3.5جدوؿ رقـ )

 االختالؼ في الراحة الحرارية في فراغات المسكف
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 االختبلؼ
 92.50 86 نعـ

 6.50 7 ال

 100.0 93 اإلجمالي

 

 الةرارية بيف فراغات المسكف بالدرجة  كيعزم أفراد العينة أسباب االختبلؼ في مستكل الراةة

 
 ( أسباب االختالؼ في الراحة الحرارية في فراغات المسكف1.5شكؿ )
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األكلى إلى تكجيو الفراغ، ثـ ةركة اليكاء، يمييا المباني المجاكرة، ثـ مساةة الشبابيؾ، كمساةة 
 يبلةظ .(1.5)ضح شكؿالغرفة كعدد األشخاص فييا، كتشطيب الغرفة، كاألشجار المجاكرة كما يك 

كتعزم الباةثة ذلؾ الى عدـ ؛ لكةدات السكنيةبااألشجار في البيئة المةيطة  مما سبؽ قمة استخداـ
 كدكرىا في تةقيؽ التظميؿ كالراةة الةرارية. األشجار  الكعي بأىمية

 
 أكثر الفراغات راحة .3

دار اليكـ، فكاف فراغ ( أف ىناؾ اختبلفات في الراةة الةرارية عمى م2.5يبلةظ مف شكؿ )   
%، يمييا فراغ النـك 33.3المعيشة أكثر الفراغات راةة ةرارية في فترة الصباح كبنسبة بمغت 

 %.14%، يمييا ال يكجد فراغ داخؿ المسكف يةقؽ الراةة الةرارية كبنسبة 28كبنسبة 

 
 ( أكثر الفراغات راحة حرارية عمى مدار اليـو2.5شكؿ)

%، يمييا 38.70ة المعيشة أكثر الفراغات راةة ةرارية كبنسبة بمغت في فترة الظير كانت غرف -
%، كما يبلةظ أف نسبة ال يكجد راةة في أم فراغ داخؿ 21.50فراغ غرفة النكـ بنسبة 

  % أم ما يعادؿ خمس ةجـ العينة.20.4% إلى 14المسكف ارتفعت مف 

ة ةرارية كبنسبة بمغت كفي فترة المساء كانت غرفة المعيشة أيضان أكثر الفراغات راة -
% كتركزت ىذه النسبة في الكةدات 17.20%، يمييا فناء المسكف كبنسبة بمغت 31.20

 السكنية في أطراؼ المدينة.
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%، يمييا فراغ 39.80كفي فترة الميؿ كاف فراغ النـك ىك أكثر الفراغات راةة ةرارية كبنسبة  -
 %.23.70غرفة المعيشة كبنسبة بمغت 

 حرارية عمى مستوى فراغي المعيشة والنوـثانيًا: الراحة ال
 االحساس الحراري .1

لمتعرؼ عمى االةساس الةرارم في فراغي المعيشة كالنكـ تـ طرح سؤاؿ كيؼ تجد درجة الةرارة    
؟ كبينت النتائج أف االةساس الةرارم لمعظـ أفراد العينة في فراغ  في فراغ المعيشة كغرفة النـك

%، بينما ترل النسبة المتبقية بأف االةساس الةرارم في 68.70ت المعيشة كاف ةار كبنسبة بمغ
 . %32.30كتبمغ  مةايدفراغ المعيشة 

 
 خالؿ فصؿ الصيؼ ASHRAEالنـو عمى مقياس المعيشة و  ( اإلحساس الحراري في فراغ3.5شكؿ) 

ينما أكد ب % مف إجمالي العينة بأف الفراغ ةار،73.10أجاب فقد فراغ غرفة النكـ ل بالنسبة أما 
 .( ذلؾ3.5)شكؿ كيكضح د.يةامفراغ غرفة النـك  أف إةساسيـ في% 26.90

فاف نتائج التصنيفات الكسطى عمى  ASHREلمقياس في الكةدة السكنية بإخضاع النتائج  -
% كبالتالي فاف 80% كالتي تعتبر أقؿ مف 52.2( ةصمت عمى نسبة -1، 0+، 1المقياس )

الرضا الةرارم لغالبية السكاف، كيبلةظ أف االستجابات ةقؽ تال  كةدة السكنيةال اتفراغ
 .( ذلؾ4.5)شكؿ كيكضح +(.2+، 3الةرارية تميؿ ناةية االةساس الةار عمى المقياس )
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 خالؿ فصؿ الصيؼ ASHRAEعمى مقياس  داخؿ الوحدة السكنية( اإلحساس الحراري 4.5شكؿ) 

  مستوى الراحة الحرارية .2
% فقط مف أفراد العينة يشعركف براةة في فراغ المعيشة، كبمغت 18.30( أف 4.5يبيف جدكؿ)   

% كىي نسبة األشخاص الذيف يعتبركف المعيشة ال مريةة كال غير مريةة، كبمغ  45.2نسبة الةياد
، كبمغ الكزف النسبي ما نسبتو 2.699متكسط تقديرات العينة لمراةة الةرارية داخؿ فراغ المعيشة 

53.98 .% 

 (1.1جدوؿ رقـ )

( –مستوى الراحة الحرارية في كؿ مف )فراغ المعيشة   فراغ غرفة النـو

مستوى 
الراحة 
 الحرارية

 مريحة جداً  البياف الفراغ
مريحة 
 حياد  قميالً 

غير 
مريحة 
 قميالً 

غير 
مريحة 
 بتاتا

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 15 19 42 13 4 التكرار

2.699 53.98 
 16.10 20.40 45.20 14.0 4.30 النسبة المئكية

 النـك
 15 35 27 14 2 التكرار

2.50 50.00 
 16.10 37.60 29.0 15.10 2.20 النسبة المئكية

 51.99 2.59 16.10 29 37.1 14.55 3.3 النسبة المئكية الكةدة

قديرات % فقط مف أفراد العينة براةة ةرارية، كبمغ متكسط الت17.30أما في فراغ النكـ فشعر  -
  %.60% أقؿ مف 50، كبمغ الكزف النسبي 2.5لمراةة في فراغ غرفة النكـ 
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%، في ةيف 17.83 بمغت في الكةدة السكنيةأفراد العينة الذيف شعركا بالراةة  يبلةظ أف نسبة -
، كنسبة مف ال %37.1ةياد أم ال يجدكنيا مريةة أك غير مريةة بال ت نسبة مف شعركاكان

 .%45.1يجدكنيا مريةة 
عف الراةة المستخدميف  الكةدات السكنية غير مةققة لرضامما سبؽ نستنتج أف نسبة   -

عمى أف الكةدات السكنية في مدينة خانيكنس  ؿدلي % مما82.2كصمت الى بداخميا الةرارية 
، ةيث يشعر معظـ أفراد العينة بأف في فصؿ الصيؼال تةقؽ الراةة الةرارية لمستخدمييا 

القادمة تةاكؿ أف تستكشؼ العكامؿ المؤدية الى عدـ  جزاءسكف ةارة، كاألالفراغات داخؿ الم
 االرتياح الةرارم.

 أكثر األوقات راحة حرارية .3
( أف النسبة المئكية لمراةة الةرارية كانت منخفضة طكؿ أكقات النيار 5.5يبيف جدكؿ)   

 6 – 4لفترة )% في ا18.30كالميمة في فصؿ الصيؼ بفراغات المعيشة، ككانت أعمى نسبة 
% فقط، ككانت أقؿ نسبة لمراةة 16.13( كبنسبة بمغت مساءن  10 – 8مساءان(، يمييا الفترة )

 %. 5صباةان( كبنسبة أقؿ مف  6 – 12الةرارية في فترات الميؿ ما بيف الساعة )

 (5.5جدوؿ رقـ )
 راسةأوقات الراحة الحرارية في فراغ المعيشة والنـو في الوحدات السكنية عينة الد

 التوقيت البياف
 فراغ النوـ فراغ المعيشة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

الراةة الةرارية في 
 الفراغات طكاؿ اليـك

0 – 2 3 3.2020 21.50

2 – 4 3 3.2050 53.80

4 – 6 4 4.30 59 63.44 

6 – 8 14 15.1012 13.00

8 – 10 12 13.005 5.40

10 – 12 9 9.703 3.20

14 – 12 10 10.803 3.20

16 – 14 9 9.703 3.20

18 – 16 17 18.304 4.30

20 – 18 12 13.002 2.20

22 – 20 15 16.131 1.10

24 – 22 12 13.0011 12.00
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 6 – 4ح )يتبيف لنا أف أكثر األكقات راةة ةرارية في فراغ غرفة النـك في فترة الصبا كما   
 0%، يمييا الفترة )53.80( كبنسبة بمغت 4 - 2%، يمييا الفترة )63.44صباةان(، كبنسبة بمغت 

%، بينما كانت فترة الظييرة إلى المساء األقؿ راةة ةرارية ةيث لـ تتجاكز 21.50( كبنسبة 2 -
 ليبلن(.  10 –صباةان  10، خاصة في الفترة ما بيف )%5النسب 

 لبيئيةالعوامؿ ا 1-1-1-1

تمعب عناصر المناخ دكران كبيران في تةقيؽ الراةة الةرارية، كتتفاكت درجة تأثير كؿ منيا في    
التصميمية كلخصائص غبلؼ المبنى، كلسمكؾ تبعان لخصائص المبنى التخطيطية ك البيئة الداخمية 

 المسكف:المستخدميف، كفيما يمي نستعرض تأثير العكامؿ البيئية عمى الراةة الةرارية في 

 حركة اليواء .1
لمتعرؼ عمى تدفؽ اليكاء كةركتو داخؿ الكةدات السكنية كاف البد مف التطرؽ الى سمكؾ فتح    

كغمؽ الشبابيؾ مف قبؿ مستخدمي الفراغات لما ليا مف تأثير كبير عمى ةركة اليكاء، كالتعرؼ 
        ا يخص ةركة اليكاء.     عمى أكقات التيكية الطبيعية داخؿ المسكف لمكصكؿ الى نتائج دقيقة فيم

بأف العينة تستخدـ كتفتح الشبابيؾ في غرفة المعيشة إما بشكؿ كامؿ أك  (5.5) رقـ شكؿيبيف 
 %، 52.70بشكؿ جزئي، فكانت نسبة مف يفتةكف شبابيؾ غرؼ المعيشة بشكؿ كامؿ فترة الصيؼ 

 بشكؿ جزئي، ككاف % مف العينة بأنيـ يفتةكف شبابيؾ غرؼ المعيشة31.20بينما أجاب 
 

 

 

 

 

 

 فتح وغمؽ الشبابيؾ في المسكف( 5.5شكؿ )
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% فقط مف العينة تغمؽ شبابيؾ غرؼ المعيشة بشكؿ كامؿ في فصؿ الصيؼ، كما أف ىناؾ 3.20
 % مف العينة ال تمتمؾ شبابيؾ في فراغ المعيشة كما أشرنا سابقان.12.90

% مف العينة 60.20المعيشة، ةيث أكد نةك كفي فراغ غرفة النكـ كانت النسب متقاربة مف فراغ 
% مف العينة 35.50بأنيـ يفتةكف شباؾ غرفة النكـ بشكؿ كامؿ في فصؿ الصيؼ، ككاف ىناؾ 

أكدكا عمى أنيـ يفتةكف شبابيؾ غرؼ النكـ بشكؿ جزئي في فصؿ الص، ككانت النسبة المتبقية 
فصؿ الصيؼ. كعف أسباب غمؽ  % فقط يغمقكف شبابيؾ غرفة النكـ بشكؿ كامؿ في4.30البالغة 

 الشبابيؾ بشكؿ كامؿ أك جزئي في الفراغات أرجع أفراد العينة السبب الى الرغبة في تةقيؽ
 الخصكصية، كالستر مف أعيف الجيراف، كالبعض عزل ذلؾ الى الخكؼ مف دخكؿ الةشرات

 كالفئراف.  

% مف العينة 42ئج الى أف أما بالنسبة لتقييـ ةركة اليكاء داخؿ فراغ المعيشة أشارت النتا -
أكدت بأف ةركة اليكاء قكية داخؿ غرفة المعيشة خاصة في ةالة فتح الشباؾ بالكامؿ، كلكف 
يتـ غمؽ الشباؾ لتةقيؽ الخصكصية، كلكةظ أف جميع أفراد العينة في أطراؼ المدينة 

ني مجاكرة باإلضافة إلى قاطني الفراغات في الطكابؽ العمكية كالتي ال يكاجو فراغاتيـ مبا
% مف العينة بأف ةركة اليكاء بطيئة داخؿ 50.60صكتكا بأف ةركة اليكاء قكية، بينما أكد 

فراغ المعيشة في فصؿ الصيؼ كخاصة قاطني فراغات الكةدات السكنية في مركز المدينة، 
، أم أف مستكل  (6.5) رقـ كما ىك مكضح في جدكؿ 2.61 كبالمجمؿ كاف متكسط التقديرات 

 %، كىي نسبة منخفضة نسبيان. 52.20يكاء تساكم ةركة ال
 (6.5جدوؿ رقـ )

 حركة اليواء في كؿ مف فراغي المعيشة و النـو

حركة 
 اليواء

قوي  قوي جداً  البياف الفراغ
 قميالً 

بطيء  ساكف
 قميالً 

بطيء 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 33 14 7 33 6 التكرار

2.61 52.20 
 35.50 15.10 7.50 35.50 6.50 المئكيةالنسبة 

 النـك
 27 15 18 30 3 التكرار

2.65 53.00 
 29.00 16.10 19.40 32.30 3.20 النسبة المئكية

 52.6 2.63 32.25 14.6 13.45 33.9 4.85 النسبة المئكية الكةدة
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ركة اليكاء قكية، ككاف % مف إجمالي العينة بأف ة35.50أما بالنسبة لفراغ غرفة النكـ أكد    
، كبمغ متكسط التقديرات لةركة 45.10 % أكدكا عمى أف ةركة اليكاء ضعيفة في فراغ غرفة النـك
مما سبؽ   %، كىي نسبة منخفضة نسبيان.53، بمعنى أف مستكل ةركة اليكاء تبمغ 2.65اليكاء 

 نستنتج أف ةركة اليكاء داخؿ الكةدة السكنية ضعيفة.

باب تدني مستكل ةركة اليكاء في فراغي المعيشة كالنـك الى العبلقات تعزل الباةثة أس  
التخطيطية بيف المسكف كالمباني المجاكرة سكاء مف ارتدادات أك ارتفاعات مباني، كما تعزل لسمكؾ 
أفراد العينة، فمكةظ أثناء المقابمة استخداـ أفراد العينة لنكافذ مف شبؾ المنخؿ في ةالة فتح 

امؿ أك بشكؿ جزئي لمنع دخكؿ الذباب، كأجمعت العينة بأف شبؾ المنخؿ يةد بشكؿ الشبابيؾ بالك
كبير مف ةركة اليكاء كأنو لك فتح الشباؾ بدكف استخدامو سيككف التيار قكم، ىذا باإلضافة الى 

                           استخداـ ستائر القماش الداخمية كالتي تضعؼ االةساس بةركة اليكاء.

يبلةظ مما سبؽ أف مستكل ةركة اليكاء في فراغ النكـ منخفض عف المعيشة عمى الرغـ مف       
أف فراغ النكـ يممؾ شباكيف بنسبة أكبر مف المعيشة، كما أف أعمى نسبة تكجيو لشباؾ النكـ ناةية 

د الغرب كالشماؿ مما يدلؿ عمى أف ةركة اليكاء كبيرة. كتعزم الباةثة سبب االنخفاض الى أف أفرا
العينة تفتح شباؾ كاةد فقط كال تفتح الشباؾ الثاني في فراغ النكـ اال لمضركرة، كما تستخدـ ستائر 
القماش في فراغ النـك بشكؿ أكبر لتكفير الخصكصية كما أشارت أفراد العينة أثناء المقابمة، كسبب 

كعادة ىذه الفترة آخر النخفاض النسبة أف أكقات استخداـ فراغ النكـ تتزايد مع ساعات المساء 
 تسكف فييا ةركة اليكاء في الصيؼ؛ فأسرع رياح صيفان تككف في منتصؼ الظييرة. 

 الشمسي وصوؿ اإلشعاع .2
لمتعرؼ عمى تأثير االشعاع الشمسي عمى الراةة الةرارية كاف البد مف تقييـ كصكؿ اإلشعاع    

عمى كسائؿ التظميؿ المتاةة،  الشمسي إلى الفراغات، ككثافة االشعاع الكاصؿ لمفراغات، كالتعرؼ
% مف إجمالي العينة أجابكا بأف االشعاع الشمسي 75.30لنا أف ( 7.5جدكؿ)يبيف  كمدل كفايتيا.

% 16.10% بأف االشعاع يصؿ غالبان، في ةيف يرل 4.30يصؿ لفراغ المعيشة دائمان، كأكد نةك 
% فقط أكدكا عمى أنو نادر 1.10مف العينة أف االشعاع الشمسي ال يصؿ لفراغ المعيشة، ككاف 

% ترل بأف االشعاع الشمسي يصؿ 3.20الكصكؿ لفراغ المعيشة، ككانت النسبة المتبقية كالبالغة 
لفراغ غرفة المعيشة أةيانان. ككاف متكسط كصكؿ االشعاع الشمسي ةسب تقديرات العينة في فراغ 
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كذلؾ  %.84.60ما نسبتو  ، كعميو فإف مستكل كصكؿ االشعاع الشمسي يبمغ4.23غرفة المعيشة 
، فقد أكد  % مف إجمالي العينة بأنو دائمان ما يصؿ االشعاع 79.60األمر بالنسبة لفراغ النـك

% فقط أشاركا بأنو ال يصؿ أبدان لفراغ النكـ، كعميو فإف 12.90الشمسي لفراغ النكـ صيفان، كأف 
 %.  86.60 ، كبكزف نسبي بمغ4.33متكسط كصكؿ االشعاع الشمسي لفراغ النكـ 

 (7.5جدوؿ رقـ )

 (فراغ غرفة النـو –وصوؿ االشعاع الشمس إلى كؿ مف )فراغ المعيشة 

وصوؿ 
االشعاع 
 الشمسي

المتوسط  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  البياف الفراغ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 15 1 3 4 70 التكرار

4.23 84.60 
 16.10 1.10 3.20 4.30 75.30 النسبة المئكية

 النـك
 12 2 3 2 74 التكرار

4.33 86.60 
 12.90 2.20 3.20 2.20 79.60 النسبة المئكية

 85.6 4.28 14.5 1.65 3.2 3.3 77.55 النسبة المئكية الكةدة

نستنتج مما سبؽ أف االشعاع الشمسي يصؿ دائمان لفراغات الكةدة السكنية في فصؿ الصيؼ، 
كانت مرتفعة نتيجة لتكجيو شبابيؾ ، باإلضافة كصكؿ أشعة الشمس لمفراغات سب بأف ن كيبلةظ

الى أف جميع الكةدات الكاقعة في المنطقة الريفية أطراؼ المدينة كالطكابؽ العميا معرضة ألشعة 
كيرجع سبب عدـ كصكؿ األشعة لمفراغات الى ارتفاعات  الشمس كال تةجبيا المباني المجاكرة.

 كرة كاالرتدادات، كالى كقكع فراغ المعيشة في منتصؼ المسكف كعدـ كجكد شبابيؾ لو.المباني المجا

 كثافة االشعاع الشمسي .3
، كعميو فإف الكزف 2.522أف متكسط تقديرات العينة كاف متكسط كبمغ  (8.5يبيف جدكؿ)   

 %، بينما كاف كثافة االشعاع الشمسي في فراغ غرفة النكـ متكسطان 63.05النسبي يساكم 
، كعميو فإف مستكل كثافة االشعاع الشمسي تبمغ ما 2.624ةيث بمغ متكسط تقديرات العينة 

في فراغات الكةدة السكنية كثافة االشعاع متكسط يستنتج مما سبؽ أف ك  %.65.60نسبتو 
 كؿ بتكجيو شبابيؾ ت كثافة االشعاع الشمسي في فراغات الكةدة السكنيةرتبط، كا64.32%

 اع الشمسي اليو.فراغ كبكصكؿ االشع
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 (8.5جدوؿ رقـ )

 كثافة اإلشعاع الشمسي في فراغي المعيشة و النـو

كثافة 
االشعاع 
 الشمسي

المتوسط  معدومة قميمة كبيرة كبيرة جداً  البياف الفراغ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 16 24 40 13 التكرار

2.522 63.05 
 17.20 25.80 43.00 14 النسبة المئكية

 النـك
 11 32 32 18 التكرار

2.624 65.60 
 11.80 34.40 34.40 19.40 النسبة المئكية

 64.325 5.573 14.5 30.1 38.7 16.7 النسبة المئكية الكةدة

 

 تفضيالت أشعة الشمس .4
أف العينة تفضؿ أف تككف أشعة الشمس في فراغ المعيشة في فصؿ الصيؼ  (9.5)يبيف جدكؿ   

% مف العينة بأف ال تتغير أشعة 34.40%، بينما يفضؿ 51.60بنسبة بمغت أكثر تظميبلن ك 
 سان.ميتش أكثر الفراغككف ي% يفضمكف أف 14الشمس، ككاف 

ككف الفراغ ي% مف إجمالي العينة يفضمكف أف 53.80أما بالنسبة لفراغ غرفة النكـ نبلةظ بأف 
ف تبقى كما ىي عميو، كفضؿ % فضمكا عدـ تغير أشعة الشمس كأ33.30أكثر تظميبلن، ككاف 

 أكثر تشميسان في فصؿ الصيؼ. فراغ ككف الي% مف إجمالي العينة أف 12.90

 (9.5جدوؿ رقـ )
 أفضمية االشعاع الشمسي في فراغي المعيشة و النـو

أفضمية 
االشعاع 
 الشمسي

أكثر  البياف الفراغ
 تظميالً 

أكثر 
 تشميساً 

دوف 
 تغيير

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 32 13 48 التكرار

1.84 61.32 
 34.40 14.00 51.60 النسبة المئكية

 النـك
 31 12 50 التكرار

1.80 60.00 
 33.30 12.90 53.80 النسبة المئكية

 60.66 1.82 33.85 13.45 52.7 النسبة المئكية الكةدة



123 

 

كبكثافة يفضؿ أف تككف  السكنيةالكةدة  أف االشعاع الشمسي يصؿ لفراغات ما سبؽيبلةظ م   
بربط ىذه النتائج كمقارنتيا باإلةساس الةرارم داخؿ الفراغات نستنتج بأف االشعاع ، أكثر تظميبلن 

 الشمسي عنصر مؤثر بشكؿ كبير عمى االةساس الةرارم كالراةة الةرارية.

 وسائؿ التظميؿ .5
سة في الكةدات السكنية، ( كسائؿ التظميؿ المستخدمة مف قبؿ عينة الدرا6.5يبيف شكؿ)  

% في فراغ المعيشة، كبنسبة 51.6كتشير النتائج الى استخداـ كاسرات الشمس بنسبة 
، كما أف ما نسبتو 63.4 % مف العينة اعتمدت عمى ستائر القماش 55.9% في فراغ النـك

الداخمية لمتةكـ في االشعاع الشمسي في فراغ المعيشة في ةيث بمغت النسبة في فراغ 
% في فراغ المعيشة، 50.5%، كبمغت نسبة التظميؿ بكاسطة المباني المجاكرة 60.9ـالنك 

.64.5كبنسبة   % لفراغ النـك

 
 ( وسائؿ التظميؿ في فراغ المعيشة و النـو6.5شكؿ)

يبلةظ ارتفاع تأثير الستائر القماشية كالمباني المجاكرة في فراغ النكـ عف المعيشة كالتي بدكرىا 
عمى ةركة اليكاء داخؿ الفراغ، كما يبلةظ ضعؼ دكر األشجار في عممية تؤثر بشكؿ كبير 

باالعتماد عمى نتائج تفضيبلت االشعاع الشمسي ككسائؿ التظميؿ المتاةة يستنتج بأف  .التظميؿ
 كسائؿ التظميؿ لمفراغات غير كافية.
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 النوم المعٌشة

 استيالؾ الطاقة 1-1-1-1

التي بدكرىا استخداـ كسائؿ التبريد صيفان، ك  ىانطبلقان مف أف تةقيؽ الراةة الةرارية يعتمد عم   
تؤثر عمى استيبلؾ الطاقة؛ لذا تـ جمع معمكمات عف كسائؿ التبريد المستخدمة صيفان في الكةدات 

 السكنية.

 وسائؿ التبريد المستخدمة .1
كسائؿ التبريد التي تستخدميا عينة الدراسة في فصؿ الصيؼ بالمباني  (7.5) يبيف شكؿ   

  .دينة خانيكنسالسكنية بم

 

 

 

 

 

 ( وسائؿ التبريد المستخدمة في فراغي المعيشة والنـو7.5شكؿ)

السابؽ يتبيف أف معظـ عينة الدراسة تستخدـ المركةة ككسيمة تبريد في فراغ  شكؿمف خبلؿ ال
% عمى 23.70% مف إجمالي العينة ، بينما اعتمد 74.1المعيشة، كبمغت نسبة االستخداـ 

% فقط يستخدمكف المكيؼ في فراغ غرفة المعيشة، كاستخدـ بعض 2.20، ككاف التيكية الطبيعية
 فراد العينة أكثر مف كسيمة تبريد.أ

% مف إجمالي العينة يستخدمكف التيكية الطبيعية 49أف ىناؾ  (7.5)يتبيف مف خبلؿ شكؿ ك    
% 12لنكـ، ككاف % يستخدمكف المراكح ككسيمة تبريد في فراغ غرفة ا51في فراغ غرفة النكـ، كأف 

مف العينة يستخدمكف التكييؼ ككسيمة تبريد في فراغ غرفة النكـ في فصؿ الصيؼ بمدينة خاف 
 يكنس، مع العمـ بأف ىناؾ مف يستخدـ أكثر مف كسيمة لمتبريد في فراغ غرفة النكـ.
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 النوم المعٌشة

 أوقات استخداـ المراوح .2
رة الزمنية التي تستخدـ فييا كسائؿ كلتةديد فترة عدـ االرتياح الةرارم أكثر تـ التطرؽ إلى الفت   

لنا  (8.5) شكؿ يبيف التبريد ىؿ ىي مقتصرة عمى أشير الصيؼ أـ تمتد الى أشير أخرل، ك
، استخداـ عينة الدراسة لممراكح فترة فصؿ الصيؼ، كتةديدان خبلؿ األشير ما قبؿ شير مايك

 .بعد شير سبتمبر إلى ما كتستمر
تخداـ عينة الدراسة لممراكح في فراغ المعيشة يككف بنسب يتبيف أف اس (8.5) شكؿمف خبلؿ 

% مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة 63.44مرتفعة ما بيف شيرم يكنيك كسبتمبر، ةيث كاف 
 % مف إجمالي العينة يستخدمكف المراكح خبلؿ شير يكليك، ككاف71خبلؿ شير يكنيك، ككاف 

% يستخدمكف 70ير أغسطس، ككاف ما نسبتو % مف العينة يستخدمكف المراكح خبلؿ ش73.11
%، بينما كاف 42المراكح خبلؿ شير سبتمبر، ككانت نسبة المستخدميف لممراكح خبلؿ شير مايك 

% فقط مف إجمالي 7.53%، ككاف ىناؾ 40نسبة الذيف يستخدمكف المراكح ما بعد شير سبتمبر 
 العينة يستخدمكف المراكح قبؿ شير مايك. 

 

  

 استخداـ المراوح في فراغي المعيشة والنـو يرأش( 8.5شكؿ)

نستنتج مما سبؽ بأف العينة ال تشعر براةة ةرارية أثناء الصيؼ؛ لذا تمجأ الستخداـ المراكح طكاؿ 
فترة فصؿ الصيؼ في فراغ المعيشة ك يمتد االستخداـ إلى سبتمبر، كإجراء لمتكيؼ مع درجات 

                                    .الةرارة لتةقيؽ الراةة الةرارية
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المركةة خبلؿ شير يكنيك، بينما  استخدمتعينة ال% مف 50.54 أما بالنسبة لفراغ النكـ فاف   
% مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة خبلؿ شير أغسطس كيكليك، بينما كاف 56كاف 

% مف 32.26 % مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة خبلؿ شير سبتمبر، ككاف ىناؾ52.70
% مف إجمالي العينة 31.20إجمالي العينة يستخدمكف المركةة ما بعد شير سبتمبر، ككاف 

% فقط مف إجمالي 4.3يستخدمكف المركةة في فراغ غرفة النكـ خبلؿ شير مايك، بينما كاف 
العينة يستخدمكف المركةة قبؿ شير مايك، كىذا يدلؿ عمى أف المركةة ىي إةدل أىـ الكسائؿ 

 .ي يعتمد عمييا السكاف لمتكيؼ مع درجات الةرارة في مدينة خانيكنسالت

 
 استخداـ المراوح في فراغ المعيشة أوقات( 9.5شكؿ رقـ )

أف  (9.5)يبيف شكؿ أما بالنسبة لمفترات التي يتـ استخداـ المراكح فييا في فراغي المعيشة كالنكـ 
فراغ غرفة المعيشة فترة الظير ككاف ىناؾ  أكثر األكقات التي تستخدـ فييا العينة المراكح في

% مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة خبلؿ فترة الظييرة، بينما كاف أقؿ الفترات التي 68.80
يتبيف لنا أف  شكؿكمف خبلؿ ال %،23.70تستخدـ فييا العينة المركةة فترة الفجر كبنسبة بمغت 

فراغ غرفة المعيشة خبلؿ فترة الصباح،  % مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة في44.10
% 44.10% مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة خبلؿ فترة المساء، بينما كاف 62.40ككاف 

مف إجمالي العينة يستخدمكف المركةة خبلؿ فترة الميؿ، كىذا يدلؿ عمى أف أكثر األكقات التي 
  .ؽ الراةة الةرارية فترة الظييرة كالمساءتةتاج فييا العينة لمتكيؼ مع مستكل درجة الةرارة لتةقي
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يتبيف لنا أف أكثر فترات استخداـ المراكح في فراغ غرفة النكـ ليبلن كبنسبة  (10.5) شكؿمف خبلؿ   
 %، بينما كانت نسبة مف يستخدمكف المركةة خبلؿ فترة الصباح34.41%، كفجران كبنسبة 47.31

% مف إجمالي العينة يستخدمكف المراكح فترة 13%، ككاف ىناؾ 19.40في فراغ غرفة النكـ 
، ككانت النسبة لفترة المساء  %، كجاءت ىذه النتائج مختمفة عف 5.40الظييرة في فراغ غرفة النـك

  .فراغ غرفة المعيشة؛ كيرجع سبب االختبلؼ لفترات استخداـ كؿ مف الفراغيف

 
 نـو( فترات استخداـ المراوح في فراغ ال10.5شكؿ رقـ )

 المروحة ضبط .3
% مف إجمالي العينة ال يستخدمكف المركةة 23.70نبلةظ بأف ىناؾ  (10.5)مف خبلؿ جدكؿ  

% مف مستخدمي المركةة في فراغ المعيشة يضبطكنيا عمى أعمى سرعة، 37.60ككاف 
% مف المستخدميف لممركةة يضبطكنيا 5.40% يضبطكنيا عمى سرعة متكسطة، ككاف 33.30ك

، كبمغ الكزف النسبي 2.423المعيشة، ككاف متكسط ضبط المركةة  عمى أقؿ سرعة في فراغ
%، كىذا يدلؿ عمى أف تةقيؽ الراةة الةرارية لدل العينة يككف عبر ضبط 80.76لضبط المركةة 

 المركةة عمى أعمى السرعات.             

يـ مركةة في % مف إجمالي العينة ال يتكفر لدي45.20أما بالنسبة لفراغ غرفة النـك فكاف ىناؾ 
، ككاف  % مف إجمالي العينة المستخدميف لممركةة يضبطكنيا عمى أعمى سرعة 19.40فراغ النـك

، ككاف  % مف إجمالي العينة يضبطكنيا عمى سرعة متكسطة، بينما 24.70في فراغ غرفة النـك
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% مف إجمالي العينة يضبطكف المركةة عمى أقؿ سرعة، كبمغ متكسط ضبط المركةة 10.80كاف 
، كعميو فإف الكزف النسبي لضبط المركةة في فراغ 2.16عند المستخدميف ليا في فراغ غرفة النكـ 

%، كىي نسبة مرتفعة تؤكد عمى أف ضبط المركةة يككف عمى أعمى السرعات في 72غرفة النكـ 
 .فراغ غرفة النكـ

 (10.5جدوؿ رقـ )
 ضبط المروحة في فراغي المعيشة والنـو

سرعة 
ضبط 
 المروحة

أقؿ  البياف لفراغا
 سرعة

سرعة 
 متوسطة

أكبر 
 سرعة

المتوسط  ال يتوفر
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 22 35 31 5 التكرار

2.423 80.76 
 23.70 37.60 33.30 5.40 النسبة المئكية

 النـك
 42 18 23 10 التكرار

2.160 72.00 
 45.20 19.40 24.70 10.80 النسبة المئكية

، كضبط ن     ستنتج مف خبلؿ ربط نتيجة ارتفاع نسبة مستخدمي المراكح في فراغي المعيشة كالنـك
تةريؾ  -المركةة عمى أعمى سرعة في كبل الفراغيف، بالغرض األساسي مف استخداـ المركةة 

أف المشكمة األساسية في الفراغيف ىي ضعؼ ةركة اليكاء، كأف ةركة اليكاء عامؿ ميـ  -اليكاء
الراةة الةرارية داخؿ الفراغات، كىذه النتيجة تتطابؽ مع تقييـ ةركة اليكاء في الفراغيف  في تةقيؽ
 فيما سبؽ.

 الشعور أثناء استخداـ المراوح .4
أف المركةة تةقؽ مستكل مرتفع مف الراةة الةرارية في فراغي غرفة ( 11.5)يتبيف مف جدكؿ    

، ةيث بمغ متكسط التقدير  ات لمف يستخدمكف المركةة داخؿ فراغ المعيشة المعيشة كفراغ غرفة النـك
(، كعميو فإف الكزف النسبي لمستكل الراةة التي تتةقؽ مف استخداـ 5، كالدرجة الكمية مف )3.88

%، بمعنى أف المركةة تةقؽ مستكل راةة في فراغ 77.60المركةة في فراغ غرفة المعيشة 
،  المعيشة لدل العينة. فإف متكسط تقديرات العينة التي تستخدـ كعمى مستكل فراغ غرفة النـك

(، كعميو فإف الكزف النسبي لمراةة المتةققة مف استخداـ 5، كالدرجة الكمية مف )3.98المركةة كاف 
%، كىي نسبة مرتفعة بمعنى أف المركةة تةقؽ مستكل مناسب مف 79.60المركةة في فراغ النـك 
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. كعمى مستكل الكةدة السكنية فاف راغ غرفة النكـالراةة الةرارية لدل العينة المستخدمة ليا في ف
 %.78.6المركةة تةقؽ الراةة الةرارية بكزف نسبي يصؿ الى 

 (11.5جدوؿ رقـ )
 الشعور أثناء استخداـ المروحة في فراغي المعيشة والنـو في فصؿ الصيؼ

الشعور 
أثناء 
استخداـ 
 المروحة

غير  البياف الفراغ
 مريحة

غير 
مريحة 
 قميالً 

 راحة
 متوسطة

مريحة 
 قميالً 

مريحة 
 جداً 

ال 
 يتوفر

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 24 24 14 30 0 1 ت

3.88 77.60 
% 1.10 0.0 32.30 15.10 25.80 25.80 

 النـك
 42 19 13 18 1 0 ت

3.98 79.60 
% 0.0 1.10 19.40 14.00 20.40 45.20 

 78.6 3.93 35.5 46.2 14.55 25.85 0.5 0.5 % الكةدة

 أوقات استخداـ المكيؼ .5
 ،لنا أكقات استخداـ المكيؼ لدل الفئة التي تمتمؾ مكيفان في فراغ غرفة النكـ (12.5)يبيف جدكؿ   

 (12.5جدوؿ رقـ )
 أوقات استخداـ التكييؼ لدى العينة في فراغ المعيشة

 التوقيت البياف
 فراغ النـو فراغ المعيشة

 النسبة المئوية التكرار المئوية النسبة التكرار

أكقات استخداـ 
 المكيؼ 

4 – 6 3 100.0 4 36.40 

6 – 8 1 33.333 27.30

8 – 10 1 33.332 18.20

10 – 12 1 33.332 18.20

12 – 14 2 66.679 81.80

14 – 16 2 66.679 81.80

16 – 18 2 66.679 81.80

18 – 20 2 66.679 81.80

20 – 22 2 66.679 81.80

22 – 24 3 100.09 81.80

0 – 2 1 33.337 63.64

2 – 4 2 66.676 54.50
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( 3أظيرت النتائج أف نسبة قميمة جدان مف العينة تستخدـ المكيؼ لتةقيؽ الراةة الةرارية ككاف )ك   
مف إجمالي  11ا كاف فقط مف إجمالي العينة يستخدمكف المكيؼ في فراغ غرفة المعيشة، بينم

خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف أكثر مف يتبيف لنا ك  .العينة يستخدمكف المكيؼ في فراغ غرفة النكـ
(، 12:00 – 10:00األكقات التي يتـ فييا استخداـ المكيؼ ىي فترة الظير كالمساء، كالفترة )

 12:00ىي فترات ما بيف )كبالنسبة لفراغ النكـ فاف أكثر األكقات التي يتـ فييا استخداـ التكييؼ 
(، كأشار أفراد العينة الى أف المكيؼ يستخدـ لمدة ساعتيف فقط 12:00 – 10:00( ك)2:00 –

 في فراغ النكـ، ةيث يتـ تبريد الغرفة تـ اطفاؤه. 

 درجة ضبط المكيؼ .6
أما بالنسبة لدرجة الةرارة التي تضبطيا العينة، فأشارت النتائج أف متكسط ضبط المكيؼ كانت  
(21.6o( بمعنى أف الدرجة التي تفضميا العينة ىي ،)21.6 o مع العمـ بأف ضبط المكيؼ تراكح ،)

 (.16o – 28oلدل العينة في أدنى كأعمى درجة كانت )
 
 إجراءات التكيؼ في فصؿ الصيؼ 1-1-1-5

فػػػي ةالػػػة ةػػػدكث تغيػػػر عمػػػى درجػػػات الةػػػرارة المريةػػػة يمجػػػأ األشػػػخاص التخػػػاذ عػػػدة اجػػػراءات    
ادة راةػػػتيـ، كلمتكيػػػؼ مػػػع درجػػػات الةػػػرارة المرتفعػػػة، كتنقسػػػـ اجػػػراءات التكيػػػؼ الػػػى اجػػػراءات السػػػتع

تكيفية شخصية مثؿ شرب ماء بارد، رفع الشعر، البقاء بعيدان عف مصػادر الةػرارة، البقػاء فػي مكػاف 
ميػػكل، الجمػػكس عمػػى األرض، أخػػذ ةمػػاـ بػػارد، أك اجػػراءات تكيفيػػة بيئيػػة مثػػؿ االنتقػػاؿ الػػى فػػراغ 

 خر، فتح الشبابيؾ، كاألبكاب الداخمية، كالخارجية.آ
ك سػتركز الدراسػػة عمػػى اجػػراءات التكيفيػػة البيئيػػة؛ كذلػػؾ ألف جميػػع أفػػراد عينػػة فةػػص االسػػتبانة     

أشاركا الى أف جميع اجراءات التكيؼ السمككية سابقة الذكر يقكمكف بيا تمقائيان عند الشػعكر بارتفػاع 
ؤاؿ عنيػػػا، كمػػػا أف الشػػػخص يمجػػػأ الػػػي بعػػػض االجػػػراءات البيئيػػػة بعػػػد درجػػػة الةػػػرارة كال داعػػػي لمسػػػ

استنفاذ االجراءات السمككية، كفشميا في تةقيؽ الراةة الةرارية، كتػرل الباةثػة أف بعػض االجػراءات 
 التكيفية البيئية ىي مؤشر كبير لعدـ االرتياح، كفشؿ الفراغ في أداء كظيفتو.
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 االجراءات التكيفية  .1
اإلجراءات التي يتخذىا أفراد العينة عند الشعكر بارتفاع درجات الةرارة في  (11.5)يبيف شكؿ   

ةالة عدـ استخداـ المراكح، أك في ةالة انقطاع التيار الكيربائي، كيبلةظ بأف أكثر اإلجراءات 
% مف إجمالي العينة، كأكد 93.50التي يتـ االستعانة بيا ىي فتح شبابيؾ الفراغ كبمغت نسبتيا 

% أنيـ يمجأكف لفتح األبكاب الداخمية، كيمييا االنتقاؿ لمخارج، كيمييا فتح أبكاب خارجية، 88.20
 ثـ إجراءات غير ذلؾ، ثـ االنتقاؿ إلى البمككف، ثـ الجمكس عمى األرض.

 

 
 ( إجراءات التكيؼ في فراغ المعيشة11.5شكؿ)

قاؿ الى البمككف، كاالنتقاؿ الى فراغ بمقارنة نسبة فتح الشبابيؾ، كاالنتقاؿ الى الخارج، كنسبة االنت
آخر يبلةظ ميكؿ أفراد العينة لمفراغات المفتكةة، كالشبو مفتكةة ىربان مف البيئة الةرارية الداخمية، 

كىذه النتيجة يمكف اعتبارىا مؤشران الى أف فراغي المعيشة كالنكـ ال تةقؽ  .كبةثان عف ةركة اليكاء
يبلةظ انخفاض نسبة االنتقاؿ الى البمككف كترجع الباةثة السبب  كماالراةة الةرارية لمستخدمييا، 

 الى تكجيو البمككف الذم قد يككف معرضان ألشعة الشمس ك بالتالي ال يمكف االستفادة منيا نياران.
 
 االنتقاؿ بيف الفراغات .2

ف فراغ الى أةد االجراءات التكيفية التي يمجأ ليا الشخص لتةقيؽ الراةة الةرارية ىي االنتقاؿ م   
 آخر، كيككف االنتقاؿ اما جزئيان أك كميان تبعان لمقدار االنزعاج، كالفراغات المتاةة داخؿ المسكف؛ لذا

فتح أبواب 
 داخلٌة

فتح أبواب 
 خارجٌة

فتح 
 الشبابٌك

الجلوس 
على 
 األرض

االنتقال 
إلى 
 البلكون

االنتقال 
إلى 
 الخارج

االنتقال 
الى فراغ 

 آخر

82 التكرار 53 87 11 26 64 27

88.2 النسبة المئوٌة 57 93.5 11.8 28 68.8 29
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 ال أنتقل انتقال جزئً انتقال كلً

7 التكرار 73 13

7.5 النسبة المئوٌة 78.5 14
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 كاف البد مف التعرؼ عمى آلية التنقؿ بيف الفراغات داخؿ المسكف في فصؿ الصيؼ.
 

 أواًل: االنتقاؿ مف فراغ المعيشة إلى فراغ آخر
جكء السكاف إلى االنتقاؿ الجزئي مف فراغ المعيشة كإجراء تكيفي ( أف نسبة ل12.5يكضح شكؿ)   

% مف إجمالي العينة ، بينما كانت نسبة االنتقاؿ الكمي مف 78.50لتةقيؽ الراةة الةرارية بمغت 
 %.14% ، في ةيف كانت نسبة مف ال ينتقمكف 7.5الفراغ 

 
 
 
 
 

 ( االنتقاؿ مف فراغ المعيشة لفراغ آخر12.5شكؿ)
 
 ات التي يتـ االنتقاؿ اليياالفراغ 

لفيـ آلية االنتقاؿ كاف البد مف تكضيح الفراغات التي يتـ االنتقاؿ الييا مف فراغ المعيشة سعيان    
 كراء تةقيؽ الراةة الةرارية ، كالشكؿ التالي يبيف لنا الفراغات التي يتـ االنتقاؿ إلييا:

تي يتـ االنتقاؿ إلييا ىي فراغ السطح نبلةظ بأف أكثر الفراغات ال (13.5)مف خبلؿ شكؿ    
 %، يميو البمككف. 16.10%، يميو فراغ النـك 17.20%، يميو فراغ المطبخ 24.70

يبلةظ أف أعمى نسبة انتقاؿ الى السطح كىذه النتيجة تدعـ كتؤكد ميكؿ أفراد العينة لمفراغات    
كما يبلةظ ارتفاع نسبة  كيؼ.الخارجية، كتفسر نتيجة االنتقاؿ الى الخارج كأةد اجراءات الت

االنتقاؿ الى المطبخ، كتعزم الباةثة السبب الى المستكل العممي لئلناث المكاتي شاركف في 
االستبانة، كتفسيرىف لمفيـك االنتقاؿ، كربطو بأعماليف اليكمية داخؿ المطبخ ةيث يقضيف كقت 

 البأس بو داخمو.
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 يا مف فراغ المعيشةالفراغات التي يتـ االنتقاؿ إلي( 13.5شكؿ )
 

 ثانيًا: االنتقاؿ مف فراغ النـو إلى فراغ آخر
% مف إجمالي العينة ينتقمكف بشكؿ كمي مف فراغ النكـ إلى فراغ آخر 8.6أف  (14.5)يبيف شكؿ   

% عمى أنيـ 58.10% ينتقمكف بشكؿ جزئي، بينما أكد 33.30لمبةث عف الراةة الةرارية، ككاف 
 ال ينتقمكف. 

 
                                                           ( االنتقاؿ مف فراغ النـو لفراغ آخر14.5شكؿ )

 الفراغات التي يتـ االنتقاؿ الييا  
أف أكثر الفراغات التي يتـ االنتقاؿ إلييا في فصؿ الصيؼ مف فراغ  (15.5يبيف شكؿ )

 %،6.50بمككف كبنسبة %، يميو فراغ ال14.60النـك ىي فراغ المعيشة كبنسبة 

 ال أنتقل ؼٌر ذلك السطح الفناء المطبخ الضٌوؾ البلكون النوم

15 التكرار 11 9 16 5 23 0 14

16.1 النوم 11.8 9.7 17.2 5.4 24.7 0 15.1
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 ال أنتقل انتقال جزئً انتقال كلً

8 التكرار 31 54

8.6 النسبة المئوٌة 33.3 58.1
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 ( الفراغات التي يتـ االنتقاؿ الييا مف فراغ النوـ15.5) شكؿ
يبلةظ أف نسبة االنتقاؿ الكمي كاستبدالو بفراغ أخر مف فراغ النكـ أعمى مف المعيشة نكعان    

أك ما كتعزم الباةثة ذلؾ الى تكفر فراغ آخر مناسب لمنـك مثؿ غرفة نكـ أخرل أك البمككف 
السطح. أما الرتفاع نسبة االنتقاؿ الجزئي مف المعيشة أكبر مف النكـ ترجع الى أف فراغ 
المعيشة تمارس فيو نشاطات متعددة، كتككف خيارات االنتقاؿ المتاةة في النيار أكبر مف 
الميؿ. أما ارتفاع نسبة )ال أنتقؿ( فتعزل ألسباب الخصكصية في النكـ كخاصة بالنسبة 

 انيات االنتقاؿ في النـك لمذككر أكبر.لئلناث فإمك

 كفاية اجراءات التكيؼ .3
كةكؿ إذا كانت اإلجراءات التي يستخدميا أفراد العينة كمدل قدرتيا عمى تةقيؽ الراةة الةرارية 

 لدييـ تساءلت الباةثة ةكؿ كفايتيا كالجدكؿ التالي يبيف كفاية إجراءات التكيؼ المستخدمة:
 (13.5جدوؿ رقـ )

 راءات التكيؼكفاية إج
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

 كفاية إجراءات التكيؼ
 48.4 45 كافية

 51.6 48 غير كافية

 100.0 93 اإلجمالي

% بأف اإلجراءات التي قاـ بيا ةققت لو راةة ةرارية كأنيا كافية، بينما أكد 48.40كلقد أكد 
 الةرارية التي يسعى ليا.بأنيا غير كافية كلـ تةقؽ لو الراةة 51.6%
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 االرتياح الحراري في فصؿ الشتاء 1-1-1
 أكثر الفراغات راحة .1

( أف فراغ النكـ ىك أكثر الفراغات راةة ةرارية في فترة الصباح شتاءن، كبمغت 16.5يبيف شكؿ)   
بة %، يميو فراغ المطبخ بنس25.30%، يميو فراغ المعيشة كبنسبة 42.90النسبة المئكية لمتكرارات 

% مف إجمالي 13%، بينما أكد 2.20%، ككانت أقؿ الفراغات راةة ةرارية فراغ السطح 15.1
 العينة بأنيـ ال يشعركف براةة في جميع الفراغات فترة الصباح.

 
 أكثر الفراغات راحة حرارية بفراغ المعيشة في فصؿ الشتاء (16.5شكؿ)

  فراغ النكـ ىك األكثر راةة خبلؿ  % مف إجمالي العينة عمى أف46.20في فترة الظير أكد
% مف إجمالي العينة أكدكا عمى أنيـ 9.7%، ككاف 29فصؿ الشتاء، يميو فراغ المعيشة بنسبة 

ال يشعركف براةة في جميع فراغات الكةدة، بينما كاف الفراغ األقؿ راةة فراغ الفناء كبنسبة 
1.10.% 

  كثر راةة في المساء، يميو فراغ المعيشة % مف إجمالي العينة أف فراغ النـك ىك األ59.10أكد
% مف إجمالي العينة ال يشعركف بأف ىناؾ فراغات مريةة بالنسبة 10.80%، ككاف 26.90

 ليـ مساءن.
  مف العينة بأف فراغ غرفة النكـ ىك الفراغ األكثر راةة بالنسبة ليـ في كقت 65.60أكد %

% بأنو ال فراغ يشعركف فيو براةة 12.90%، بينما أشار 20.40الميؿ، كيميو فراغ المعيشة 
 ةرارية في فترة الميؿ في فصؿ الشتاء.

يستنتج مما سبؽ أف فراغ النكـ ىك الفراغ األكثر راةة ةرارية عمى مدار اليكـ كالميمة في فصؿ    
الشتاء، كأكثر األكقات تنعدـ فييا الراةة ىي فترة الصباح كالميؿ، مما يؤشر الى أف ىاتيف الفترتيف 

تكقع أف يتزايد فييما استخداـ كسائؿ التدفئة، تشير النتائج الى أف الفراغات المفتكةة )األفنية ي
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كالسطح(، كالشبو مفتكةة)البمككنات( تنعدـ فييا الراةة في فترة المساء كالميؿ، بينما تتةسف نسبة 
 الراةة في فترة الظير. 

 االحساس الحراري .2
الةرارة الداخمية في فراغي النكـ كالمعيشة نستعرض لمتعرؼ عمى اةساس السكاف بدرجات    
 التالية: شكاؿاأل

 
 ASHRAEالمعيشة شتاًء عمى مقياس  (  اإلحساس الحراري في فراغ17.5شكؿ )

 

 
 ASHRAE(  اإلحساس الحراري في فراغ النـو شتاًء عمى مقياس 18.5شكؿ )

 
درجة الةرارة في فراغ المعيشة في  يتبيف أف معظـ العينة تشعر بأف األشكاؿ السابقةمف خبلؿ 

%، يمييا بارد قميبلن 18.30%، يمييا االةساس ةياد بنسبة 37.60فصؿ الشتاء باردة كبنسبة 
 % مف اجمالي العينة صكتكا بأف 31.20فيما يتعمؽ بفراغ النـك فاف ما نسبتو  %.17.20بنسبة 

 ةساس بارد قميبلن، ككصمت نسبة% لئل28درجة ةرارة تككف ةياد شتاءن ، بينما صكت ما نسبتو 
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 %.16.10التصكيت لئلةساس بارد 
 (15.5جدوؿ رقـ )

 االحساس الحراري في فراغي المعيشة والنـو في فصؿ الشتاء
 الدرجة الموازية المتوسط البياف

 درجة الةرارة
 بارد 5.00 في فراغ المعيشة

 ةياد إلى بارد 4.54 في فراغ النـك
 بارد 4.77 في الكةدة السكنية

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا أف متكسط تقديرات العينة لدرجة الةرارة في فراغ المعيشة    
(، بمعنى أف درجة الةرارة تعتبر باردة خبلؿ 7، كالدرجة الكمية مف )5.00خبلؿ فصؿ الشتاء 

نى أف الدرجة ، بمع4.54فصؿ الشتاء في فراغ المعيشة، بينما كاف المتكسط في فراغ غرفة النكـ 
 .في الكةدة السكنية المكازية بارد في فصؿ الشتاء

بإخضاع نتائج االةساس الةرارم في فراغ المعيشة لمقياس آشرم يتبيف أف نسبة مف صكتكا    
نسبة  -%80%، كىي نسبة أقؿ مف 42.0( بمغت 1-، 0، 1عمى الدرجات الكسطى لممقياس)+

نستنتج مف ذلؾ أف معظـ السكاف غير  -جات الكسطىالراضيف في مقياس آشرم كتتكزع عمى الدر 
راضيف عف مستكل الراةة الةرارية في الفراغ، كما يبلةظ أف نسب التصكيت تميؿ لمتصنيؼ البارد 

 (.0كال تتماثؿ ةكؿ الةياد)
( 1-، 0، 1أما نتائج فراغ النكـ تشير الى أف نسبة مف صكتكا لمدرجات الكسطى لممقياس )+   

غير راضيف  الكةدة السكنيةأف مستخدمي مما سبؽ %، نستنتج 80ي أقؿ مف % كى72.1بمغت 
 .عف مستكل الراةة الةرارية في شتاءن، كتميؿ النتائج الى الجانب البارد مف المقياس

 مستوى الراحة الحرارية 
% مف أفراد العينة يشعركف بأف درجة الةرارة في 44.10أف  (16.5)يبلةظ مف خبلؿ جدكؿ    

% براةة متكسطة، ككاف 35.50اء في فراغ المعيشة غير مريةة قميبلن، بينما يشعر فصؿ الشت
المتكسط الةسابي لتقديرات العينة كتقييميـ لمستكل الراةة الةرارية في فصؿ الشتاء بفراغ المعيشة 

%، كىي نسبة منخفضة، كترجع الباةثة أسباب انخفاض 50، كعميو فإف الكزف النسبي يبمغ 2.5
لى تكجيو فراغ المعيشة ك تكجيو الشبابيؾ، كألسباب قد تتعمؽ بكصكؿ أشعة الشمس لمفراغ النسبة ا

 كسيتـ التةقؽ مف ذلؾ في الفقرات القادمة.
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 (16.5جدوؿ رقـ )

 الراحة الحرارية في فراغي المعيشة والنـو شتاءً  مستوى

تقييـ 
درجة 
 الحرارة

 البياف الفراغ
غير 
مريحة 
 بتاتاً 

غير 
مريحة 
 قميالً 

مريحة  حياد
 قميالً 

مريحة 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 1 10 33 41 8 ت

2.50 50.00 
% 8.60 44.10 35.50 10.80 1.10 

 النـك
 6 11 47 25 4 ت

2.90 58.00 
% 4.30 26.90 50.50 11.80 6.50 

 54 2.7 3.8 11.3 43 35.5 6.45 % الكةدة

    
% مف أفراد العينة يشعركف براةة متكسطة 50.50راغ غرفة النكـ نبلةظ بأف كعمى مستكل ف 

، 2.9% منيـ يشعركف براةة قميمة، كبمغ المتكسط الةسابي 26.90خبلؿ فصؿ الشتاء، كأف 
%، كىي نسبة منخفضة نكعان ما، بمعنى أف العينة ال تشعر براةة 58كعميو فإف الكزف النسبي يبمغ 

الفراغيف فاف الكزف النسبي لمراةة في  كبأخذ متكسط  النكـ في فصؿ الشتاء.ةرارية في فراغ غرفة 
 % كىي نسبة منخفضة نكعان ما.54الكةدة السكنية بمغ 

ال تكفر المستكل المطمكب مف الراةة الةرارية، كيتدنى  الكةدة السكنيةيستنتج مما سبؽ أف  
كترجع الباةثة السبب الى تكجيو  مستكل الراةة في فراغ المعيشة عف النكـ بفركقات بسيطة.

%، ك لمشرؽ 49.4كجيت إةدل كاجياتو لمجنكب  أف نسبة غرؼ النكـ التيالفراغ، فمكةظ 
% ككبل الكاجيتيف تككف مرغكبة في الشتاء ةيث تتعرض لسقكط األشعة الشمسية بكمية 33.4

مع اغفاؿ ةاجتيا  فان ، بينما يتـ تكجيو المعيشة لمغرب كالشماؿ بغرض التيكية صيأكبر مف غيرىا
 لمتشميس شتاءن.

 أكثر األوقات راحة حرارية .3
 ككانت الباةثة قد خصصت سؤاالن لتةديد أكثر األكقات راةة ةرارية ةسب آراء العينة خبلؿ فصؿ 

 10أف أكثر األكقات راةة الةرارية ىي الفترة ما بيف ) (19.5) يتبيف لنا مف خبلؿ شكؿك  ،الشتاء
 .(4 - 2(، كالفترة )12-
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 أوقات الراحة الحرارية في فراغ المعيشة في فصؿ الشتاء (19.5شكؿ )

 تأثير العوامؿ البيئية عمى الراحة الحرارية شتاءً  5-3-2-1
 حركة اليواء .1

اف ةركة اليكاء تمعب دكران ميمان في تةقيؽ الراةة الةرارية؛ لذا كاف البد مف تقييـ لةركة اليكاء    
 يكضح نتائج تقييـ ةركة اليكاء داخؿ المسكف.  (17.5)ء، كجدكؿ داخؿ المسكف في فصؿ الشتا

 (17.5جدوؿ رقـ )
 حركة اليواء في فراغي المعيشة والنـو خالؿ فصؿ الشتاء

حركة 
 اليواء

قوي  البياف الفراغ
 جدا

قوي 
بطيء  ساكف قميالً 

 قميالً 
بطيء 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 5 1 3 17 67 ت

4.522 90.44 
% 72.00 18.30 3.20 1.10 5.40 

 النـك
 3 0 4 25 61 ت

4.52 90.40 
% 65.60 26.90 4.30 0.0 3.20 

 90.42 4.52 4.3 0.5 3.75 22.6 68.8 % الكةدة

تشير النتائج الى أف ةركة اليكاء في فراغي المعيشة كالنكـ متقاربة جدان ةسب تقديرات عينة    
% مف إجمالي العينة يركف بأف ةركة اليكاء قكية جدان داخؿ فراغ 72اضح بأف الدراسة، كالك 

% مف إجمالي العينة عمى أف 65.60المعيشة خبلؿ فصؿ الشتاء في ةالة فتح الشبابيؾ، كأكد 
ةركة اليكاء قكية جدان خبلؿ فصؿ الشتاء في فراغ النكـ، كيظير أف المتكسط الةسابي لةركة 

، كعميو فإف الكزف النسبي لةركة اليكاء تبمغ 4.522اء في فراغ المعيشة اليكاء خبلؿ فصؿ الشت
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، كعميو فإف الكزف النسبي 4.52%، بينما كاف المتكسط الةسابي لفراغ غرفة النكـ 90.44
كبةساب المتكسط الةسابي لمفراغيف فاف ةركة  %.90.40لتقديرات العينة ةكؿ ةركة اليكاء تبمغ 

 نية في فصؿ الشتاء قكية جدان.اليكاء داخؿ الكةدة السك
تعزل ةركة اليكاء القكية لؤلسباب التالية: أف التقييـ أجرم عمى ةركة اليكاء في ةالة فتح    

الشبابيؾ، كما أف النسبة األكبر لتكجييات الشبابيؾ في فراغ المعيشة كالنكـ كانت ناةية الغرب 
 % عمى التكالي.49.5% ك  34.34ةيث كانت النسب

مى ةركة اليكاء القكية داخؿ الفراغات في ةالة فتح الشبابيؾ فاف ردة الفعؿ الطبيعية ستككف بناءن ع
اغبلؽ الشبابيؾ بشكؿ كمي أك جزئي، كفي ظؿ التكجيو الغربي كالشمالي لشبابيؾ الفراغات فاف 

 أشعة الشمس لف تككف كافية في داخؿ الفراغات. 
 اإلشعاع الشمسي .2

الشمسي لفراغات المعيشة كالنكـ خبلؿ فصؿ الشتاء نستعرض  لمتعرؼ عمى كصكؿ االشعاع   
 الجدكؿ التالي:

 (18.5جدوؿ رقـ )
 وصوؿ االشعاع الشمسي لفراغي المعيشة والنـو

وصوؿ 
االشعاع 
 الشمسي

المتوسط  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  البياف الفراغ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 22 7 16 20 28 ت

3.272 65.44 
% 30.10 21.50 17.20 7.50 23.70 

 النـك
 13 7 14 19 40 ت

3.71 74.20 
% 43.00 20.40 15.10 7.50 14.00 

 69.82 3.491 18.85 7.5 16.15 20.95 36.55 % الكةدة

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يظير لنا أف ىناؾ اختبلفان في متكسط كصكؿ االشعاع الشمسي    
، ةيث أجاب لفراغي الم % مف إجمالي العينة بأف أشعة الشمس تصؿ دائمان 30.10عيشة كالنـك

% بأف األشعة ال تصؿ لفراغ المعيشة أبدان خبلؿ فصؿ الشتاء، 23.70لفراغ المعيشة، بينما أكد 
، كعميو فإف الكزف النسبي 3.272ككاف متكسط التقدير لكصكؿ أشعة الشمس لفراغ غرفة المعيشة 

% مف إجمالي العينة بأف أشعة الشمس 43.00ىي نسبة مقبكلة. بينما أجاب % ك 65.44بمغ 
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% بأف أشعة الشمس ال تصؿ أبدان لفراغ غرفة النكـ، ككاف 14تصؿ فراغ غرفة النكـ دائمان، كأشار 
بالمجمؿ  %.74.20، كعميو فإف الكزف النسبي بمغ 3.71متكسط كصكؿ األشعة لفراغ غرفة النكـ 

 .كىي نسبة جيدة% 69.82 كنية بكزف نسبيؿ فراغات الكةدة السفاف أشعة الشمس تص
 كثافة اإلشعاع الشمسي .3

( أف كثافة اإلشعاع الشمسي في فراغ المعيشة خبلؿ فصؿ الشتاء 19.5يظير جدكؿ )   
، كعميو فإف الكزف النسبي لكثافة االشعاع الشمسي 2.075كصؿ لمتكسط ةسابي 

 ف االشعاع الشمسي كافيان في فراغ المعيشة.%، كىي نسبة ضعيفة، كيكاد يكك 51.875

، كعميو فإف الكزف 2.312كفي فراغ النكـ كاف متكسط كثافة االشعاع الشمسي في فصؿ الشتاء    
 %، كىي نسبة منخفضة أيضان.57.80النسبي لكثافة االشعاع الشمسي 

 منخفضة.في الكةدة السكنية كثافة االشعاع الشمسي  نستنتج مما سبؽ أف
 (19.5رقـ ) جدوؿ

 كثافة اإلشعاع الشمسي لفراغي المعيشة والنـو

كثافة 
اإلشعاع 
 الشمسي

كبيرة  البياف الفراغ
المتوسط  معدومة قميمة كافية جداً 

 الحسابي
الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 22 42 29 0 ت

2.075 51.875 
% 0.0 31.20 45.20 23.70 

 النـك
 13 38 42 0 ت

2.312 57.80 
% 0.0 45.20 40.90 14.00 

 54.837 2.193 18.85 43.05 38.2 0 % الكةدة

 تفضيالت االشعاع الشمسي .4
فراغ ككف ي% مف إجمالي العينة يفضمكف أف 74.20يتبيف أف  (20.5) مف خبلؿ جدكؿ   

% ال يريدكف تغيير كثافة اإلشعاع 25.80، ككاف المعيشة أكثر تشميسان في فصؿ الشتاء
% كىي أقؿ 58.06، كعميو فإف الكزف النسبي 1.742كسط تقديرات العينة الشمسي، ككاف مت

 أكثر تشميسان في فراغ المعيشة. فراغ المعيشةككف ي%، أم أف العينة تفضؿ أف 60مف 



142 

 

 الفراغككف ي% مف إجمالي العينة تفضؿ أف 60.20كبالنسبة لفراغ غرفة النكـ نبلةظ بأف    
عمى أنيـ يفضمكف الكضع الةالي كأال يطرأ تغييران لكثافة  % أكدكا39.80أكثر تشميسان، بينما 

، كعميو فإف الكزف 1.602أشعة الشمس ككصكليا، كىنا نبلةظ بأف المتكسط الةسابي بمغ 
% كىي نسبة منخفضة، مما يدلؿ عمى أف العينة في مجمميا تفضؿ أف 53.40النسبي يساكم 

 أكثر تشميسان في فصؿ الشتاء. فراغاتتككف ال

 (20.5ؿ رقـ )جدو
 تفضيؿ االشعاع الشمسي لفراغي المعيشة والنـو

تفضيؿ 
االشعاع 
 الشمسي

أكثر  البياف الفراغ
 تظميالً 

أكثر 
 تشميساً 

بدوف 
 تغيير

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 المعيشة
 24 69 0 ت

1.742 58.06 
% 0.0 74.20 25.80 

 النـك
 37 56 0 ت

1.602 53.40 
% 0.0 60.20 39.80 

 55.73 1.672 32.8 67.2 0 % الكةدة

بنسب متفاكتة، كبكثافة  الكةدة السكنيةأف اإلشعاع الشمسي يصؿ الى فراغات  ما سبؽنستنتج م   
أكثر تشميسان، كترجع أسباب ىذه  الكةدة السكنية ضعيفة مع تفضيؿ العينة ألف تككف فراغات

خذ أغمبيا التكجيو الغربي كالشمالي، كىذيف التكجيييف ال النتيجة الى تكجيو فتةات الشبابيؾ التي يأ
تصميما أشعة الشمس اال في الصباح كالمساء، كيصاةب ىاتيف الفترتيف بركدة درجة ةرارة اليكاء 
فكإجراء تكيفي يتكقع اغبلؽ الشبابيؾ بشكؿ جزم أك كمي مما يقمؿ مف كثافة أشعة الشمس داخؿ 

 الفراغات. 

 اقةاستيالؾ الط 1-1-1-1
 وسائؿ التدفئة المستخدمة .1

يمجأ األشخاص التخاذ عدة إجراءات لمتكيؼ مع بركدة الشتاء، كمف ىذه االجراءات استخداـ    
أف معظـ أفراد العينة ال يستخدمكف كسائؿ لمتدفئة خبلؿ فصؿ  (20.5)شكؿكسائؿ التدفئة، كيبيف 

ة بأنيـ ال يستخدمكف كسائؿ % مف إجمالي العين55.90الشتاء في فراغ المعيشة، فمقد أجاب 
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%، يمييا كسيمة إشعاؿ 30.10لمتدفئة، ككانت أكثر الكسائؿ استخدامان المدفأة الكيربائية كبنسبة 
 %.8.60الةطب كبنسبة بمغت 

 
 

 ( وسائؿ التدفئة المستخدمة في فراغي المعيشة والنـو شتاءً 20.5شكؿ)

لنكـ ال يستخدمكف كسيمة لمتدفئة خبلؿ فصؿ ( أف معظـ أفراد العينة في فراغ ا20.5يبيف شكؿ)   
%، بينما كانت أكثر كسائؿ التدفئة استخدامان ىي المدفأة الكيربائية 52.70 كبنسبة بمغتالشتاء 

% مف 7.50%، بينما استخدـ المكيؼ ككسيمة لمتدفئة بنسبة 36.60ةيث استخدمت بنسبة 
 % فقط.2.20إجمالي العينة ، يمييا الةطب كبنسبة بمغت 

 
 أوقات استخداـ التدفئة .5

 
 ( أوقات استخداـ التدفئة في فراغي المعيشة والنـو خالؿ فصؿ الشتاء21.5)شكؿ 
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السابؽ أف أكثر األكقات التي يتـ فييا استخداـ التدفئة خبلؿ فصؿ الشتاء في فراغ  شكؿال يبيف
بأكثر األكقات  (، كىذه الفترة ترتبط12 - 10( إلى )6 - 4المعيشة ىي فترة المساء ما بيف )

 استخدامان لفراغ المعيشة، كبداية االستعداد لمنكـ عند األطفاؿ.
 إجراءات التكيؼ في فصؿ الشتاء لدى عينة الدراسة .6
يتخذ قاطني الفراغػات فػي الكةػدات السػكنية العديػد مػف اإلجػراءات لمتكيػؼ مػع األجػكاء      .7

تكيفيػػػػػة التػػػػػي يمجػػػػػأ ليػػػػػا االجػػػػػراءات ال (22.5البػػػػػاردة خػػػػػبلؿ فصػػػػػؿ الشػػػػػتاء، كيبػػػػػيف شػػػػػكؿ)
مستخدمي فراغي المعيشػة كالنػكـ فػي فصػؿ الشػتاء. كتشػير النتػائج الػى أف أكؿ اجػراء يقػـك 
بػػو مسػػتخدمي الفراغػػات لتةقيػػؽ التدفئػػة ىػػك اقفػػاؿ الفتةػػات كتصػػؿ نسػػبة ىػػذا االجػػراء الػػى 

%، مػػف إجمػػالي 72.0% ، يميػػو اجػػراء ارتػػداء المبلبػػس الثقيمػػة ككصػػمت النسػػبة الػػى 96.8
%، يمييػا شػرب 68.8لعينة، كثالث ىػذه اإلجػراءات كػاف البقػاء فػي منػاطؽ الشػمس بنسػبة ا

%، يمييػػا اسػػتخداـ 60.2%، يمييػػا التغطيػػة أثنػػاء النػػـك بنسػػبة 62.4سػػكائؿ سػػاخنة بنسػػبة 
%، كأخيػػران تجنػػب شػػرب 50.5%، يمييػػا ارتػػداء جػػكارب كأةذيػػة بنسػػبة58.1التدفئػػة بنسػػبة 
 السكائؿ الباردة.

 

 ( اجراءات التكيؼ خالؿ فصؿ الشتاء22.5شكؿ)

يبلةظ اجراءات التكيؼ في الشػتاء تركػز عمػى االجػراءات الشخصػية لتػكفير الراةػة الةراريػة ممػا    
 يشير الى ضعؼ الفرص المتاةة لدل السكاف لتغيير البيئة الداخمية شتاءن.

البقاء فً 
 مناطق الشمس

ارتداء مالبس 
 ثقٌلة

التؽطٌة الثقٌلة 
 أثناء النوم

 اقفال الفتحات
استخدام 
 التدفئة

تجنب شرب 
 الماء البارد

ارتداء 
جوارب 
 وأحذٌة

شرب سوائل 
 ساخنة

64 التكرار 67 56 90 54 2 47 58

68.8 النسبة المئوٌة 72 60.2 96.8 58.1 2.2 50.5 62.4
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 اإلحساس الحراري في ىذه المحظة )لحظة تعبئة االستبياف(3-3-5 

ا المةكر الى التةقؽ مف اجابات أفراد العينة كخاصػة تقييمػاتيـ لمراةػة الةراريػة فػي فصػؿ ييدؼ ىذ
الصػػيؼ، كمػػا ييػػدؼ الػػى تةديػػد درجػػات الةػػرارة المريةػػة لفتػػرة الدراسػػة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتطبلع 
آراء بعػػض أفػػراد العينػػة عػػف االةسػػاس الةػػرارم، كمسػػتكل الراةػػة، كتقيػػيـ لةركػػة اليػػكاء، كالرطكبػػة، 

فضيبلت العينة لكؿ منيما، فػي فػراغ المعيشػة مػع أخػذ قياسػات لدرجػة الةػرارة الداخميػة كالخارجيػة كت
خػػبلؿ الفتػػرة مػػا بػػيف السػػاعة الةاديػػة عشػػر كالنصػػؼ صػػباةان إلػػى السػػاعة الثالثػػة ظيػػران عمػػى مػػدار 

، كتعتبػػر ىػػذه الفتػػرة فتػػرة نيايػػػة 10/9/2013الػػػى  30/8/2013عشػػرة أيػػاـ انةصػػرت بػػيف الفتػػرة 
فصػػؿ الصػػيؼ ، ةيػػث يبلةػػظ أف درجػػات الةػػرارة تميػػؿ نكعػػان مػػا لبلنخفػػاض. كتبعػػان لػػدائرة األرصػػاد 

ـ 24ºـ كالصػغرل 32ºالجكية الفمسػطينية فػاف درجػات الةػرارة العظمػى خػبلؿ فتػرة االسػتبياف كانػت 
ـ. ككػػػاف إجمػػػالي العينػػػة التػػػي قامػػػت الباةثػػػة باسػػػتطبلع إةساسػػػيـ 27.5ºكبمتكسػػػط درجػػػة ةػػػرارة 

تمكنت الباةثة مف زيارتيـ ظيػران فػي الفتػرة الزمنيػة المشػار الييػا سػابقان  كىـ مف( فردان، 37ارم )الةر 
 يمي:ككانت النتائج كما 

 درجات الحرارة .1
الةػػػرارة الخارجيػػػة، كمػػػا تػػػـ قيػػػاس درجػػػات الةػػػرارة الخارجيػػػة الجاريػػػة فػػػي الظػػػؿ. يكضػػػح جػػػدكؿ    
 جية المقاسة.قياسات درجات الةرارة الداخمية ك الخار  (21.5)

 (21.5جدوؿ رقـ )
 (37درجات الحرارة الداخمية في لحظة تفريغ االستبياف )ف = 

 درجات الحرارة البياف
 الخارجية الداخمية

 التكرار
النسبة 
 التكرار المئوية

النسبة 
 المئوية

درجة ةرارة 
الداخمية "فراغ 

 المعيشة"

28 6 16.20 1 2.70 

29 17 45.90 5 13.50 

30 11 29.70 13 35.20 

31 2 5.40 4 10.80 

32 1 2.0 6 16.20 

 21.60 8 - - قيـ مفقكدة

 100.0 37 100.0 37 اإلجمالي
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 االحساس الحراري .2
 % مف إجمالي العينة أكدكا بأف االةساس الةرارم59.50( أف ما نسبتو 22.5يبيف جدكؿ )  

 (22.5جدوؿ رقـ )
 (37ثناء تعبئة االستبياف( )ف = االحساس الحراري في فراغ المعيشة )أ

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات البياف

االةساس الةرارم في 
 فراغ المعيشة

 2.70 1 +3ةار جدان  

 29.70 11 +2ةار     

 8.10 3 +1دافئ    

 59.50 22 0ةياد 

 0.00 0 -1بارد قميبل 

 0.00 0 -2بارد     

 0.00 0 -3بارد جدان 

 100.0 37 الياإلجم

 %2.70% يركف بأنو دافئ، ككاف 8.10% يركف بأنو ةار، كأف 29.70لدييـ ةياد، ككاف 
 يشعركف بأف الجك ةار جدان. فقط

%  ) كىػي تمثػؿ نسػبة التصػنيفات 67.6بإخضاع النتائج لمقياس آشرم نبلةػظ أف نسػبة الراضػيف 
% نسػػػػبة الرضػػػػا عمػػػػى 80ف (( كىػػػػي نسػػػػبة أقػػػػؿ مػػػػ-1، 0+، 1الثبلثػػػػة الكسػػػػطى عمػػػػى المقيػػػػاس)

  (.23.5)كما في شكؿ  تميؿ النتائج لمجانب الةار كال تتماثؿ ةكؿ نقطة الةيادك المقياس، 

 

 

 

 

 ASHRAE( اإلحساس الحراري في فراغ المعيشة عمى مقياس 23.5شكؿ)
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 مستوى الراحة الحرارية .3
ظػػؿ درجػػات الةػػرارة  نتػػائج مسػػتكل الراةػػة الةراريػػة فػػي فػػراغ المعيشػػة فػػي (23.5)يكضػػح جػػدكؿ   

 3صػباةان ةتػى السػاعة  11.5الةالية )أثناء تعبئة االستبياف( ، كالتي تـ تقييميػا فػي الفتػرة الزمنيػة 
 ظيران .

 (23.5جدوؿ رقـ )
 (37إحساس العينة تجاه درجة الحرارة خالؿ تفريغ االستبانة )ف = 

االحساس 
تجاه 
درجة 
الحرارة 
 اآلف

مريحة  البياف
 جداً 

مريحة 
 حياد قميالً 

غير 
مريحة 
 قميالً 

غير 
مريحة 
 بتاتاً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 2 6 7 21 1 ت
3.35 67.00 

% 2.70 56.80 18.90 16.20 5.40 

مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ يتبػػيف أف متكسػػط تقػػديرات العينػػة لمراةػػة الةراريػػة اتجػػاه درجػػة الةػػرارة    
%، كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف العينػػة مرتاةػػة 67النسػػبي يسػػاكم  ، كعميػػو فػػإف الػػكزف3.35الةاليػػة كانػػت 

قميبلن اتجاه درجة الةػرارة. كالنتيجػة ىنػا أفضػؿ مػف نتيجػة تقيػيـ االرتيػاح الةػرارم فػي فصػؿ الصػيؼ  
مػا  كترجع الباةثة السبب الى اف درجات الةرارة في الفترة التي أجريػت فييػا الدراسػة انخفضػت نكعػان 

ة طػػكاؿ الصػػيؼ فعنػػد سػػؤاؿ أفػػراد العينػػة ليػػذا السػػؤاؿ قارنػػت العينػػة بػػيف عػػف درجػػات الةػػرارة المرتفعػػ
  درجات الةرارة صيفان بشكؿ عاـ مع درجات الةرارة أثناء تعبئة االستبياف .

 تفضيالت درجة الحرارة .4
 أما بالنسبة لتفضيؿ العينة لدرجة الةرارة في فراغ المعيشة فكانت ةسب الجدكؿ التالي:

 (24.5جدوؿ رقـ )
 (37ضيؿ عينة الدراسة لدرجة الحرارة خالؿ تفريغ االستبانة )ف = تف

كيؼ 
تفضؿ 
درجة 
 الحرارة

 البياف
أدفأ 
 كثيراً 

أدفأ 
 قميالً 

بدوف 
 تغيير

أبرد 
 قميالً 

أبرد 
 كثيراً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 9 22 6 0 0 ت
1.92 38.40 

% 0.00 0.00 16.20 59.60 24.30 



148 

 

ؿ السابؽ نبلةظ بأف العينة تفضؿ أف تكػكف درجػة الةػرارة أبػرد ممػا ىػي عميػو، مف خبلؿ الجدك     
  جاب% بأنيـ يفضمكف بأف تككف درجة الةرارة أبرد قميبلن، كأ59.60ةيث أجاب 

% مف إجمالي العينة 16.20تككف درجة الةرارة أبرد كثيران، بينما كاف  يـ يفضمكف أف% أن24.30
، كعميو فإف الػكزف 1.92لةرارة، ككاف المتكسط الةسابي لمتقديرات يفضمكف عدـ التغيير في درجة ا

%، بمعنػى أف معظػـ أفػراد العينػة تفضػؿ أف تكػكف درجػة الةػرارة أبػرد قمػيبلن. 38.40النسػبي يسػاكم 
 كما تكافقت النتيجة مع استطبلع آراء العينة في فصؿ الصيؼ.

                                                حركة اليواء .5
أف  يتبػػػػػيف لنػػػػػاك  ،تقػػػػػديرات العينػػػػػة لةركػػػػػة اليػػػػػكاء داخػػػػػؿ فػػػػػراغ المعيشػػػػػة (25.5)يسػػػػػتعرض جػػػػػدكؿ 

% مػػنيـ بػػأف 10.80% مػػف إجمػػالي العينػػة تػػرل بػػأف ةركػػة اليػػكاء بطيئػػة جػػدان، بينمػػا أكػػد 43.20
% يػركف بػأف ةركػة 24.30% يركف بأف اليكاء سػاكنان، كأف 18.90ةركة اليكاء بطيئة قميبلن، كأف 

% مػػف إجمػػالي العينػػة يػػركف بػػأف ةركػػة اليػػكاء قػػكم جػػدان، كبمتكسػػط 2.70ليػػكاء قكيػػة قمػػيبلن، كأف ا
أفػػػراد العينػػػة تقػػػدر  %، بمعنػػػى أف46.48، كعميػػػو فػػػإف الػػػكزف النسػػػبي يسػػػاكم 2.324ةسػػػابي بمػػػغ 

 ستطبلع آراء العينة في فصؿ الصيؼ.ساكف. ك تكافقت النتيجة مع ا بأنوةركة اليكاء داخؿ الفراغ 

 (25.5دوؿ رقـ )ج
 (37حركة اليواء خالؿ تفريغ االستبانة )ف = 

حركة 
 اليواء

قوي  البياف
 جداً 

قوي 
بطيء  ساكف قميالً 

 قميالً 
بطيء 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 16 4 7 9 1 ت
2.324 46.48 

% 2.70 24.30 18.90 10.80 43.20 

 
 تفضيؿ حركة اليواء .6

ةركة اليكاء. كتشير النتائج الى أف معظـ أفراد العينة لتفضيؿ العينة ائج ( نت26.5)يبيف جدكؿ    
%، كبالنسػػبة لمتفضػػيؿ العػػاـ نبلةػػظ 75.70يفضػػمكف أف يكػػكف اليػػكاء متةػػرؾ كثيػػران كبمغػػت النسػػبة 

%، بمعنػػى أف العينػػة تجمػػع بػػأنيـ يفضػػمكف أف يكػػكف اليػػكاء متةػػرؾ 92بػػأف الػػكزف النسػػبي يسػػاكم 
تةقيؽ الراةة الةرارية داخؿ الفراغات. كتكافقت النتيجة مع استطبلع آراء العينػة كثيران، كذلؾ بيدؼ 
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يسػػػتنتج ممػػػا سػػػبؽ أف ةركػػػة اليػػػكاء مػػػف أىػػػـ العكامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى االرتيػػػاح  فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ.
 .ان الةرارم، ةيث ربط المستبانيف راةتيـ بةركة اليكاء كتفضيميـ بأف يككف متةرك

 (26.5جدوؿ رقـ )
 (37ة اليواء خالؿ تفريغ االستبانة )ف = تفضيؿ حرك

تفضيؿ 
حركة 
 اليواء

متحرؾ  البياف
 كثيراً 

متحرؾ 
المتوسط  ساكف قميالً 

 الحسابي
الوزف 
 النسبي

 0 9 28 ت
2.76 92.00 

% 75.70 24.30 0.00 

 
 مستوى الرطوبة .7
كأشارت النتائج  ( آراء أفراد العينة ةكؿ مستكل الرطكبة في فراغ المعيشة.27.5يبيف جدكؿ )  

 %21.60% مف إجمالي العينة يشعركف بأف الرطكبة مرتفعة قميبلن، كأف 75.70أف الى 
 

، كعميػػو فػػإف الػػكزف النسػػبي يسػػاكم 4.19بػػأف الرطكبػػة مرتفعػػة جػػدان، ككػػاف المتكسػػط  يشػػعركف
 %، بمعنى أف الرطكبة مرتفعة  ةسب تقديرات العينة.83.80

رطكبػػة الػػى أف شػػير أغسػػطس يسػػجؿ فيػػو أعمػػى مسػػتكل لمرطكبػػة كترجػػع الباةثػػة سػػبب ارتفػػاع ال   
صػػيفان، ككافػػؽ اجػػراء جػػزء مػػف االسػػتبياف فػػي نيايػػة أغسػػطس كبدايػػة سػػبتمبر، كمػػا أف األسػػبكع الػػذم 
سبؽ تعبئة االستبياف شيد ارتفاع ممةكظ فػي مسػتكل الرطكبػة كالةػرارة ممػا انعكػس عمػى انطباعػات 

سػػػتكل الرطكبػػػة، كالتػػػأثير الكاضػػػح لمرطكبػػػة يظيػػػر عنػػػدما يقتػػػرف المسػػػتبانيف ك تقييمػػػاتيـ بالنسػػػبة لم
 بارتفاع في درجات الةرارة.  

 (27.5جدوؿ رقـ )

 (37الرطوبة خالؿ تفريغ االستبانة )ف = 

 الرطوبة
رطب  البياف

 جداً 
رطب 
 قميالً 

ال رطب 
 وال جاؼ

جاؼ 
 قميالً 

جاؼ 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

 0 0 1 28 8 ت
4.19 83.80 

% 21.60 75.70 2.70 0.00 0.00 
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أف  الػػػى تقبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة لمسػػػتكل الرطكبػػػة فػػػي فػػػراغ المعيشػػػة أشػػػارت النتػػػائج  مػػػدلكعػػػف       
% مػػف إجمػػالي العينػػة يػػركف بػػأف 27% مػػف العينػػة يػػركف بػػاف الرطكبػػة مقبكلػػة، بينمػػا كػػاف 32.40

% فقط 13.50كبة غير مقبكلة بتاتان، ككاف % يركف بأف الرط27الرطكبة غير مقبكلة قميبلن، ككاف 
 .يقبمكف الرطكبة قميبلن 

 (28.5جدوؿ رقـ )
 (37درجة تقبؿ مستوى الرطوبة في فراغ المعيشة خالؿ تفريغ االستبانة )ف = 

الشعور 
إزاء 
 الرطوبة

مقبولة  البياف
 كثيراً 

مقبولة 
 مقبولة قميالً 

غير 
مقبولة 
 قميالً 

غير 
مقبولة 
 بتاتاً 

المتوسط 
 حسابيال

الوزف 
 النسبي

 10 10 12 5 0 ت
2.324 46.48 

% 0.00 13.50 32.40 27.00 27.00 

، كعميػو فػإف 2.324 كػاف المتكسػط الةسػابي لتقبػؿ العينػة لمرطكبػة أف (28.5)جدكؿ  مفضح يت ك
 %، بمعنى أف العينة تجمع بأف الرطكبة غير مقبكلة.46.48الكزف النسبي يساكم 

 العينة مستوى مالبس أفراد .8
كلمتعرؼ عمى دكر المبلبػس فػي تةقيػؽ الراةػة الةراريػة فػي البيئػة السػكنية، قامػت الباةثػة بتقيػيـ    

مسػػتكل كطبيعػػة المبلبػػس التػػي يرتػػدييا أفػػراد العينػػة خػػبلؿ تعبئػػة االسػػتبانة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكجيػػو 
خػػبلؿ المبلةظػػة أثنػػاء  السػػؤاؿ المتعمػػؽ بػػالمبلبس الػػى االنػػاث مباشػػرة ، أمػػا الػػذككر فػػتـ التقيػػيـ مػػف

الزيارة الميدانيػة، خكفػان مػف الكقػكع فػي المشػاكؿ مػع السػكاف، فمػف خػبلؿ فةػص االسػتبياف تبػيف مػف 
 .االجابات أف الناس ال تتقبؿ السؤاؿ عف مبلبسيا، كتعتبره تدخؿ في خصكصياتيا

-كمػك 0.1أف المبلبس خفيفػة فػي داخػؿ الكةػدات السػكنية، كبقػيـ بسػيطة  (24.5شكؿ)يبلةظ مف 
كمك، كتبعان إلجابات االناث أثناء المقابمة بأف المبلبس تككف باألغمب خفيفة، كتـ االةتشػاـ ال  0.5

 جراء المقابمة.

يستنتج مما سبؽ أف المبلبس ال يمكف أف تنخفض عف ىذا المستكل ةتى لػك زادت درجػة الةػرارة،  
بػس داخػؿ المسػكف، ككنتيجػة فانػو يمكػف مما يدلؿ عمى عدـ كجكد ارتباط بيف الراةة الةراريػة كالمبل

 تةييد عنصر المبلبس كمؤثر عمى االرتياح داخؿ البيئة السكنية. 
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 ( مستوى مالبس أفراد العينة24.5شكؿ)

 وسائؿ التحكـ البيئي المستخدمة .9
بػػػأف أكثػػػر كسػػػائؿ الػػػتةكـ البيئػػػي اسػػػتخدامان ىػػػي فػػػتح الشػػػبابيؾ ةيػػػث  (25.5)بلةػػػظ مػػػف شػػػكؿي   

%، 83.80% مف إجمػالي العينػة المسػتيدفة، يمييػا فػتح األبػكاب الداخميػة بنسػبة 86.50يستخدميا 
%، يمييا استخداـ 51.40%، يمييا فتح األبكاب الخارجية بنسبة 70.30يمييا تشغيؿ المراكح بنسبة 

بمقارنة ىذه النتائج مػع نتػائج تقيػيـ  % فقط.5.40%، كأخيران التكييؼ بنسبة 43.20الستائر بنسبة 
 في الصيؼ نجد أنيا متكافقة. الراةة

 
 (37وسائؿ التحكـ البيئي في لحظة تفريغ االستبياف )ف =  (25.5شكؿ )

 فستان بنطلون شورت
قمٌص 
 بنصؾ كم

قطعة بدون 
 كم

12 التكرار 14 5 13 17

19.6 النسبة المئوٌة 22.9 0.8 21.3 27.8
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 تأثٌر النشاط على الراحة الحرارٌة .10
لدراسة تأثير النشاط البدني عمى الراةة الةرارية، تـ التعرؼ عمى نكع النشاط الذم قامت بو العينة  

أف  . كأشػارت النتػائج الػى(26.5)ؿ شػكفػي انػت النتػائج كمػا ( دقيقػة فك30قبؿ تعبئة االستبانة ب )
النشاط الممارس خفيؼ تراكح بيف الجمكس كالراةة كبيف العمػؿ جالسػان، كىػذه األنشػطة تأخػذ متكسػط 

1-1.2met   2.0، أك العمؿ كاقفان كتأخذ قيـ met 3.0في ةالة القياـ بالتنظيؼ تككف القيـ  ، ك 
met لبػػدني الممػػارس داخػػؿ الكةػػدات السػػكنية ال يعتبػػر عػػامبلن مػػؤثران عمػػى يمكػػف القػػكؿ أف النشػػاط ا

 الراةة الةرارية.

 
 (37دقيقة( مف لحظة تفريغ االستبياف )ف =  30النشاط البدني آخر ) (26.5شكؿ )

 

 تأثير توقعات درجة الحرارة عمى االحساس الحراري. 10

لتكقعػػات، بمعنػػى أنػػو كممػػا تكقػػع الشػػخص ىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػي تػػربط بػػيف الراةػػة الةراريػػة كا 
درجػػات الةػػػرارة كممػػػا تكيػػػؼ سػػيككلكجيان كفسػػػيكلكجيان كمعيػػػا، ككممػػػا كانػػت فػػػي ةػػػدكد تكقعاتػػػو يكػػػكف 
انزعاجو أقؿ مف درجات الةرارة؛ لذا كاف البد مف استطبلع تكقعات العينة لػدرجات الةػرارة، ككانػت 

% مػػف إجمػػالي العينػػة 32.40أف لنػػا بػػيف يت( كالػػذم 29.5)التكقعػػات كمػػا ىػػي مكضػػةة فػػي جػػدكؿ 
% مػف إجمػالي العينػة يػركف بػأف درجػة 43.20يركف بػأف درجػة الةػرارة أبػرد قمػيبلن ممػا تكقعػكا، كأف 

 ممدد
جالس فً 
 راحة

جالس 
 وتعمل

 متحرك واقؾ تعمل
تمارس 
 نشاط عنٌؾ

4 التكرار 16 3 13 1 0

10.8 النسبة المئوٌة 43.2 8.1 35.1 2.7 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

(
ن

=
3
7

) 



153 

 

% مػػػػف إجمػػػػالي العينػػػػة يػػػػركف بػػػػأف درجػػػػة الةػػػػرارة أدفػػػػئ ممػػػػا 24.30الةػػػػرارة كمػػػػا تكقعكنيػػػػا، كأف 
  تكقعكنيا.

 (29.5جدوؿ رقـ )
 (37رة مف لحظة تفريغ االستبياف )ف = توقعات العينة لدرجة الحرا

 النسبة المئوية التكرار التوقعات البياف

تكقعات العينة 
 لدرجات الةرارة

 0.00 0 أبرد كثيران مما كنت تتكقع

 32.40 12 أبرد قميبلن مما كنت تتكقع

 43.20 16 كما كنت تتكقع

 24.30 9 أدفئ قميبلن مما كنت تتكقع

 00..0 0 ت تتكقعأدفئ كثيران مما كن

 100.0 37 اإلجمالي

 (كأبػرد قمػيبلن ) (كما كنػت أتكقػع)بربط تكقعات درجة الةرارة بمستكل الراةة نبلةظ أف نسبة درجة    
% مف اجمالي العينػة ، بينمػا كانػت نسػبة درجػة 75.6في تكقعات درجة الةرارة ةصمت عمى نسبة 

  ممػػا سػبؽ نسػتنتج بػأف ىنػاؾ عبلقػة قكيػة بػػيف %.75.7فػي مسػتكل الراةػة  (كمريةػة قمػيبلن ) (ةيػاد)
 تكقعات الشخص لدرجات الةرارة كمستكل الراةة الةرارية.

 إجراءات التكيؼ مع درجة الحرارة.11

في ةالة ةدكث أم تغير في مستكل الراةة يقػـك الشػخص بعػدة اجػراءات لمتكيػؼ كالسػتعادة راةتػو، 
يبػػيف أىػػـ اإلجػػراءات  (27.5)ؿشػػكلبيئػػي، ك كتكػػكف ىػػذه االجػػراءات عمػػى المسػػتكل الشخصػػي، أك ا

 التكيفية التي يمجأ ليا قاطني المساكف في مدينة خانيكنس. 

نبلةػظ بػأف اإلجػراء األكثػر اسػتخدامان لمتكيػؼ مػع درجػات الةػرارة ىػك فػتح  (27.5)ؿ شكمف خبلؿ 
الةرارة، % مػػف إجمػػالي العينػػة بػػأنيـ يأخػػذكف ةمػػاـ عنػػد الشػػعكر بػػ94.60الشػػبابيؾ كاألبػػكاب، كأكػػد 

كيميػػو اسػػتخداـ المػػراكح، يميػػو تخفيػػؼ المبلبػػس، يميػػو االنتقػػاؿ الػػى فػػراغ آخػػر. كشػػكؿ يكضػػح ترتيػػب 
يبلةظ أف أكثر اإلجراءات التي يمجأ ليا األشخاص فػي المسػاكف ىػي اجػراء تغييػرات    االجراءات.

كمػػا يبلةػػظ أف أىػػـ فػػي البيئػػة  الداخميػػة، كفػػي ةالػػة فشػػؿ ىػػذه التغييػػرات يػػتـ االنتقػػاؿ الػػى الخػػارج، 
 االجراءات عمى المستكل الشخصي ىي أخذ ةماـ، كتخفيؼ المبلبس.



154 

 

 لحظة تعبئة االستبياف إجراءات التكيؼ (27.5شكؿ)

 مناقشة النتائج 1-1

، ليػػا عبلقػػة كارتبػػاط بالراةػػة الةراريػػة أخػػرلالدراسػػة، كبعػػض تسػػاؤالت تسػػاؤالت ىػػذه الجزئيػػة  تنػػاقش
 .نتائجالمناقشة مع  ةيذه األسئمل كتبةث عف إجابة

اإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ والذي نصو: ما مستوى الراحة الحرارية في المبػاني السػكنية فػي . 1
 محافظة خانيونس صيفًا وشتاًء؟.

كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة باختبار المتكسط الةسػابي كالػكزف النسػبي لتقػديرات العينػة 
 فصمي الصيؼ كالشتاء، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:لمستكل الراةة الةرارية في 

 (30.5جدوؿ رقـ )
 مستوى الراحة الحرارية في المباني السكنية بمحافظة خانيونس صيفًا وشتاءً 

 الوزف النسبي المتوسط الحسابي الفراغ البياف

 فصؿ الصيؼ
 53.98 2.699 المعيشة

 50.00 2.50 النـك

 فصؿ الشتاء
 50.00 2.50 المعيشة

 58.00 2.90 النـك

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا أف متكسػط شػعكر العينػة بالراةػة الةراريػة فػي فصػؿ الصػيؼ    
%، كىػػي نسػػبة 53.98، كعميػػو فػػإف الػػكزف النسػػبي لمراةػػة الةراريػػة 2.699كػػاف فػػي فػػراغ المعيشػػة 

براةػػػة ةراريػػػة فػػػي  منخفضػػػة تشػػػير إلػػػى قػػػاطني المبػػػاني السػػػكنية فػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس ال يشػػػعركف
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، كعميػػو فػػإف الػػكزف النسػػبي 2.5فراغػػات المعيشػػة، أمػػا فػػي فػػراغ النػػـك فكػػاف متكسػػط الراةػػة الةراريػػة 
%، كىي نسبة منخفضة جدان، تشػير إلػى أف سػكاف المبػاني السػكنية فػي مدينػة خػانيكنس 50يساكم 

.  ال يشعركف براةة ةرارية خبلؿ فصؿ الصيؼ في فراغ النـك

، كعميػػو فػػإف 2.5تاء نبلةػػظ بػػأف متكسػػط الراةػػة الةراريػػة فػػي فػػراغ المعيشػػة بمػػغ كفػػي فصػػؿ الشػػ   
% كىي نسبة مخفضة جدان، كىذا يدلؿ عمى أف عينػة الدراسػة 50الكزف النسبي لمراةة الةرارية يبمغ 

مػػف قػػاطني المبػػاني السػػكنية فػػي مدينػػة خػػانيكنس ال يشػػعركف براةػػة ةراريػػة فػػي فصػػؿ الشػػتاء بفػػراغ 
%، كىػػي 58ا بمػػغ متكسػػط الراةػػة الةراريػػة فػػي فػػراغ غرفػػة النػػكـ خػػبلؿ فصػػؿ الشػػتاء المعيشػػة، كمػػ

نسبة منخفضة أيضان، كتدلؿ عمى أف العينة ال تشعر براةة ةراريػة خػبلؿ فصػؿ الشػتاء بفػراغ غرفػة 
.  النـك

كمف ىنا نسػتنتج بػأف قػاطني المبػاني السػكنية فػي مدينػة خػانيكنس ال يشػعركف براةػة ةراريػة فػي    
 غات الكةدة السكنية، في فصمي الشتاء كالصيؼ.فرا

اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني ونصو: ىؿ يختمؼ مستوى الراحة الحرارية في الوحدات السكنية  .1
 باختالؼ موقع المسكف؟

 كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:

الحرارية في الوحدات السكنية تعزى لمتغير ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الراحة 
  موقع المسكف.

( ككانت النتائج Independent Samples T testكلمتةقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )
 ك تبيف ما يمي: (31.5)كما تظير في جدكؿ 

، 3.02( المةسػكبة لمفػركؽ بػيف متكسػط الراةػة الةراريػة فػي فػراغ المعيشػة صػيفان tبمغت قيمػة ) -1
( االةتماليػػػة .Sig(، كبمػػػغ قيمػػػة )91( الجدكليػػػة عنػػػد درجػػػات ةريػػػة )tكىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة )

، بمعنػػى أف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إةصػػائية فػػي 0.05، كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.00
متكسػػط الراةػػة الةراريػػة بػػيف فراغػػات المعيشػػة فػػي مراكػػز المدينػػة كفراغػػات المعيشػػة فػػي أطػػراؼ 

آراء العينػػػة ككانػػػت تمػػػؾ الفػػػركؽ لصػػػالح فراغػػػات أطػػػراؼ المدينػػػة، كبمػػػغ مسػػػتكل المدينػػػة ةسػػػب 
%، كىي نسبة منخفضة ال تعبػر 48.46الراةة الةرارية لفراغ المعيشة صيفان في مركز المدينة 

%،  61.78عػػف كجػػكد راةػػة ةراريػػة فػػي مركػػز المدينػػة، أمػػا فػػي أطػػراؼ المدينػػة بمغػػت النسػػبة 



156 

 

أف فراغػػات المعيشػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ تكػػكف أكثػػر راةػػة فػػي   كىػػي نسػػبة مقبكلػػة، ممػػا يعنػػي
 أطراؼ المدينة.

( المةسػػػكبة لمفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط الراةػػػة الةراريػػػة فػػػي فػػػراغ غرفػػػة النػػػكـ صػػػيفان tكبمغػػػت قيمػػػة ) -2
( .Sig(، كبمغػػػت قيمػػػة )91( الجدكليػػػة عنػػػد درجػػػات ةريػػػة )t، كىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة )2.204

، بمعنػػػى أف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة 0.05ل الداللػػػة ، كىػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتك 0.03االةتماليػػػة 
إةصػػػائية فػػػي متكسػػػط الراةػػػة الةراريػػػة ةسػػػب آراء عينػػػة الدراسػػػة، ككانػػػت تمػػػؾ الفػػػركؽ لصػػػالح 
فراغػػات نػػكـ أطػػراؼ المدينػػة ، كبمػػغ مسػػتكل الراةػػة الةراريػػة لفػػراغ غرفػػة النػػكـ صػػيفان فػػي مركػػز 

ي نسػػػب منخفضػػػة، أم أف العينػػػة %، كىػػػ56.00%، أمػػػا فػػػي أطػػػراؼ المدينػػػة 46.20المدينػػػة 
سػػػكاء فػػػي أطػػػراؼ المدينػػػة أك مركزىػػػا ال تشػػػعر بمسػػػتكل راةػػػة ةراريػػػة مناسػػػب، إال أف الراةػػػة 

 الةرارية في فراغات غرؼ نـك في أطراؼ المدينة أفضؿ منو في مركز المدينة.

 تاءن ( المةسكبة لمفركؽ بيف متكسط الراةة الةرارية في فراغ غرفة المعيشة شtكبمغت قيمة ) -3
( .Sig(، كبمغػت قيمػة )91( الجدكليػة عنػد درجػات ةريػة )t، كىي أكبر مف قيمة )3.815

، بمعنػى أف ىنػاؾ فركقػان ذات داللػة 0.05، كىػي أقػؿ مػف مسػتكل الداللػة 0.00االةتمالية 
إةصػائية فػػي متكسػػط الراةػػة الةراريػػة تعػػزل لمكقػع المبنػػى السػػكني، ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح 

ى أف أفراد مركز المدينة يشػعركف براةػة ةراريػة داخػؿ فراغػات المعيشػة مركز المدينة، بمعن
شتاءن أفضؿ مف أقرانيـ فػي أطػراؼ المدينػة، ةيػث بمػغ متكسػط الراةػة الةراريػة فػي فراغػات 

%، كىػػػي نسػػػب 40%، بينمػػػا بمغػػػت فػػػي أطػػػراؼ المدينػػػة 53.42المعيشػػػة بمركػػػز المدينػػػة 
 أدنى مف المستكل المطمكب.منخفضة، كأف شعكر العينة بالراةة الةرارية 

 ( المةسػػكبة لمفػػركؽ فػػي متكسػػط الراةػػة الةراريػػة فػػي فػػراغ غرفػػة النػػكـ شػػتاءن tكبمغػػت قيمػػة ) -4
( .Sig(، ككانػت قيمػة )91( الجدكلية عنػد درجػات ةريػة )t، كىي أكبر مف قيمة )2.199

اللػة ، بمعنػى أف ىنػاؾ فركقػان ذات د0.05، كىػي أقػؿ مػف مسػتكل الداللػة 0.03االةتمالية 
إةصائية في مستكل الراةة الةراريػة تعػزل لمكقػع المدينػة فػي فػراغ غرفػة النػـك ككانػت تمػؾ 
الفػركؽ لصػػالح مركػز المدينػػة، بمعنػػى أف العينػة فػػي فػراغ غرفػػة النػػكـ بالمبػاني السػػكنية فػػي 
مركز المدينة تشعر براةة ةرارية أفضؿ مف أقرانيـ في أطراؼ المدينة، ةيث بمغػت الراةػة 

%، بينمػػػا بمغػػػت فػػػي أطػػػراؼ المدينػػػة 60.29ة داخػػػؿ فراغػػػات النػػػكـ بمركػػػز المدينػػػة الةراريػػ
 %، كىي نسب منخفضة في مجمميا.51.20
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 (31.5جدوؿ رقـ )
 ( لمفروؽ في مستوى الراحة الحرارية باختالؼ موقع المسكفTاختبار )

 العدد الموقع الفراغ الفصؿ
المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 (tقيمة ) النسبي

قيمة 
(Sig.) 

 الصيؼ
 معيشة

 48.46 2.423 68 مركز المدينة
-3.02 0.00 

 61.78 3.089 25 أطراؼ المدينة

 نـك
 46.20 2.31 68 مركز المدينة

-2.202 0.03 
 56.00 2.80 25 أطراؼ المدينة

 الشتاء
 معيشة

 53.42 2.672 68 مركز المدينة
3.815 0.00 

 40.00 2.000 25 أطراؼ المدينة

 نـك
 60.29 3.0147 68 مركز المدينة

2.199 0.03 
 51.20 2.560 25 أطراؼ المدينة

* (t) table value at (91) d.f at sig. Level (0.05) equal (1.96) 

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج بأف الراةة الةرارية في أطراؼ المدينة أفضؿ مػف الراةػة الةراريػة فػي    
صػػيؼ، كعمػػى عكػػس ذلػػؾ فػػإف أطػػراؼ المدينػػة أقػػؿ راةػػة ةراريػػة مػػف مركػػز المدينػػة خػػبلؿ فصػػؿ ال

مركز المدينة في فصؿ الشتاء كبشكؿ عاـ كانت مسػتكيات الراةػة الةراريػة منخفضػة كال تصػؿ إلػى 
المستكل المطمكب، كيستنتج أف مكقع المبنى السكني يعتبر عامبلن مؤثران في مستكل الراةػة الةراريػة 

 صيفان كشتاءن.

ى التسػػاؤؿ الثالػػث: ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتوى الراحػػة الحراريػػة فػػي الوحػػدات السػػكنية اإلجابػػة عمػػ .2
 باختالؼ طابؽ المسكف؟

 كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الراحة الحرارية في الوحدات السكنية تعزى لمتغير 
 و الوحدة السكنية.الطابؽ الذي تقع في

( ككانت النتائج كمػا تظيػر One Way ANOAsكلمتةقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ) 
االةتماليػػػة لمفػػػركؽ فػػػي مسػػػتكل الراةػػػػة  (.Sigيبػػػيف لنػػػا أف قيمػػػة ) ( كالػػػذم32.5)لنػػػا فػػػي جػػػدكؿ 

، كىػػي 0.588الةراريػػة تبعػػان لمتغيػػر عػػدد طكابػػؽ المبنػػى فػػي فصػػؿ الصػػيؼ كلفػػراغ غرفػػة المعيشػػة 
  .، بمعنى أنو ال تكجد فركؽ0.05أكبر مف مستكل الداللة 
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 (32.5جدوؿ رقـ)
 لمتغير الطابؽ الذي تقع فيو الوحدة السكنية One Way ANOAs اختبار

 مصدر التبايف الفراغ الفصؿ
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 (Fقيمة ) المتوسطات

قيمة 
(Sig.) 

 الصيؼ

 معيشة
 0.840 6 5.041 اتبيف المجمكع

 1.078 85 91.612 داخؿ المجمكعات 0.588 0.779

  91 96.652 اإلجمالي

 نـك
 1.580 6 9.477 بيف المجمكعات

 0.983 85 83.523 داخؿ المجمكعات 0.038 2.714

  91 93.00 اإلجمالي

 الشتاء

 معيشة
 1.334 6 8.006 بيف المجمكعات

 0.580 85 48.741 ؿ المجمكعاتداخ 0.042 2.300

  91 56.747 اإلجمالي

 نـك
 0.488 6 2.925 بيف المجمكعات

 0.838 85 71.194 داخؿ المجمكعات 0.744 0.582

  91 74.120 اإلجمالي

، كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.038( االةتماليػػة فػػي فػػراغ غرفػػة النػػـك .Sigبينمػػا بمغػػت قيمػػة )
  عنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إةصائية، كالجدكؿ التالي يبيف لنا طبيعة تمؾ الفركؽ.، بم0.05

( االةتماليػػة لمفػػركؽ فػػي مسػػتكل .Sigأمػػا بالنسػػبة لمفػػركؽ فػػي فصػػؿ الشػػتاء، نبلةػػظ بػػأف قيمػػة )   
 .، بمعنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إةصائية0.042الراةة الةرارية في فراغ المعيشة كانت 

( االةتماليػة لفػراغ غرفػة النػـك .Sigيبيف لنا طبيعة تمؾ الفػركؽ، بينمػا كانػت قيمػة ) (33.5)كجدكؿ
 ، بمعنى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إةصائية.0.05، كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.744

يبيف لنا أف الفركؽ كانت ك يبيف لنا نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ طبيعة تمؾ الفركؽ،  (33.5) كجدكؿ
، بمعنى أف فراغ ل صالح الطابؽ األرضي، كالطابؽ الخامس في فصؿ الصيؼ لفراغات غرؼ النـك

غرفة النكـ صيفان يككف أكثر راةة ةرارية في المباني ذات الطابؽ األرضي، كالمباني ذات الطابؽ 
 الخامس.

ئج اختبار ( يبيف لنا نتا34.5أما بالنسبة لمفركؽ في فراغ المعيشة خبلؿ فصؿ الشتاء، جدكؿ)   
 شيفيو لداللة الفركؽ أف الفركؽ في الراةة الةرارية كانت لصالح الطكابؽ األرضي كاألكؿ كالثاني
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 (33.5جدوؿ رقـ)

  اختبار شيفيو لمتعرؼ لمفروؽ في مستوى الراحة الحرارية في فراغ النـو باختالؼ الطابؽ

 داللة الفروؽ الفروؽ المتوسطات (jالفئة ) (iالفئة )

الطابؽ 
 4.00 األرضي

 0.00 1.57 2.43 الطابؽ األكؿ

 0.00 1.53 2.47 الطابؽ الثاني

 0.00 1.35 2.65 الطابؽ الثالث

 0.00 1.4 2.60 الطابؽ الرابع

 0.030 0.80 3.20 الطابؽ الخامس

 0.00 1.67 2.33 طكابؽ 5أكثر مف 

الطابؽ 
 3.2 الخامس

 0.030 0.8- 4.00 الطابؽ األرضي

 0.032 0.77 2.43 طابؽ األكؿال

 0.033 0.73 2.47 الطابؽ الثاني

 0.049 0.55 2.65 الطابؽ الثالث

 0.041 0.60 2.60 الطابؽ الرابع

 0.027 0.877 2.33 طكابؽ 5أكثر مف 

كالثالث، بمعنػى أف الطكابػؽ السػفمية كانػت أكثػر راةػة ةراريػة مػف الطكابػؽ العميػا فػي فراغػات غػرؼ 
 شة خبلؿ فصؿ الشتاء.المعي

 (34.5جدوؿ رقـ)

  اختبار شيفيو لمتعرؼ لمفروؽ في مستوى الراحة الحرارية في فراغ المعيشة باختالؼ الطابؽ

 داللة الفروؽ الفروؽ المتوسطات (jالفئة ) (iالفئة )

الطابؽ 
 3.00 األرضي

 0.991 0.000 3.00 الطابؽ األكؿ

 0.984 0.090 2.910 الطابؽ الثاني

 0.622 0.250 2.750 الطابؽ الثالث

 0.403 0.333 2.667 الطابؽ الرابع

 0.031 0.792 2.208 الطابؽ الخامس

 0.037 0.700 2.300 طكابؽ 5أكثر مف 

 0.991 0.000 3.00 الطابؽ األرضي 3.00 الطابؽ األكؿ
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 0.983 0.090 2.910 الطابؽ الثاني

 0.622 0.250 2.750 الطابؽ الثالث

 0.402 0.333 2.667 الطابؽ الرابع

 0.031 0.792 2.208 الطابؽ الخامس

 0.037 0.700 2.300 طكابؽ 5أكثر مف 

 2.910 الطابؽ الثاني

 0.984 0.090- 3.00 الطابؽ األرضي

 0.984 0.090- 3.00 الطابؽ األكؿ

 0.807 0.160 2.750 الطابؽ الثالث

 0.500 0.243 2.667 الطابؽ الرابع

 0.037 0.702 2.208 الطابؽ الخامس

 0.040 0.610 2.300 طكابؽ 5أكثر مف 

 
اإلجابة عمى التساؤؿ الرابع ونصو: ىؿ توجػد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف عػدد . 3

 األشخاص المقيميف في الفراغ والراحة الحرارية داخؿ الفراغ؟
 ت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قام

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللػة إحصػائية بػيف عػدد األشػخاص المقيمػيف فػي الفػراغ ومسػتوى 
 الراحة الحرارية داخؿ الفراغ.

كلمتةقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط بيف عدد المقيميف في فراغي المعيشة 
 كمستكل الراةة الةرارية المقابمة كالجدكؿ التالي يبيف لنا ذلؾ: كالنكـ صيفان كشتاءن،

 (35.5)رقـ جدوؿ

 اختبار معامؿ االرتباط بيف عدد المقيميف في الفراغات صيفًا وشتاًء ومستوى الراحة الحرارية

 (.Sigقيمة ) معامؿ االرتباط المتغيرات الفصؿ

 الصيؼ

 عدد األشخاص المقيميف في فراغ المعيشة
** - 0.385 0.015 

 الراةة الةرارية داخؿ فراغ المعيشة
 عدد األشخاص المقيميف في فراغ النـك

//- 0.211 0.062 
 الراةة الةرارية داخؿ فراغ النـك
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 الشتاء

 عدد األشخاص المقيميف في فراغ المعيشة
**0.555 0.001 

 الراةة الةرارية داخؿ فراغ المعيشة
 يف في فراغ النـكعدد األشخاص المقيم

//0.160 0.125 
 الراةة الةرارية داخؿ فراغ النـك

 // معامؿ االرتباط غير داؿ (0.01** معامؿ االرتباط داؿ عند ) (0.05* معامؿ االرتباط داؿ عند )

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا أف ىناؾ عبلقة ارتباطية عكسية سالبة متكسطة بيف عدد 
ف في فراغ المعيشة كمستكل الراةة الةرارية صيفان. بينما ظيرت عبلقة ارتباطية األشخاص المقيمي

 طردية مكجبة بيف عدد األشخاص المقيميف في فراغ المعيشة كمستكل الراةة الةرارية شتاءن.

بينما لـ تظير عبلقة بيف عدد األفراد المقيميف في فراغ غرفة النكـ كمستكل الراةة الةرارية كقد 
إلى الثبات النسبي في عدد األشخاص المستخدميف لفراغ النكـ، كىك غالبان ما يككف أقؿ  يرجع ذلؾ

 أفراد، عمى خبلؼ فراغ المعيشة. 3مف 

اإلجابػة عمػى التسػاؤؿ الخػامس ونصػو: ىػؿ توجػد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػػيف  .3
 مساحة شبابيؾ فراغ المعيشة ومستوى الراحة الحرارية داخؿ الفراغ؟

 كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مسػاحة شػبابيؾ فػراغ المعيشػة ومسػتوى الراحػة 
 الحرارية في الفراغ.

كلمتةقػػؽ مػػف ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف مسػػاةة شػػبابيؾ فػػراغ المعيشػػة 
 تكل الراةة الةرارية داخؿ الفراغ، صيفان كشتاءن كالجدكؿ التالي يبيف لنا ذلؾ:كمس

 (36.5جدوؿ رقـ )

 اختبار معامؿ االرتباط بيف مساحة شبابيؾ فراغ المعيشة ومستوى الراحة الحرارية

 (.Sigقيمة ) معامؿ االرتباط المتغيرات الفصؿ

 الصيؼ
 مساةة شبابيؾ فراغ المعيشة

**0.565 0.000 
 الراةة الةرارية داخؿ فراغ المعيشة

 الشتاء
 مساةة شبابيؾ فراغ المعيشة

*- 0.392 0.015 
 الراةة الةرارية داخؿ فراغ المعيشة

 // معامؿ االرتباط غير داؿ (0.01** معامؿ االرتباط داؿ عند ) (0.05* معامؿ االرتباط داؿ عند )
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قة ارتباطية بيف مساةة شبابيؾ فراغ المعيشة كالراةة مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف ىناؾ عبل
الةرارية ةيث يرتبط متغير مساةة الشبابيؾ داخؿ فراغ المعيشة طرديان مع مستكل الراةة الةرارية 

، بينما يرتبط عكسيان مع الراةة الةرارية في فصؿ الشتاء، 0.565صيفان، كبمغ معامؿ االرتباط 
 .0.392ككاف معامؿ االرتباط يساكم 

كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج بأف مساةة الشبابيؾ تمعب دركان ىامان في تةقيؽ الراةة الةرارية داخؿ 
الفراغ، ةيث كانت ىناؾ عبلقة طردية في فصؿ الصيؼ، بينما كانت العبلقة عكسية في فصؿ 

 الشتاء.

يف اإلجابػة عمػى التسػاؤؿ السػادس ونصػو: ىػؿ توجػد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػ .4
 مساحة شبابيؾ فراغ النـو ومستوى الراحة الحرارية داخؿ الفراغ؟

 كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:

ال توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػاحة شػػبابيؾ فػػراغ النػػـو ومسػػتوى الراحػػة 
 الحرارية في الفراغ.

تخداـ اختبار معامؿ االرتباط بيف مساةة شبابيؾ فراغ المعيشة كلمتةقؽ مف ىذه الفرضية تـ اس
 (.Sig( أف قيمة )8.5كمستكل الراةة الةرارية داخؿ الفراغ، صيفان كشتاءن، كيبيف جدكؿ )

، في فصؿ الصيؼ، بمعنى أنو تكجد عبلقة 0.05االةتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة 
لشبابيؾ في فراغ غرفة النكـ كمستكل الراةة الةرارية، ارتباطية ذات داللة إةصائية بيف مساةة ا

، بمعنى 0.05( االةتمالية في فصؿ الشتاء أكبر مف قيمة مستكل الداللة .Sigبينما كانت قيمة )
أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إةصائية بيف مساةة شبابيؾ فراغ النكـ كمستكل الراةة 

 صؿ الشتاء.الةرارية داخؿ فراغ النـك خبلؿ ف

 (37.4جدوؿ رقـ )

 اختبار معامؿ االرتباط بيف مساحة شبابيؾ فراغ المعيشة ومستوى الراحة الحرارية

 (.Sigقيمة ) معامؿ االرتباط المتغيرات الفصؿ

 الصيؼ
 مساةة شبابيؾ فراغ النـك

 الراةة الةرارية داخؿ فراغ النـك 0.043 0.277*

 الشتاء
 مساةة شبابيؾ فراغ النـك

//- 0.177 0.089 
 الراةة الةرارية داخؿ فراغ النـك
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 // معامؿ االرتباط غير داؿ (0.01** معامؿ االرتباط داؿ عند ) (0.05* معامؿ االرتباط داؿ عند )

اإلجابة عمى التساؤؿ السابع ونصو: ما ىي التوجييات التي تحقؽ أعمى مستوى مػف الراحػة  .5
 الحرارية في فراغ المعيشة؟

ابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بالتةقؽ مف تكجيو فراغ المعيشة كتكجيو شبابيؾ فراغ كلئلج
 المعيشة لدل األفراد الذيف يشعركف بمستكل مرتفع مف الراةة الةرارية، ككانت التكرارات كالتالي:

 أواًل: في فصؿ الصيؼ

 فردان،  11فراغ المعيشة  بمغ عدد األفراد الذيف يشعركف براةة مرتفعة خبلؿ فصؿ الصيؼ كفي   

 (38.5جدوؿ رقـ )

  أفضؿ توجيو لفراغ المعيشة

 التوجيو
 شتاءً  صيفاً 

بالنسبة 
 لمفراغ

بالنسبة 
 لمشبابيؾ

بالنسبة 
 لمفراغ

بالنسبة 
 لمشبابيؾ

 4 3 1 0 شرؽ

 0 0 8 3 غرب

 3 2 6 3 شماؿ

 1 2 1 0 جنكب

 1 1 0 2 شماؿ شرؽ

 0 0 0 2 شماؿ غرب

 1 0 0 0 جنكب شرؽ

 0 0 0 1 جنكب غرب

 -- 1 -- 0 الكسط

 

كقامت الباةثة برصد تكجيو الفراغ كتكجيو الشبابيؾ ككانت التكرارات كالنسب مكضةة في جدكؿ 
(، كالذم يتبيف لنا أف أفضؿ تكجيو لفراغ المعيشة صيفان ةسب مستكل الراةة الةرارية كاف 38.5)

ألمر بالنسبة لتكجيو الشبابيؾ كاف أفضؿ تكجيو التكجيو التكجيو الغربي، كالتكجيو الشمالي، ككذلؾ ا
 الغربي، يميو التكجيو الشمالي.
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 ثانيًا: في فصؿ الشتاء

أفراد فقط يشعركف براةة ةرارية مرتفعة في فراغ  9مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلةظ بأف ىناؾ 
ك الشرقي يميو المعيشة خبلؿ فصؿ الشتاء، ككاف التكجيو األفضؿ بالنسبة لفراغ المعيشة ى

 الشمالي، أما بالنسبة لتكجيو الشبابيؾ فكاف لمشرقي يميو الشمالي.

اإلجابة عمى التساؤؿ الثامف ونصو: ما ىي التوجييات التي تحقؽ أعمى مسػتوى مػف الراحػة  .6
 الحرارية في فراغ النوـ؟

ابيؾ فراغ النـك كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباةثة بالتةقؽ مف تكجيو فراغ النـك كتكجيو شب
 لدل األفراد الذيف يشعركف بمستكل مرتفع مف الراةة الةرارية، ككانت التكرارات كالتالي:

 أواًل: في فصؿ الصيؼ

 يتضح أف عدد األفراد الذيف يشعركف براةة ةرارية مرتفعة في فصؿ  (39.5)مف خبلؿ جدكؿ    
جيو األفضؿ لفراغ غرفة النكـ التكجيو فردان، ككاف التك  14الصيؼ داخؿ فراغ غرفة النكـ بمغ    

الشمالي الغربي، بينما كاف التكجيو األفضؿ خبلؿ فصؿ الصيؼ لشبابيؾ فراغ غرفة النكـ ىك 
 التكجيو الشمالي، يميو التكجيو الغربي.

 ثانيًا: في فصؿ الشتاء.

 (39.5) رقـ جدوؿ
 أفضؿ توجيو لفراغ النوـ

 التوجيو
 شتاءً  صيفاً 

بالنسبة 
 لمفراغ

بالنسبة 
 لمشبابيؾ

بالنسبة  بالنسبة لمفراغ
 لمشبابيؾ

 5  2 0 شرؽ

 1 0 9 1 غرب

 4 1 11 0 شماؿ

 7 3 0 0 جنكب

 0 2 0 2 شماؿ شرؽ

 0 1 1 8 شماؿ غرب

 0 2 0 0 جنكب شرؽ

 0 2 0 3 جنكب غرب

 0 0 0 0 الكسط
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ة مرتفعة خبلؿ فصؿ بمغ عدد أفراد العينة الذيف يشعركف براةة ةراري (39.5)مف خبلؿ جدكؿ 
  .فردان، ككاف تكجيو فراغ غرفة النكـ، كتكجيو شبابيؾ غرفة النكـ 12الشتاء في فراغ غرفة النكـ 

يميو بلةظ بأف التكجيو األفضؿ لفراغ غرفة النكـ خبلؿ فصؿ الشتاء ىك التكجيو الجنكبي، ي   
ربي، بينما كاف التكجيو األفضؿ ، كالتكجيو الجنكبي الشرقي، كالجنكبي الغالتكجيو الشمالي الشرقي

لشبابيؾ فراغ النكـ خبلؿ فصؿ الشتاء ىك التكجيو الجنكبي، يميو التكجيو الشرقي، يميو التكجيو 
 الشمالي.

اإلجابة عمى التساؤؿ التاسع ونصو: ىؿ يمكف التنبؤ بدرجة الحرارة الداخمية مف خالؿ درجػة  .7
 الحرارة الخارجية؟

 امت الباةثة بصياغة الفرضية التالية:كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق

يمكف التنبؤ بدرجة الحرارة الداخمية مف خػالؿ درجػة الحػرارة الخارجيػة داخػؿ المبػاني السػكنية فػي 
 مدينة خانيونس.

كلمتةقؽ مف ىذه الفرضية قامت الباةثة باختبار االنةدار البسيط، بيف درجة الةرارة الداخمية 
خارجية كمتغير مستقؿ، كالجداكؿ التالية تبيف لنا نتائج اختبار تةميؿ كمتغير تابع، كدرجة الةرارة ال

 االنةدار، بيدؼ صياغة معادلتو:

، بمعنى أف تةميؿ 0.033( االةتمالية تساكم .Sigيتبيف لنا أف قيمة ) (40.5) مف خبلؿ جدكؿ  
ةصائية عمى درجة االنةدار داؿ إةصائيان، كأف درجة الةرارة الداخمية تعتمد اعتمادان ذك داللة إ

 الةرارة الخارجية.

 (12.1جدوؿ رقـ )

 اختبار تحميؿ االنحدار بيف درجة الحرارة الداخمية ودرجة الحرارة الخارجية

مجموع  مصدر التبايف
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسطات

قيمة  (Fقيمة )
(Sig.) 

Regression 3.924 1 3.924 

5.069 0.033 Residual 20.903 27 0.774 

Total 24.828 28  

، كأف معامؿ التةديد يساكم 0.398يتبيف لنا أف معامؿ االرتباط بمغ  (41.5)مف خبلؿ جدكؿ 
، بمعنى أف التغير في درجة الةرارة الخارجية يتبعو تغيران في درجة الةرارة الداخمية بمقدار 0.158
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% مف التغير في 15.8سر ما نسبتو %، بمعنى أف التغير في درجة الةرارة الخارجية يف15.8
 درجة الةرارة الداخمية.

 (41.5جدوؿ رقـ )

 معامؿ االرتباط بيف درجة الحرارة الداخمية ودرجة الحرارة الخارجية

 معامؿ التحديد معامؿ االرتباط المتغيرات
 درجة الةرارة الداخمية

**0.398 0.158 
 درجة الةرارة الخارجية

 

 صياغة المعادلة

كانت أقؿ مف مستكل  (t)االةتمالية الختبار  (.Sig( يتبيف لنا أف قيمة )42.5بلؿ جدكؿ )مف خ
، بمعنى أف الثابت داؿ إةصائيان، كأف درجة الةرارة الخارجية يمكنيا أف تتنبأ بدرجة 0.05الداللة 

 الةرارة الداخمية، كعميو يمكف صياغة المعادلة كالتالي:

 درجة الةرارة الخارجية Bت + درجة الةرارة الداخمية = الثاب

 درجة الةرارة الخارجية×  0.334+  19.113درجة الةرارة الداخمية = 

 (42.5) جدوؿ رقـ

 ( لمحرارة الداخميةtاالحتمالية الختبار ) (.Sig)قيمة 

 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) (Bقيمة ) المودؿ
 0.000 4.189 19.113 الثابت

 0.033 2.251 0.334 الخارجية

 

 الخالصة 5-5

ابتدأ الفصؿ بتقييـ لمراةة الةرارية في الكةدة السكنية بشكؿ عاـ، كتـ التطرؽ بالتفصيؿ مف    
خبلؿ تقييـ الراةة الةرارية في فصؿ الصيؼ، ةيث تبيف أف الكةدة السكنية ال تكفر المستكل 

البيئية عمى المطمكب مف الراةة كأف االةساس الةرارم ةار بداخميا، كما ناقش تأثير العكامؿ 
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الراةة الةرارية، ةيث تبيف أنيا تؤثر بشكؿ كبير عمى الراةة كلتةسيف الكضع الةرارم يتـ المجكء 
الى استخداـ كسائؿ المراكح بشكؿ أساسي، ثـ انتقؿ الفصؿ الى تقييـ الراةة الةرارية في فصؿ 

ى أف الكةدة السكنية ال الشتاء كتبيف أف االةساس الةرارم بارد داخؿ الكةدة السكنية مما يدلؿ عم
عند اخضاع النتائج لمقياس آشرم تبيف أف النتائج ال تصؿ الى  تكفر الراةة الةرارية المنشكدة.

نسبة الرضا عمى المقياس، كتميؿ لمجانب الةار عمى المقياس كال تتماثؿ ةكؿ الةياد، كما أف 
الداخمية لممباني السكنية في  درجة الةياد ال تعني الراةة كالرضا عف الظركؼ الةرارية لمبيئات

ىذا الفصؿ إجابة عمى بعض تساؤالت ليا عبلقة بالراةة الةرارية لمةاكلة  كما قدـقطاع غزة. 
استنباط بعض العكامؿ األخرل المؤثرة في الراةة الةرارية، كلقد خمص الفصؿ إلى أف الكةدات 

لمسكاف، كيختمؼ مستكل الراةة  السكنية في مدينة خانيكنس ال تكفر الراةة الةرارية المناسبة
الةرارية في أطراؼ المدينة عف مركزىا، فمستكل الراةة صيفان في الكةدات السكنية الكاقعة في 
أطراؼ المدينة أفضؿ مف مركز المدينة عمى العكس شتاءن. كما خمص الفصؿ إلى أف التكجيو 

شتاء فكاف التكجيو الجنكبي الفي  الغربي أكثر التكجييات راةة ةرارية يميو التكجيو الشمالي، أما
 .كالشرقي أكثرىا راةة
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 السادس الفصؿ
 الدراسة وتوصيات نتائج

 

 

 يمذيـــت 6-1

ارية في المباني السكنية الميكاة طبيعيان في مدينة أجريت دراسة ميدانية لتقييـ الراةة الةر       
، ناقشت الدراسة جزئيف ىما تصكرات كانطباعات  2013خانيكنس، كأنجزت  في فصؿ الصيؼ  

سكاف الكةدات السكنية عف الراةة الةرارية في فصمي الصيؼ كالشتاء مف خبلؿ الصكرة الذىنية 
 إلى 30/9/2013لمفترة ما بيف لمسكاف الةرارية الجزء الثاني ناقش التصكرات أما في الذاكرة، 

كىذه الفترة تعتبر أكاخر الصيؼ كبالتالي مازاؿ السكاف قريبي العيد بالتجربة  10/9/2013
 الةرارية لفصؿ الصيؼ.

 المباني السكنية لمراةة الةرارية في تناكلتيا الفصكؿ السابقة التي التةميمية الدراسة إلى استنادان    
المساكف في قطاع غزة  أف مساكف مدينة خانيكنس، اتضح عمى الخاص كبالتركيز ة،قطاع غز  في

ال تكفر الراةة الةرارية لساكنييا في فصؿ الصيؼ، ك في فصؿ الشتاء، كتعتمد المساكف بشكؿ 
كبير عمى كسائؿ التبريد كالتكييؼ لتةقيؽ الراةة الةرارية  صيفان مما يؤثر سمبان عمى  استيبلؾ 

 الطاقة. 
التكصيات  كأىـ البةثية، الدراسة مف المستقاة النتائج عف لمةديث السادس الفصؿ كأفرد   

 .التكصيات كالثاني النتائج األكؿ لشقيف السادس الفصؿ كينقسـ منيا، المستخمصة
 

 انُخبئح 6-2 
 واقع المباني السكنية في قطاع غزة 

 ي قطاع غزة.مف البيئة العمرانية ف 60 % المباني السكنية نسبة  تشكؿ .1
تغير نكع السكف في قطاع غزة، كانتقؿ شكؿ المسكف مف دار إلى شقة بالتدريج، كما يتغير  .2

شكؿ المسكف تبعان لنكع التجمع، ففي المناطؽ الريفية مازاؿ المسكف يأخذ شكؿ الدار، بينما في 
  المناطؽ الةضرية يأخذ شكؿ الشقة باألغمب.

، ك بمساةة 3.7مف ثبلث إلى أربع غرؼ بمتكسط  يتككف المسكف الفمسطيني في قطاع غزة .1
 غرفة./فرد 1.8 غزة قطاع في  السكف كثافة متكسط كما بمغ ك، 2ـ159-120تتراكح بيف 

، فعمر المباني ال اإلسمنتارتبط عمر المباني السكنية في قطاع غزة بمعرفة السكاف لمادة  .1
 يتجاكز الخمسيف عامان.
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أغمبيا تجمعات عشكائية ، تفتقر لمتخطيط المدركس كال  التجمعات السكنية في قطاع غزة في .1
تخضع لقكانيف التنظيـ كخاصة تطبيؽ االرتدادات مما أثر سمبان عمى التيكية كاإلضاءة الطبيعية 

 لممساكف كالخصكصية كجعميا أشبو بالسجكف. 
 

 الدراسة التحميمية لمراحة الحرارية في المساكف في مدينة خانيونس  

 أن: إلى التحلٌل خلص المساكن، من الدراسة عٌنة لتحلٌ خالل من 

ةيث الكةدات السكنية في مدينة خانيكنس ال تتمتع براةة ةرارية، في فصمي الصيؼ كالشتاء  .7
 .%17.83بمغت نسبة أفراد العينة الذيف شعركا براةة ةرارية داخؿ الكةدة السكنية 

ةار صيفان ةدة السكنية كاف الك داخؿ فراغات  ASHREتبعان لمقياس اإلةساس الةرارم   .8
  .كبارد شتاءن 

فمستكل الراةة في ، ىناؾ اختبلؼ في  مستكل الراةة الةرارية في مركز المدينة عف أطرافيا .9
 أطراؼ المدينة أفضؿ مف المركز في الصيؼ ، بينما مركز المدينة أفضؿ ةراريان مف أطرافيا. 

الكةدة السكنية كتعزل أسباب االختبلؼ ىناؾ اختبلؼ في مستكل الراةة الةرارية بيف فراغات  .10
إلى تكجيو الفراغ، كةركة اليكاء،  كالمباني المجاكرة، كمساةة الشبابيؾ، كمساةة الغرفة كعدد 

 األشخاص فييا، كتشطيب الغرفة، كاألشجار المجاكرة.

 أكثر الفراغات راةة ةرارية في فصؿ الصيؼ نياران ىك فراغ المعيشة ، بينما كاف فراغ النـك .11
أما في  ،فترة الفجر كالصباح ىي أكثر األكقات راةة ةرارية كانتك  ،األكثر راةة في الميؿ

فصؿ الشتاء فكاف فراغ النكـ ىك أكثر الفراغات راةة ةرارية عمى مدار اليكـ كالميمة، ك فترة 
 الظييرة ىي أكثر األكقات راةة.

 تأثير العوامؿ البيئية 

 ةى مستكل الراةة الةرارية في البيئة الداخمية لمكةدات السكنيتؤثر العكامؿ البيئية بشكؿ كبير عم
 كيتمثؿ ىذا التأثير في أف:

اإلةساس الةرارم في فصؿ الصيؼ ةار، كفي فصؿ الشتاء بارد داخؿ فراغات الكةدات  .12
 السكنية. 

ةركة اليكاء ضعيفة داخؿ فراغات الكةدة السكنية، كتعزل األسباب إلى العبلقات التخطيطية  .13
المساكف، كالى سمكؾ األفراد مثؿ غمؽ الشبابيؾ لتكفير الخصكصية، كاستخداـ الستائر بيف 
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أما في الشتاء فتككف ةركة اليكاء قكية في فراغات المسكف في  كالشبؾ المنخؿ عمى الشبابيؾ.
 ةالة فتح الشبابيؾ.

السكاف لغمؽ أدت إلى لجكء  -ارتدادات كارتفاعات –العبلقات التخطيطية بيف المباني السكنية  .14
 كالتيكية الطبيعية. اإلضاءة خصكصياتيـ مما ةرميـ مف الشبابيؾ نتيجة جرح

متكسطة صيفان، مع تفضيؿ أف تككف  اإلشعاع الشمسي يصؿ لفراغات المسكف كبكثافة .15
الفراغات أكثر تظميبلن. بينما يصؿ إلى الفراغات بكثافة ضعيفة شتاءن مع تفضيؿ العينة ألف 

 ر تشميسان.تككف الفراغات أكث

عدـ كفاية كسائؿ التظميؿ المستخدمة في ةماية فراغات الكةدة السكنية مف أشعة الشمس  .16
صيفان، كاالعتماد بشكؿ كبير عمى كسائؿ تظميؿ تعرقؿ ةركة اليكاء مثؿ الستائر القماشية 
كالمباني المجاكرة ، باإلضافة إلى ضعؼ دكر األشجار في عممية التظميؿ مما قد يدلؿ عمى 

 ـ الكعي ألىمية األشجار كدكرىا الفعاؿ في عممية التظميؿ.عد

 وسائؿ التبريد والتدفئة 

المركةة ىي أىـ كسائؿ التبريد المستخدمة في الكةدات السكنية ك ةققت مستكل مناسب مف   .17
الراةة الةرارية لمسكاف، كاختمفت نسب استخداميا في فراغات المسكف تبعان ألكقات استخداـ 

استخدمت أكثر مف كسيمة تبريد في نفس الفراغ مثؿ استخداـ مركةة سقؼ، كؿ فراغ. كما 
 كمركةة متةركة في نفس الكقت ، كاستخداـ المكيؼ في أكقات مختمفة. 

، يميو شير يكليك،   .18 سجؿ شير أغسطس أعمى نسبة استخداـ لممركةة في فراغ المعيشة ك النـك
 ك، يميو شير أكتكبر.يميو شير سبتمبر، يميو شير يكنيك ، يميو شير ماي

ساعة(،  24استخدمت المركةة عمى أعمى سرعات في فراغ المعيشة عمى مدار اليكـ كالميمة )  .19
تركز استخدـ المركةة بسرعات عالية داخؿ  .ككانت أقؿ األكقات استخدامان لممركةة فترة الفجر

لى، يمييا فترة فراغ النكـ في ساعات الميؿ كالفجر مع تخفيض لمسرعة مع ساعات الفجر األك 
 .الظييرة كقت القيمكلة

استخدـ المكيؼ في فراغ النكـ بنسبة أكبر مف فراغ المعيشة ، كتراكةت درجة ةرارة ضبط   .20
 (.  21.6o(، كبمتكسط )16o – 28oالمكيؼ بيف )

 % فقط.44.1المدفأة الكيربائية كانت أكثر الكسائؿ استخدامان، كبمغت نسبة المستخدميف   .21
استخدامان لكسائؿ التدفئة ىي فترة المساء، كيرتبط استخداميا بأكثر ساعات  أكثر األكقات  .22

 تستخدـ فييا الفراغات.
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فرص التكيؼ داخؿ الفراغات ضعيفة، فإجراءات التكيؼ في فصؿ الصيؼ ال تةقؽ المستكل   .23
المطمكب مف الراةة الةرارية، كمعظـ إجراءات التكيؼ تمثمت في إةداث تغيير في البيئة 

طة أكثر مف التكيؼ الشخصي مع تفضيؿ االنتقاؿ لمفراغات المفتكةة كالشبو مفتكةة، المةي
 بينما في الشتاء تركزت اإلجراءات عمى المستكل الشخصي. 

ال تعتبر المبلبس عامبلن مؤثران في الراةة الةرارية داخؿ الكةدات السكنية، فقيمة المبلبس   .24
، كالى الةد الذم ال يمكف أف تخفؼ ةتى في منخفضة صيفان إلى أقصى ةد مقبكؿ اجتماعيان 

 ةالة زيادة درجة الةرارة.
ال يعتبر النشاط البدني في الكةدات السكنية عامبلن مؤثران عمى الراةة الةرارية، فالنشاط البدني   .25

 الممارس داخؿ الكةدات السكنية يتراكح بيف الراةة كالجمكس كالعمؿ كاقفان.
الشخص لدرجات الةرارة كمستكل الراةة الةرارية، فكمما كانت ىناؾ عبلقة قكية بيف تكقعات   .26

 درجات الةرارة في مستكل تكقعات الشخص يككف مستكل الراةة مقبكؿ. 
الطكابؽ السفمية كانت أكثر راةة ةرارية مف الطكابؽ العميا في الفراغات خبلؿ فصؿ الشتاء   .27

  .فصؿ الصيؼبينما كاف الطابؽ األرضي، كالطابؽ الخامس أكثر راةة في 
ىناؾ عبلقة ارتباطية عكسية بيف عدد األشخاص المقيميف في الفراغات كمستكل الراةة   .28

 بينما ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية شتاءن. ،الةرارية صيفان 
ىناؾ عبلقة طردية بيف مساةة الشبابيؾ كمستكل الراةة الةرارية داخؿ الفراغ في فصؿ   .29

 ؿ الشتاء.الصيؼ، بينما العبلقة عكسية في فص
أكثر التكجييات راةة ةرارية صيفان ىك التكجيو الغربي يميو التكجيو الشمالي، أما في فصؿ   .30

 الشتاء فالتكجيو الجنكبي كالشرقي أكثرىا راةة.

  التوصيات 6-3

 :التالية التكصيات اقتراح يمكف الدراسة إلييا كصمت التي النتائج ضكء عمى

 مف ناحية تخطيطية 
تبعان لةركة الشمس كبطريقة تسمح  ، كالمكقع الخاص لممباني السكنيةلسكنيةتخطيط المناطؽ ا .1

 بتكفير التيكية كاإلضاءة الطبيعية لكؿ كةدة سكنية.
تطكير قكانيف االرتدادات بيف المباني السكنية بةيث تقكـ عمى مبدأ تكفير الخصكصية لكؿ  .2

 مسكف ليتمتع بالتيكية كاإلضاءة الطبيعية. 
 قكانيف االرتدادات. تطبيؽب االلتزاـ .3
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 مف ناحية تصميمية 
 التأكيد عمى تطبيؽ مبادئ التصميـ المناخي في جميع مراةؿ العممية التصميمية.  .4
 تصميـ المسكف بطريقة مبتكرة تتيح  فرص أكبر لمتكيؼ مع تقمبات درجات الةرارة المختمفة. .5
راغات في المسقط تبني فكرة جناح شتكم كآخر صيفي في المسقط األفقي بمعنى تكزيع الف .6

 ث تتيح إمكانية االنتقاؿ داخؿ الكةدة تبعان لفصكؿ السنة. يالمعمارم بة
 بشكؿ مدركس تبعان لةركة الشمس. فتةاتيامراعاة تكجيو الفراغات ك  .7
التأكيد عمى تكفير فراغات شبو مفتكةة في الكةدة السكنية تتبلءـ مع الصيؼ كالشتاء مع  .8

 تكفير الخصكصية.
مارية تعمؿ عمى تةريؾ اليكاء داخؿ الفراغات في الكةدة السكنية عمى ضكء ابتكار ةمكؿ مع .9

 فكرة المبلقؼ كالبراجؿ كتطكيرىا لتبلئـ الكةدة السكنية.
استخداـ أساليب معمارية جديدة لتكفير الخصكصية لقاطني الفراغات دكف المجكء الى إقفاؿ  .10

 الشبابيؾ بالكامؿ مف أجؿ تكفير الخصكصية. 
ت الشمس بطريقة مدركسة كببركزات تكفر تظميؿ جيد صيفان لمفراغات، تصميـ كاسرا .11

 كأال يقتصر دكرىا عمى الشكؿ الجمالي فقط. كتشميس مناسب شتاءن 
 تفعيؿ استراتيجيات المباني المكفرة لمطاقة في جميع المراةؿ التصميمية كالتنفيذية. .12
 تةسيف األداء الةرارم لغبلؼ المبنى السكني.  .13
 شجار ككسيمة تظميؿ جيدة.تفعيؿ دكر األ .14
 استخداـ التيكية الميمية كابتكار طرؽ فعالة لمةماية  بدكف إقفاؿ الشبابيؾ بالكامؿ. .15
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 مالحؽ الفصؿ الثالث

 

 لزائٍ انزاحت انحزارٌت
صنفت القرائف كالمخططات المناخية الفسيكلكجية في ثبلث مجمكعات كذلؾ باالعتماد عمى     

عناصر المناخ األساسية المؤثرة عمى الراةة الفسيكلكجية لئلنساف عمى أساس تةديد ما يسمى 
( التي يجدىا معظـ الناس مريةة مف ةيث درجة الةرارة كمقدار comfort zoneة )بمنطقة الراة

 (. كسنتناكؿ بالتفصيؿ لبعض مف ىذه القرائف فيما يمي:2011الرطكبة)ثابت،
 

 ذ واح يُبخً عُصز ضىء فًحزارٌت ان انزاحت أوالً: 

كنشاطو  اإلنساف عمى راةة التأثير في فعاؿ مناخي عنصر عمى تعتمد القرائف التي كىي    
 قرائف العنصر تكصؼ أصبةت كلذا ذلؾ في استخدامان  األكثر العنصر الةرارة ىي كدرجة كصةتو،

كتشمؿ عدة قرائف ىي: قرينة درجة الةرارة المؤثرة، (. 2002قرائف الةرارة)مكسى، باسـ المناخي
كفيما يمي لةرارة المكافئة، قرينة السعادة، قرينة درجة الةرارة الظاىرية، قرينة تبريد الريح، قرينة ا

 نتناكؿ بالتفصيؿ بعض مف ىذه القرائف:
 

 لمؤثرةا حرارةال درجة قرٌنة .1

 القرائف المستخدمة إةدل مف أكثر المؤشرات شيكعا ك تطبيقا ، فيي الةرارة الفعالة تعد درجة

 مف العديد ااتخذى الظركؼ الةرارية المختمفة ةيث في اإلنساف ارتياح عمى لمداللة طكيمة فترة منذ

ليا ةدكدان كمعايير. ك أكؿ مف طكر مفيـك  درجة الةرارة  ككضعكا لراةة اإلنساف، العمماء مقياسان 
في عاـ  Gaggeثـ قاـ   1923في عاـ   Houghten and Yaglouالفعالة  ىما العالماف  

 درجة الةرارة الفعالة باستخداـ المنيج العقبلني.   بتعريؼ  1971ً

 اإلشعاع غياب في المشبع ةرارة اليكاء الساكف  درجة بأنيا (ET)المؤثرة  الةرارة فتعرؼ درجة  

 ةرارة درجة ك اليكاء كسرعة النسبية الرطكبة مف لكؿ المركب التأثير عمى تدؿ ك الشمسي،

ةرارة  درجة بأنيا أدنى الةرارة المؤثرة ( درجة(Thom 1959. كيعرؼ ((ASHRAE, 2001الجك
 الةرارة درجة ىي أساسية مناخية بمتغيرات كتتةدد بالدؼء اإلنساف شعكر عندىا ينتيي

 (.2002 موسى،كالرطكبة)
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تركز ىذه القرينة عمى درجة الةرارة فيي تؤثر عمى جميع نكاةي ةياة االنساف صةتو،     
مبلبسو، نشاطو، كما أف ليا تأثير عمى درجة راةتو فيي أكؿ كأكثر العناصر المناخية التي يةس 

 المناخ عناصر إلى بؿ  فقط اليكاء ةرارة معدالت إلى بالةرارة إةساس اإلنساف يرجع النساف كالبيا ا

 مف الطقس ةالة عمى الةكـ فإف كاةد، لذا آف في مجتمعة الرياح كسرعة كالرطكبة الةرارة كخاصة

 عدالتم بيف الربط مف بد كال يعد مضمبلن  فقط الةرارة معدالت خبلؿ مف  الراةة كاإلنزعاج ةيث

 بيا يةس التي لمراةة الدرجة الةقيقية إلعطاء األخرل الطقس عناصر كبعض اليكاء ةرارة

 .2011)اإلنساف)ثابت،
 بيا يشعر التي الراةة لنكع بكضع سممان تصنيفان  (1973)في عاـ  Givoni جٍفًّ٘ قاـ العالـ  

قاـ  كقد خاص بذلؾ، يانيب شكؿ مف تستخرج التي المؤثرة الةرارة درجات عمى كالمعتمدة اإلنساف
كضع  في عادية مبلبس يمبسكف كألشخاص داخمية سكنية بيئات في استراليا عمى بتطبيقيا
 العبلقة كالشكؿ البياني يبيف(. 1)شكؿ  في مكضةة التصنيؼ ىذا ، كةدكد(2010)دكركرم،الجمكس

 درجة الةرارة ك النسبية، الرطكبة ك المبمؿ الترمكمتر ةرارة درجة ك الجاؼ درجة ةرارة الترمكمتر بيف

 تمثؿ ىذه ةيث مناطؽ عدة إلى المنةى ىذا الراةة ةيث قسـ عدـ ك الراةة مناطؽ المؤثرة، ك يةدد

 مثؿ الطبيعية، باستعماؿ المكارد المباني في الةرارية الراةة تكفير في معتمدة استراتيجيات األخيرة

ككذلؾ استعماؿ  اإلشعاعات الشمسية، ك البناء لمكاد الةرارية الخصائص ك الرياح، الشمس،
 .الراةة اليكاء لتكفير تسخيف ك تبريد في الميكانيكية الكسائؿ

 (N,N )ككف المنطقة التي يرمز ليا ب   في تتمثؿ (Givoni) كضعيا التي االستراتيجيات إف   
لنسبية عند الراةة الةرارية  كىي تمثؿ العبلقة بيف درجة الةرارة الجافة كالرطكبة ا منطقة تمثؿ

 التي المنطقة (NVN)ب ليا يرمز التي المنطقة ثانية، كتمثؿ/متر0.23 سرعة ىكاء ال تزيد عف  

إلى  تةتاج فيي (`H,H)المنطقة  أما الطبيعية، التيكية تكفير إستراتيجية إلى الةاجة فييا يككف
المنطقة  تمثؿ الميكانيكية، ك الكسائؿ استعماؿ مع كبير ةرارم ةمؿ بناء ذات مكاد استعماؿ

(HT,HMV) المنطقة  الجك، كتمثؿ ترطيب كسائؿ استعماؿ إلى الةاجة (EC,EC`)إلى الةاجة 

  .كبير ةرارم عزؿ ذات بناء مكاد استعماؿ ك الماء بخار بكاسطة الترطيب كسائؿ  استعماؿ
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 Givoni ل انًخطظ انبٍىيُبخً(  1شكم)

 (1211المصدر: )ثابت،

الةرارة المؤثرة  درجة ةدكد شعكر اإلنساف بالراةة مةصكرة بيف أف يتضح  جٍفًّ٘ يؼلتصن كطبقان 
 إذا الراةة بعدـ اإلنساف فيشعر ككمما ابتعدنا عف ىذا المدل زاد الشعكر بعدـ الراةة، ، ـ °17-25˚

 عندما باإلجياد اإلنساف ـ، كما يشعر27˚عف  زدت ا أك  ـ 15˚عف المؤثرة الةرارة درجة قمت

ذااإلنساف،  الةتماؿ العمكم الةد ـ 35°الةرارة درجة ـ كتشكؿ 31°إلى الةرارة المؤثرة درجة تفعتر   كاا

 ةالة كفى الصةية، لممخاطر عف ذلؾ فاف اإلنساف يتعرض المؤثرة الةرارة درجة ارتفعت ما

إلضافة با المبلبس المناسبة، إلى المجكء مف البد ـ 15°دكف ما إلى الةرارة المؤثرة درجة انخفضت
 الراةة. بعدـ الشعكر مف تخفؼ األنشطة التي قد كبعض الةركة إلى

 و1973 خفًُ  انعبنى نخصٍُف طبمبً  انخصٍُفٍت نهزاحت انحذود (1) خذول

 (2010المصدر: )دكروري،
 نوع الراحة درجة الحرارة المؤثرة

 عدـ راةة )بارد( 15أقؿ مف

 (انتقالي بيف عدـ الراةة كالراةة )بارد 17-15

 راةة 17-25

 انتقالي بيف الراةة كعدـ الراةة )دافئ( 25-27
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 عدـ راةة)دافئ( 27-28

 عدـ راةة شديدة )ةار( 28-31
 يشعر اإلنساف باإلجياد 31-35

 الةد العمكم الةتماؿ اإلنساف 35
 يتعرض اإلنساف لممخاطر الصةية 35أعيىٍِ

 
 السرور أو السعادة قرٌنة .1

درجة  لتةديد عبلقة 1938 عاـ في (Winslow, Herrington and Gagge) العمماء  كضع
  (TS)الجمد ةرارة درجة عمى اعتمادان  (PLS) السركر أك السعادة قرينة عمييا أطمقكا  كنكعيتيا الراةة

 
ٗآخشٌِ ٌْٗسي٘ رطجٍق دست اىشادخٗاىسعبدح ىذسجخ اىزصٍْفٍخ (اىذذٗد2جذٗه)

 المصدر: المرجع السابؽ

 

 درجة الراحة والسعادة دةقرينة السعا
 سعادة كبيرة2-1

 سعادة 3-2

 ةيادم4-3

 غير سعيد 5-4

 غير سعيد أبدان  5أكبر مف 

 كتمثمت العبلقة فيـ يمي: 
 الجسـ:  تبريد ةالة في(PLS= -0.39TS+  15.4) 36.1˚ةاؿ  في TSـ 
 36.1˚ةاؿ في TS  العبلقة تبخيرم تككف تنظيـ ـ(PLS= 2.2W+1.95)  

 أك السركر. لمسعادة التصنيفية كالقيـ  Skin Wetness (%)الجمد رطكبة W :أف ةيث
 

 (يُبخً يٍ عُصز أكثز )حعخًذ عهى انًزكبت ائٍالقرثبٍَبً: 

عمى  التصنيؼ في تعتمد ةيث اإلنساف راةة تةديد في كدقة مصداقية أكثر المركبة القرائف تعتبر    
 كالذل أك انزعاجو اإلنساف راةة في المؤثرة بالجكانب امان إلم أكثر يجعميا مما ُمناخية عناصر عدة

 منيا: المركبة القرائف مف العديد كاقعية، كىناؾ نتائج ابراز إلى النياية في يؤدل
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 كمتكسط الةرارة درجة متكسط عمى كتعتمد أكليفر الرطكبة(، ك قرينة-قرينة )قرينة الةرارة 

 اإلنساف.  راةة ثيران فيتأ العامبلف األكثر كىما النسبية الرطكبة
 الرياح كسرعة الةرارة درجة عمى التصنيؼ في كباسؿ( كتعتمد )سيبؿ الرياح تبريد قرينة. 
  .قرينة الجيد الةرارم 
 

 Temperature Humidity Index :(THI)الرطوبة  الحرارة و قرٌنة .1

 مناسبان  معياران  تعتبرالمتةدة، ك  الكاليات في الراةة لقياس 1959  عبًفي  Thom كضعيا العالـ    

الةرارة  درجة أك النسبية كالرطكبة الةرارة درجة عمى الةار باالعتماد بالجك الناس إةساس لكصؼ
. أما بالنسبة لتسمية القرينة الةرارة 2009)،)الدكرم الندل كنقطة الرطبة الةرارة كدرجة الجافة

 قرينة أف البعض فيعتبر (THI) ليا  ُيرمز كالتي Temperature Humidity Indexكالرطكبة 

 كدليؿ (THI) كالرطكبة  قرينة الةرارة مف لمقارئ فيمان  كأكثر أفضؿ ىك Humidexالرطكبة 

 التغيرات عف التعبير في دقة أكثر الرطكبة قرينة ألف (DI) يرمز لو كالذم Discomfort االنزعاج

 التالية: المعادلة الصيغة (. كتأخذ2011الرطكبة )ثابت، في

[ THI (DI) = 0.4 ( T + Tw )+ 4.8 ]                                           

 : أف ةيث

THI     كالرطكبة، الةرارة قرينة DI   االنزعاج قرينة، T   الجاؼ التيرمكمتر ةرارة درجة   

Tw     المئكية بالدرجة ككبلىما الرطب التيرمكمتر ةرارة درجة  

الةرارة الرطبة  درجة مف بدالن  النسبية الرطكبة باستخداـ أخرل ةبطريق نفسيا العبلقة كبصياغة
 : التالي النةك ُتصاغ عمى العبلقة ىذه المئكية فإف الةرارة درجة كباستخداـ

 

THI (DI) = T - 0.55 (1 - h) ( T . 14.5 )                                          
 أن حٌث

 h النسبٌة الرطوبة T                                . الجاؾ التٌرمومتر حرارة درجة 

 كلمفترات الةارة الةارة اإلنساف لممناطؽ جسـ عمى كالرطكبة الةرارة فعؿ لتةديد تـك قرينة كتستخدـ 

 قيميا كةدكد فإف استخداميا كلذا ـ.)المرجع السابؽ(، 14.5˚عِتزيد ةرارتيا  التي السنة مف

 .ةدكد الراةة تبعا لتصنيؼ تـك (3)كيكضح جدكؿ  يككف التصنيفية

 
 اإلَسبٌ راحت نخحذٌذ حىو نمزٌُت انخصٍُفٍت انحذود (1) خذول

 (2011المصدر: )ثابت،
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 نكع الراةة ((THIDIقٌٍ
 انزعاج شديد )عدـ راةة( 10أقؿ مف

 انزعاج متكسط 15-10
 راةة نسبية 18-15
 راةة تامة 21-18
 عركف بعدـ راةة(% مف الناس يش10-50راةة نسبية) 24-21

 لمقرينة( 26%مف الناس يشعركف بعدـ الراةة عند قيمة 100انزعاج متكسط ) 27-24

 انزعاج شديد 29-27
 إجياد كبير كخطير عمى الصةة 29أكثر مف 

 
الةيكية  المناخية المناطؽ تةديد عمى كقدرتيا كاستخداميا تطبيقيا سيكلة تـك مميزات قرينة كمف
 . مريةة لئلنساف كالغير الفترات المريةة لتةديد تطبيقيا يمكف اإلنساف، كما اةةر  فييا تتكفر التي

 
 أولٌفر قرٌنة .1

الجاؼ  الترمكمتر ةرارة درجة عمى يعتمد كالرطكبة لمةرارة مقياسان  1981  عاـ أكليفر العالـ كضع
في  المقياس ذاى اإلنساف كيتمثؿ راةة في المؤثريف الرئيسيف النسبية بكصفيما العنصريف كالرطكبة

 (2010)دكركرم، المعادلة التالية:
THI = T . (0.55 . 0.55 Rh)(T-58)                                                    

  : أن حٌث
THI  والرطوبة الحرارة قرٌنة 

Rh النسبٌة           الرطوبة T                     الحرارة بالفهرنهٌت درجة  

 

 متغير عمى ، اال أف قرينة أكليفر تستند كالنتائج المدخبلت في تتفؽ مع قرينة أكليفر ـتك  ةاف قرين

 في تتكفر ال التي كالمبمؿ الجاؼ الةرارة لمترمكمتر درجات قيـ إلى الةاجة دكف مباشرة الةرارة درجة

 (.4دكؿ)أكليفر تبعا لج عند الراةة كاالنزعاج درجة كتتةدد،2011)،)ثابت منطقة الدراسة مةطات
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 أونٍفز لزٌُت واالَشعبج حسب انزاحت نذرخت انخصٍُفٍت ( انحذود1خذول)

 المصدر: المرجع السابؽ

 

 نوع الراحة THI قٌم

 عدـ راةة 60أقل من 
 يشعر االنساف براةة الظركؼ المناخية 65-60
 نصؼ أفراد المجتمع يشعركف بالراةة 75-65
 نزعاجأفراد المجتمع يشعركف باال85-75

 

 
 Strain Index (RS)قرٌنة الجهد الحراري:  .1

كمية  بيف ، ك تعرؼ بأنيا النسبة1955في عاـ   Belding and Hatchتـ اقتراةيا مف قبؿ 
 الذم العظمى لمتبخير كالكمية ةرارية راةة عمى لممةافظة الجمد مف يتبخر أف يمكف العرؽ الذم

 Relativeالجيد النسبية  قرينة ىي القرينة ليذه دلةالمع كالصيغة، معينة ظركؼ ضمف ةدكثو يمكف

Strain طكرىا  التيLee & Hanschel الةرارة معدؿ االعتبار بعيف تأخذ التي 1963 في عاـ 

الةرارة  لجرياف كالمباس اليكاء مقاكمة ،العمؿ مدة ،الجكية الرطكبة ، ةرارة اليكاء درجة ،ذاتيان  المتكلدة
األخيريف  كضعاىا التي كالعبلقة، أثناء الزفير المتنفس اليكاء كةجـ لماءا بخار كلعبكر الخارج نةك

 ىكائي لنسيـ كيتعرض خفيفان  لباسان  يمشي كيرتدم لشخص ذاتيان  المتكلدة الةرارة معدؿ عمى تعتمد

 :ىي ث كالعبلقة/ـ 0.5نةك سرعتو خفيؼ
 
                                         35)]-[10.7+0.74(TRS=   

                                                       44-Pa)) 

 : أف ةيث
T ـ˚الجافة الةرارة درجة 

Pa زئبؽ. مـ المةيط اليكاء في الماء بخار ضغط 

 

 شعر منيا أكبر القرينة قيمة كانت ةدية، فإذا كقيمة (0.3) الجيد النسبية  قرينة قيـ كتؤخذ    

بالراةة  فالشعكر (0.3) مف أقؿ القرينة قيمة كانت إذا أما باإلجياد، يةس كبدأ الراةة اإلنساف بعدـ
 النسبية. الجيد قرينة ةسب الراةة ( تصنيؼ5ىك السائد، كيبيف الجدكؿ )
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 انُسبٍت اندهذ لزٌُت حسب انزاحت نذرخت انخصٍُفٍت ( انحذود1خذول)

اىَصذس:اىَشجعاىسبثق

 
نسبة األشخاص)%( الذٌن ٌشعرون بالراحة أو  قرٌنة الجهد النسبٌة

 اإلجهاد

 % راحة100 0.1دون 

 % راحة0.2-0.185

 %سادخ50 0.25-0.2

 صفر راحة 0.3-0.25

 % إجهاد0.4-0.375

 % إجهاد100 0.5أكبر من 

 

  اإلنساف جسـ مف تُفقد التي التعرؽ معدؿ لتةديد معادلتو 1947 عبAdolfً   أدكلؼ كضع ثـ
  اإلنساف جسـ مف تُفقد التي العرؽ كمية تكضح ةيث كالصغرل الةرارة العظمى درجات ةبكاسط

    ىي كمعادلتو الةرارة عنصر خاصة المختمفة الجك عناصر بسبب

      [100+22(T-33)]                     الشمس في لمكاقؼ  
        [20+18(T-33)]                     الميؿ في لمجسـ  

  الةرارة. درجة متكسط  T بأف عممان 
 

 الرٌاح تبرٌد قرٌنة .1

 درجة خفض عمى الرياح سرعة تأثير مدل التي تةدد العبلقة تمؾ ىي الريح تبريد بقرينة المقصكد   

. 1986) الرياح )مكسى، سرعة باختبلؼ بالبركدة إةساسو درجة تختمؼ ةيث اإلنساف جسـ ةرارة
 التي التبريد درجة تةدد معادلة بكضع 1945عاـ  اسؿكب سيبؿ (Sipple & Passle)قاـ  لقد

 يستطيع التي الةرارة لكمية مقياس عبارة عف ىي المعادلة اإلنساف، كىذه جسـ عمى الرياح تمارسيا

 (.2010،دكركرممربع ) متر مساةتو مكشكؼ سطح مف ساعة خبلؿ امتصاصيا الجك
 تجمد معدالت عمى الجنكبية القطبية رةالقا في أجريت متبلةقة تجارب مةصمة ىي كىذه القرينة 

معينة  ةرارية كريةية ةدكد ممـ ضمف  57ببلستيكية قطرىا  أسطكانات في الماء المكضكع
 الرياح ىي: تبريد قرينة كعبلقة (2005)زكريا،

                                                                                                                                                                                                                                          

   K0 = (      V + 10.45 - V ) ( 33 - T )          

 : إف ةيث
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   K0 ساعة ² /ـ كالكرم بالكيمك الظؿ في دالتبري عمى الرياح قدرة .   
V    ثانية / متر الرياح سرعة .  
T    بالدرجة المئكية الجاؼ اليكاء ةرارة درجة .  

 . الطبيعية الجسـ ةرارة درجة 33

 بالتجربة  إلييا التكصؿ تـ ثكابث 10.45 ك 100
 لتالي:الجدكؿ ا خبلؿ مف الرياح عف الناتج بالتبريد اإلةساس درجة كتتةدد

 
 وببسم سٍبم حطبٍك حسب انزٌبذ سزعت عٍ انُبحح ببنخبزٌذ اإلحسبص ( درخبث1خذول )

 2002 ،المصدر: موسى

 اإلحساس قرينة تبريد الرياح اإلحساس قرينة تبريد الرياح
 بارد جدان  800-1000 ةار 50أقوٍِ

 قارص البركدة 1000-1200 دافيء ـًء100-50
 مد الجمد المكشكؼتج 1200-1400 لطيؼ 200-100
تجمد الجمد المكشكؼ في  1400-2000 مائؿ لمبركدة 400-200

 دقيقة
 ال يطاؽ 2000أكثر مف أميؿ لمبركدة 600-400
 *** *** برد 800-600

إلى  النظر دكف الظؿ الةرارة في كدرجة الرياح تبريد لقكة فعمي مقياس الرياح تبريد قرينة تعد    
 يبرد الذم المعدؿ عمى ـ، كتعتمد 33°المعتدلة ةرارة الجمد درجة عمى معتمدال التبريد كمعدؿ التبخر

 غير المبلبس، كجكد ةاؿ في القرينة قيمو كتتغير ةكلو، المتةرؾ اليكاء بكاسطة العارم الجسـ فيو

 انخفضت ككمما كبرل، أىمية لمقرينة يجعؿ المكشكفيف كالكجو اليديف طريؽ عف بالبرد الشعكر أف

 الشعكر يزداد ةركتو كازدادت سرعة ـ 33°عف معو كالمتماس بالجسـ المةيط اليكاء ةةرار  درجة

 . 1998)،الةركة )مكسى تمؾ عف الناجـ بالبرد
 المكافئة الحرارة درجة قرٌنة .1

كسرعة  قكة تزايد مع اليكاء تبريد يتزايد ةيث الرياح، سرعة فييا تدخؿ التي الةرارة درجة كىي    
الرياح،  سرعة اختبلؼ مع تختمؼ الةرارة ميزاف يسجميا التي الفعمية الةرارة درجة فإف ، كلذا الرياح

 عمكمان  المنخفضة الةرارة درجات في خاصة الرياح سرعة تزايد مع الرياح خطكرة تزداد كبالتالي
 يؿالم كقت في الراةة درجة مناسبة لةساب الرياح لتبريد المكافئة الةرارة قرينة أف بالمبلةظة كالجدير

 تأثير كأىممت الةرارة كدرجة ، الرياح سرعة: ىما مناخييف عنصريف استخداـ عمى تعتمد فيي كالظؿ
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 باالعتماد المكافئة الةرارة درجات (1) الجدكؿ (. كيبيف2005المباشر )زكريا، الشمسي اإلشعاع

 . عمى راةة اإلنساف كتأثيرىا الرياح، تبريد آثار عمى
 انحزارة درخت فً انزٌبذ حبزٌذ فعبنٍت ضىء عهى كبفئتانً انحزارة درخبث (1) خذول

 2002 ،موسى  :المصدر

 
 

( مقياسان مناسبان لةساب ko( كالةرارة المكافئة لتبريد الرياح )thiالرطكبة )-تمثؿ قرينتي الةرارة
شعكر الناس في الجك الةار كالمتاف يمكف تطبيقيما في المناطؽ التي يسكدىا المناخ الجاؼ كشبو 

جاؼ مف أجؿ الكصكؿ إلى تصنيؼ مناخي فسيكلكجي عمى ضكء معطيات المةطات المناخية ال
الرطكبة لقياس شعكر الناس داخؿ -التي تتكفر فييا تمؾ البيانات ةيث يمكف استعماؿ قرينة الةرارة

المباني عف طريؽ استخداـ إةدل المعادالت الثبلث المعدة ليذا الغرض فيما يتـ استعماؿ قرينة 
ارة المكافئة لمتبريد لقياس شعكر الناس خارج المباني نظران لما لسرعة الرياح مف تأثير كبير الةر 

عمى إةساس الناس بةرارة الجك سمبان أك إيجابيان ، فيي تعتبر مقياسان مناسبا لتصةيح نتائج قرينة 
ية المفتكةة الرطكبة داخؿ المنازؿ ليصبح مبلئمان لكصؼ إةساس اإلنساف بالظركؼ المناخ-الةرارة

في كقت الميؿ أك في الظؿ أما في ةالة التعرض المباشر لئلشعاع الشمسي في كقت النيار فإف 
 ةساب قيمة ىذا المقياس تتطمب إجراء تصةيةات عمى القيـ المستخدمة بالقرينة.

 

 لزائٍ انًُبخ انفسٍىنىخً انشًىنً ثبنثبً: 
     

 نطاؽ تمثيؿ عتبارىا عدة عناصر مناخية كتركز عمىعبارة عف نماذج مناخية فسيكلكجية تأخذ في ا

 تمثؿ الظركؼ نقاط كبتكقيع المختمفة، المؤثرات تأثير تدمج منةنيات عدة أك كاةد منةنى عمى الراةة
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 األمثمة أشير كمف عنو، تخرج أـ الراةة نطاؽ في تقع كانت إف تةديد يمكف المنةنى عمى المناخية

(, كالمخطط البياني لترجنج Maunderؿ: المخطط البياني لمكندر )ذلؾ الخرائط التالية : تشم عمى
(Turijung( كالمخطط البياني لسنجر ،)Sanjer( كالمخطط البياني لتيمك ،)Taylor ،) 

 (.Burtكالنمكذج المناخي لبكرت )
 

 موندر تصنٌف .1

 ثبلثة عمى تمدان مع  ،كشامبلن  ىامان  ةيكيان  مناخيان  ـ تصنيفان 1962في عاـ  Maunderمكندر  كضع    

أكزانان  إياىا معطيان  بالراةة، كشعكرىـ الناس أةاسيس عمى مممكس تأثير ذات مناخيان  متغيران  عشرة
 تجريبية عبلقة في معان  المتغيرات تمؾ بذلؾ ليضع،  اإلنساف بالنسبة لراةة  منيا كؿ أىمية تتناسب مع

 : ىي المناخية. كعبلقتو اإلنساف تمثؿ قرينة لراةة
[HC=(3P1+3P2+2P3)+(4S1+3S2)+(2T1+T2+T3+T4+T5)+(5h1)+(2W1+2

W2)] 

 :أف ةيث
P1 البكصة(. لؤلمطار السنكم المتكسط( 

P2 ساعة(.(األمطار ىطكؿ استمرار مدة لطكؿ السنكم المتكسط  

 P3 مساء.-9 صباةان 9الساعة  مف (%) لؤلمطار الميمي اليطكؿ نسبة 
S1 لمشمس لفعميا السطكع ساعات لعدد السنكم المتكسط  
S2 الشتاء. فصؿ في لمشمس الفعمي السطكع ساعات لعدد السنكم المتكسط 
T1 ؼ. 60˚درجة فكؽ المتجمعة لمةرارة السنكم المتكسط 
T2 الرصد. كشؾ مستكل عند الصقيع ةدكث ليالي لعدد السنكم المتكسط 
T3السنة شيكر أبرد في العظمى الةرارة لدرجة اليكمي المتكسط . 
T4الةرارة العظمى. لدرجة السنكم طالمتكس  

T5 أرضي. صقيع فييا يةدث التي الميالي لعدد السنكم المتكسط  
h1 الندل. بنقطة عنيا كيعبر الرطكبة درجة 

W1 ساعة./ميؿ 40 ) عف فييا الرياح سرعة تزيد التي العكاصؼ أياـ لعدد السنكم المتكسط 

 W2ساعة./ميؿ 60 ) عف فييا الرياح سرعة تزيد التي العكاصؼ أياـ لعدد السنكم المتكسط 
 أنماط رتَّب  السابقة المناخية المتغيرات مف مكندر لكؿ أعطاىا التي الةدكد ضكء كعمى

 المناخ، بينما تمثؿ أنكاع أفضؿ األكلى الرتبة كتمثؿ 5 إلى 1 مف متسمسمة أرقامان  منةيا رتب في المناخ

 .تصنيفو في المناخ عناصر رتب يبيف ( 8 ) كالجدكؿ (2011)ثابت،(المناخ أنكاع أسكأ الخامسة الرتبة
 



196 

 

 يىَذر حصٍُف فً انًُبخ عُبصز رحب (1) خذول

 انًصذر: انًزخع انسببك

 
 
 تٌرجنج تصنٌف .1

 كىذه رياضية، عبلقة عمى يعتمد كلـ قياسية راةة لكةة لتيرجنج عمى الفسيكلكجي التصنيؼ يعتمد    

 الجية في أخرل نطاقات أربعة جانب إلى الةرارة المؤثرة خطكط نطاقات تةددىا سبعة تظير المكةة

 مناخيان.)المرجع السابؽ( نطاقان  عشر أةد بذلؾ التصنيؼ المكةة ليضـ مف الغربية الشمالية


 حٍزخُح حصٍُف ضىء عهى انزاحت ( َطبلبث 1خذول )  

 

 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 انُطبق

انُىع 

 انًُبخً

ـبئق

 اىجشٗدح

ثبىػ

 جشٗدحاى

ثبسد

 جذا 

ٗاضخ ثبسد

 اىجشٗدح

ٍعزذه

 اىجشٗدح

ثبىػ ٍثجظ دبس داـًء ٍشٌخ

 اىذشاسح
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 Psychometric Chart  السيكركمترية الخريطة  لتيرجنج الفسيكلكجية راةةال لكةة( 2شكؿ)

 

غرافية في الج المتعددة لتطبيقاتو نظران  الفسيكلكجية المناخية التصنيفات أىـ مف تيرجنج تصنيؼ يعد  
 :اآلتي في المتمثمة كالسياةية ك الصةية

 .كاالستجماـ كالتنزه لمسياةة مبلءمة المناطؽ أفضؿ تةديد إمكانية

 .كالتنزه لمسياةة كالمناسبة لئلنساف المريةة السنة أك الشير أك اليـك مف األكقات أفضؿ تةديد

 .ممارستيا مكفالم كالنشاطات ارتداءىا الممكف المبلبس طبيعة تةديد في مساعدتو

 .معركفة كغير جديدة سياةية مناطؽ عف الكشؼ عمى قدرتو

 المصةات أماكف تةديد ككذلؾ ، لصةتو كالمبلئمة ، لئلنساف المريةة المناطؽ عف الكشؼ إمكانية

 المناخية. األمراض مف العديد مف كاالستشفاء
     
 كؿ كلككف بينيما، المناخية الظركؼ الختبلؼ النيار عف الميؿ فصمو  تيرجنج تصنيؼ يميز كمما    

 الراةة إيجاد قرينة يمكف كالنيارية الميمية الراةة قرينة خبلؿ كمف مختمفة، بطريقة الراةة عمى يؤثر منيا

 :كىي (2011)ثابت،ؿمراة بثبلثة  تيرجنج تصنيؼ يمر)اليكمية(.  المركبة

إةساس  تمثؿ التي المناسبة القرينة يدلتةد الفعالة الةرارة لكةة باستخداـ تتمثؿ : األكلى المرةمة .1
في  التغير مراةؿ تمثؿ ةدكد رسـ مف المكةة تمؾ تيرجنج أعد كقد بالضيؽ، أك بالراةة الجسـ
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تمؾ  رسـ في استعاف كقد ، عديدة تجارب عمييـ ُأجريت الذيف الناس مف كبيرة أعداد أةاسيس
 تساٍك كىي خطكط تمثؿ التي الةدكد تمؾ عكقَّ  كقد  المجاؿ، ىذا في السابقة التجارب بنتائج الةدكد

 اإلشباع عمى بخطكط ُيعرؼ ما عمى الفعالة الةرارة لدرجات Saturation Lines تظير خطكط

كالرطب  الجاؼ الميزاف درجات ةرارة فييا تتساكل التي النقاط بيف كتصؿ السيكركميتر لكةة
 إةساسان  يمثؿ خاص قطاعات برمز إلى لةالفعا الةرارة لكةة الةدكد تمؾ َقسمت كقد  الندل، كنقطة

 المناخية. بالظركؼ الجسـ قبؿ مف معينان 

الجسـ  ةرارة درجة خفض عمى الرياح تأثير درجة ةساب في المرةمة ىذه تتمثؿ : الثانية المرةمة .2
نياران في  الشمسي اإلشعاع لتأثير كنتيجة كسبيؿ، باسؿ كضعيا التي الرياح تبريد قرينة باستخداـ

في  عميو ىي عما النيار في تختمؼ الريةية التبريد قرينة فإف لذا التبريدم الرياح تأثير مف يؿالتقم
 .الرياح لتبريد ) اليكمية(المركبة القرينة عمى نةصؿ كالميمية النيارية الرياح قرينتي كبجمع الميؿ،

قرينة  بيف بالجمع لؾكذ الشيرية الفسيكلكجية المناخية النماذج تةديد في تتمثؿ : الثالثة المرةمة .3
الفسيكلكجية  المناخية النماذج تةديد كيتبع  المركبة، الرياح تبريد كقرينة المركبة الراةة الةرارية

بيف  الجمع يتـ الفسيكلكجية المناخية األقاليـ الفسيكلكجية، كلتةديد المناخية األقاليـ تةديد الشيرية
في  المتطرفاف الشيراف يمثبلف باعتبارىما لثانيا ككانكف تمكز شيرم في النيارية الراةة قرينتي
 السنة.

 

 غزة قطاع في المناخيةالراحة  معايير تطبيؽ 2-3

 

-2007كمنةنى تيرجنج عمى قطاع غزة لمفترة بيف  كأكليفر، ،تكـ قرينة (2011،طبؽ )ثابت    

استبعد  بينما سنكية،كال كالفصمية الشيرية النسبية بيانات درجات الةرارة كالرطكبة لتكفر كذلؾ 1997
ف،  الشمسي كاإلشعاع متكفرة غير مناخية بيانات عمى العتمادىا األخرل القرائف لفترات  فيي تكفرت كاا

  . كفيما يمي ممخص ليذه القرائف كألىـ نتائجيا:الرياح كاتجاه كسرعة منتظمة غير

 

  حىو لزٌُت .1

 نة أظير ما يمي:( فاف نتائج تطبيؽ ىذه القري 10)جدكؿباالستناد عمى ال    
 يظير لـ كاإلجياد( كذلؾ الشديد )االنزعاج الةار المناخ في المتمثمة المتطرفة المناخات تظير لـ 

 )عدـ راةة(. البارد المناخ

 المتكسط باالنزعاج تتميز كفبراير( )ديسمبر، يناير، الشتاء فصؿ في السائدة المناخية الةالة. 
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 ـتو  قرينة تطبيؽ نتائجل والسنوي الفصمي التوزيع( 11جدوؿ)
 بتصرؼ الباحث  

قرٌنة 
 توم

 
 فصل الشتاء

 
 فصل الربٌع

 
 فصل الصٌف

 
 فصل الخرٌف

 
 الداللة

 
 
 
 

 الداللة

14.8 18.2 24.5 21.6 19.8 

راحة  راحة انزعاج متوسط راحة تامة انزعاج متوسط
 تامة

 
 دٌسمبر

 
 ٌناٌر

 
 فبراٌر

 
 مارس

 
 ابرٌل

 
 ماٌو

 
 ٌونٌو

 
 ٌولٌو

 
 طسأغس

 
 سبتمبر

 
 أكتوبر

 
 نوفمبر

 
 الداللة

19.7 14.3 14.6 16 18.2 20.4 23.1 25 25.4 24.1 22 18.8 19.7 

راحة 
 نسبٌة

انزعاج 
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

راحة 
 نسبٌة

راحة 
 تامة

راحة 
 تامة

انزعاج  راحة
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

راحة  راحة
 تامة

راحة 
 تامة

 

 الراةة  ةيث مف األكلى المرتبة في شير مايك الراةة التامة، كيصنؼالربيع ب يمتاز فصؿ
  الشتاء. فصؿ يعقب الذم مارس شير إبريؿ، ثـ شير الةرارية، ثـ

 الةرارة. درجات الرتفاع نتيجة المتكسط االنزعاج صفة عمى الصيؼ يغمب 

 أوليفر قرينة .2
 يصيا فيما يمي: كالتي يمكف تمخ أكليفر قرينة تطبيؽ نتائج( 11يكضح جدكؿ )   
 كنكفمبر. إبريؿ شيرم كاف لئلنساف راةة الشيكر أكثر إف 
 النسبية بالراةة عاـ بشكؿ الناس لدل الراةة درجة تكصؼ. 

 
 أونٍفز لزٌُت حطبٍك نُخبئح وانسُىي انفصهً انخىسٌع (11)جدوؿ

 

قرٌنة 
 أولٌفر

 
 فصل الشتاء

 
 فصل الربٌع

 
 فصل الصٌف

 
 فصل الخرٌف

 
 الداللة

 
 
 
 

 لداللةا

61.2 64.7 76.0 71.0 68.2 

راحة  راحة نسبٌة انزعاج  راحة تامة راحة تامة
 تامة

 الداللة نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو ابرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر دٌسمبر

67.5 57.8 58.2 60.7 64.7 68.7 73.5 77 77.6 75.4 71.7 65.8 19.7 

راحة 
 نسبٌة

راحة  زعاج ان انزعاج 
 تامة

راحة 
 تامة

راحة 
 نسبٌة

راحة 
 نسبٌة

راحة  انزعاج  انزعاج  انزعاج 
 نسبٌة

راحة 
 نسبٌة

راحة 
 نسبٌة
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لنفس البيانات المناخية، فيعتبر فصؿ  بمقارنة قرينة تكـ كأكليفر نجد أف ىناؾ تطابؽ بيف القرينتيف
ىك شير الراةة التامة، يميو شيرا الخريؼ كفصؿ الربيع ىما فصبل الراةة الةرارية، كشير ابريؿ 

مايك كأكتكبر، أما شير يكليك، كأغسطس، كسبتمبر ىي شيكر االنزعاج الةرارم في فصؿ 
( 12جدكؿ)الصيؼ، أما شيرا يناير كفبراير فيما أشير االنزعاج الةرارم في فصؿ الشتاء. يكضح 

 .كالرطكبة لمةرارة العاـ كسطالمت عمىبناءان  القرائف تطبيؽ نتائج بيف السنكم مقارنة التكزيع
 

 القرائف تطبيؽ نتائج بيف السنوي ( مقارنة التوزيع11جدوؿ)
  والرطوبة لمحرارة العاـ المتوسط بناءًا عمى 

 
 

 القرٌنة
 

 دٌسمبر
 
 ٌناٌر

 
 فبراٌر

 
 مارس

 
 ابرٌل

 
 ماٌو

 
 ٌونٌو

 
 ٌولٌو

 
 أغسطس

 
 سبتمبر

 
 أكتوبر

 
 نوفمبر

 
 الداللة

قرٌنة 
 توم

راحة 
 نسبٌة

انزعاج 
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

راحة 
 نسبٌة

راحة 
 تامة

راحة 
 تامة

انزعاج  راحة
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

انزعاج 
 متوسط

راحة  راحة
 تامة

راحة 
 تامة

قرٌنة 
 أولٌفر

راحة 
 نسبٌة

راحة  انزعاج  انزعاج 
 تامة

راحة 
 تامة

راحة 
 نسبٌة

راحة 
 نسبٌة

راحة  انزعاج  انزعاج  انزعاج 
 نسبٌة

راحة 
 نسبٌة

احة ر
 نسبٌة

 
 القرائف تطبيؽ نتائج لمتوزيع الفصمي بيف ( مقارنة13جدوؿ)

 والرطوبة لمحرارة العاـ المتوسط بناءًا عمى 
 

 القرٌنة
 

 فصل الشتاء

 
 فصل الربٌع

 
 فصل الصٌف

 
 فصل الخرٌف

 
 الداللة

 راحة تامة راحة انزعاج متوسط راحة تامة انزعاج متوسط قرٌنة توم

راحة  راحة نسبٌة انزعاج  راحة تامة جزعاان قرٌنة أولٌفر
 نسبٌة

 

 حٍزخُح حصٍُف .3

 المناخية لمةالة السائد النمط أف أم   0 -1المنطقتيف ةكؿ تقع السائدة المناخية لمةالة العاـ الشكؿ

 البركدة. كما يبيف الشكؿ اآلتي: في كاعتداؿ الراةة كالدؼء بيف يتراكح
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 حٍزخُح يُحُى حسب نمطبع غشة ئذةانسب انسُىٌت انًُبخٍت ( انحبنت1شكم)

 

 حسب يُحُى حٍزخُح انسبئذة فً لطبع غشة انشهزٌت انًُبخٍت ( انحبنت11خذول)

 
 القرٌنة

 
 ٌناٌر

 
 فبراٌر

 
 مارس

 
 ابرٌل

 
 ماٌو

 
 ٌونٌو

 
 ٌولٌو

 
 أغسطس

 
 سبتمبر

 
 أكتوبر

 
 نوفمبر

 
 دٌسمبر

 
 الداللة

راحة  2- 1- 0 1+ 1+ 1+ 1+ 0 1- 2- 2- 2- حٍزخُح
 مةتا

 
-2007 لمفترة قطاع غزة فيالةرارم  التكازفأدكلؼ كجد  معادلتي ( بأنو بتطبيؽ2011يشير)ثابت،

 كما يمي:  1996
 الفقد ىذا يبمغ ك ةراريان، فقدان  )نياران( ُيظير الشمس تةت عارم لجسـ الةرارم التكازف متكسط     

 درجة مع كعكسيان  الرياح سرعة مع رديان الةرارم ط الشتاء، كيتناسب ىذا الفقد فصؿ في أقصاه الةرارم

 ةراريان. كسبان  ةيث يظير الصيؼ فصؿ في األمر الةرارة، كيختمؼ
 تقؿ، كالفاقد المكتسبة الةرارة الشمس كجد أف تةت مرتدم لجسـ أدكلؼ معادلة عند تطبيؽ    

 يظير أنو ليبلةرارم ال التكازفالمكتسبة. أما  الةرارة كمية عمى المبلبس أثر ُيظير كىذا يزيد الةرارم

  ( قيـ التكازف الةرارم نياران كليبلن في فمسطيف.5(، )4الميؿ. كيبيف شكؿ) ةراريان أثناء فقدان  يةدث
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 ( لٍى انخىاسٌ انحزاري َهبراً فً فهسط1ٍٍشكم)

 (2011المصدر: )ثابت،

 

 
 

 يزحذي فً فهسطٍٍ ندسى نٍلً  انحزاري ( لٍى انخىاس1ٌشكم)

 (2011)ثببج،
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 رابعمالحؽ الفصؿ ال

 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة ( 1-1ممحؽ )

 الجامعة االسبلمية -د. أةمد سبلمة مةيسف .1
 الجامعة االسبلمية -د. فريد القيؽ .2
 الجامعة االسبلمية -د. رائد العطؿ .3
 الجامعة االسبلمية -د. سناء صالح .4
 الجامعة االسبلمية -د. نادر النمرة .5
 ياز الةصاء المركزم غزةج -أ. نبيؿ الغكؿ .6
 جامعة القدس المفتكةة -عبلـ الركبي.أ .7
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 ( نمكذج االستبياف2-4ممةؽ )
 

 

 

 

 وبركاته،، هللا ورحمة علٌكم السالم

 علمً لبحث استبٌان /الموضوع

 

 حالة( تقييـ الراحة الحرارية في المباني السكنية في قطاع غزة إلى االستبانة ىذه تيدؼ    

 إشراؼ تةت سمر مةمكد زعرب، / الباةثة بو تقـك )المباني السكنية في مدينة خانيونس :يةدراس

 اإلسبلمية بالجامعة المعمارية اليندسة في الماجستير درجة مةيسف كذلؾ لنيؿ سبلمة أةمد /الدكتكر

  .بغزة

 دقة كمكضكعية بكؿ أسئمتيا عمى كاإلجابة االستمارة ىذه عمى باإلطبلع التفضؿ منكـنرجك  لذا    

 الةقيقي الكضع كيعكس نظركـ كجية مف مناسبان  تركنو الذم الخيار خانة في (X)بكضع عبلمة  كذلؾ

 كافة بأف العمـ خدمتكـ، مع ثـ كمف األمثؿ بالشكؿ العممي البةث خدمة أجؿ مف كذلؾ مسكنكـ، في

 .عممي فقطال البةث ألغراض إال تستخدـ لف قبمكـ مف المقدمة كالمعمكمات البيانات

 والتقدٌر،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 الباحثة                                                                                  

 محمود زعرب سمر .م

 

 غزة    -اإلسبلمية الجامعة

 العميا                                                            الدراسات عمادة

 اليندسة كمية

 المعمارية اليندسة قسـ
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  خصائص الوحدة السكنية: 1.

 خصائص المبنى الذي تقع بو الوحدة:1.1 

    أطراؼ المدينة )كثافة قميمة(                  كثافة متكسطة                ائية عالية(  مركز المدينة)كثافة بن: الموقع 1.

 خامس        رابع             ثالث               ثاني     ذ     أكؿ       أرضي      : الطابؽ 3.

 سنة 30أكثر مف      سنة    21-30          سنة 11-20   سنكات    6-10    سنكات أك أقؿ  5:عمر المبنى 4.

 :مواد البناء 1.2

   ؼٌر ذلك           حجر                             طوب أسمنتً                          :الحوائط 1.
     ؼٌر ذلك        زٌنكو     أسبست        سقؾ خرسانً مصمت)بلدي(       خرسانة مسلحة وطوب مفرغ :األسقؼ2. 
 غير ذلؾ      خشب     بالستٌك بإطار ألمونٌوم         زجاج بإطار خشبً        زجاج بإطار ألمونٌوم   :الشبابيؾ 3.
 غير ذلؾ        ةجر              رشقة                        قصارة أسمنتية          بدكف تشطيب    :التشطيب 4.

 :صائص فراغات المعيشة والنـوخ 1.3

 البيئة المحيطة بفراغات الوحدة السكنية:1.3.1 

 متصمة)ممتصقة(             منفصمة            نوع الوحدة السكنية :   1.

:ارتفاعات المباني المواجية لفراغ المعيشة 2.
 أكثر مف خمسة           خمسة  طكابؽ ع طكابؽأرب ثبلث طكابؽ            طابقيف                 طابؽ 

:ارتفاعات المباني المواجية لفراغ النـو 3.
                       أكثر مف خمسة  خمسة  طكابؽ أربع طكابؽ          ثبلث طكابؽ  طابقيف                  طابؽ 

 المبنى و المباني المحيطة بو مف جية المعيشة: االرتدادات بيف4.

 ـ5 أكثر مف            ـ  4.1-5         ـ  3.1-4         ـ      2.1-3ـ 1-2ـ   1أقؿ مف

 :االرتدادات بيف المبنى و المباني المحيطة بو مف جية النـو5.
 ـ5 أكثر مف            ـ  4.1-5          ـ 3.1-4         ـ      2.1-3ـ 1-2ـ   1أقؿ مف 

  مساحة الفراغات والشبابيؾ: 1.3.2

 أكالد   نوم                 رئيسية       نوم :    تصنيؼ غرفة نـو المستباف 1.
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: _______غرفة المعيشة: ____                             غرفة  مساحة كؿ مف:. 2  النـك

: _______: عدد الشبابيؾ في 3 .  غرفة المعيشة ______                        غرفة النـك

: _______: مساحة الشبابيؾ في 4.  غرفة المعيشة _____                       غرفة النـك

 توجيو الفراغات والشبابيؾ:1.3.3 

شماؿ شرقي  جنوب شماؿ غرب شرؽ الفراغ
 غربي

 وسط الفراغ جنوب غرب شرؽ جنوب شماؿ غرب
          المعيشة 1.
          النكـ 2.

 الفراغات المجاورة ؿ:1.3.4 

 الفضاءالخارجي درج بمككف ةماـ معيشة نـك   الفراغ
       المعيشة 1.
       النكـ 2.
 

 عدد األشخاص المستخدميف لفراغ: 1.3.5

 العدد  6 5 4 3 2 1 العدد
        عيشةالم

        النكـ
 : أوقات استخداـ فراغ 1.3.6 

 24-22 20-22 20-18 18-16 16-14 12-14 12-11 8-10 6-8 4-6 2-4 0-2 الكقت

             المعيشة

             النكـ

 اإلحساس الحراري: 2.

 االرتياح الحراري في فصؿ الصيؼ:2.1 

 في الوحدة السكنية بصفة عامة2.1.1 

 كيؼ تجد نسبة الراحة الحرارية في الوحدة السكنية بصفة عامة؟1. 

 غير مريح بتاتان          غير مريح قميبلن          راةة متكسطة          مريةة قميبلن           مريةة جدان   

 : ىؿ يوجد اختالؼ في الراحة الحرارية بيف غرؼ الوحدة السكنية 2.

 ال                نعـ                  
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 يرجع السبب الختالؼ الراحة بيف غرؼ الوحدة السكنية إلى:3. 

  مساةة الغرفة كعدد األشخاص فييا           مساةة الشبابيؾ                تشطيب الغرفة            تكجيو الغرفة  

 رةالمباني المجاك   األشجار المةيطة             ةركة اليكاء     

 أكثر الفراغات راحة حرارية بالنسبة لؾ في وقت:4. 

 السطح الفناء البمككف المطبخ النكـ المعيشة    الفراغ

       الصباح

       الظير

       المساء

       الميؿ

2.1. 2 :  في فراغات المعيشة والنـو

 درجة الحرارة:2.1 .2.1 

 كيؼ تجد درجة الحرارة في فراغ ؟1. 

 بارد جدان                            بارد بارد قميبلن     معتدؿ    ةار قميبلن  ةار ةار جدان     المعيار

        المعيشة

        النكـ

 : في فراغ تعتبر درجة الحرارة 2.

 تاتان غير مريةة ب غير مريةة قميبلن   )ةياد(راةة متكسطة مريةة قميبلن   قميبلن      مريةة جدان    المعيار
      المعيشة

      النكـ
 في أي األوقات تشعر براحة حرارية ؟  3.

 24-22 20-22 20-18 18-16 16-14 12-14 12-11 8-10 6-8 4-6 2-4 0-2 الكقت

             المعيشة

             النكـ
 

 التيوية الطبيعية:2.2 .2.1 
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 يتـ فتح الشبابيؾ: 1.

 إغالؽ بالكامؿ فتح جزئي فتح بالكامؿ الفتح
    المعيشة

    النكـ
 كيؼ تجد حركة اليواء داخؿ الفراغ ؟2. 

 بطيء بطيء جدان   ساكف قكم قميبلن      قكم المعيار
      المعيشة

      النكـ
 اإلشعاع الشمسي:2.3 .2.1 

 يصؿ اإلشعاع الشمسي لفراغات الوحدة السكنية: 1.

 ان أبد نادران  أةيانان  غالبان  دائمان  
      المعيشة

      النكـ
 كثافة اإلشعاع الشمسي في: 2.

 معدكمة قميمة كبيرة كبيرة جدان  المعيار
     غرفة المعيشة

     غرفة النكـ
 كيؼ تحب أف تكوف أشعة الشمس في ؟3. 

 دكف تغيير                   أكثر تشميسان  أكثر تظميبلن                   المعيار
    يشةغرفة المع
    غرفة النكـ

 وسائؿ التظميؿ:2.4 .2.1 

 ما ىي وسائؿ التظميؿ المتاحة في كؿ مف؟ 1.

الكسيمة 
 التظميؿ

 مباني مجاكرة أشجار ستائر قماش  ستائر خارجية كاسرات شمس
      المعيشة

      النكـ

 استيالؾ الطاقة: 2.5 .2.1

 :وسائؿ التبريد المستخدمة في 1.
 مكيؼ مراكح )شبابيؾ فقط(تيكية طبيعية  

    غرفة المعيشة
    غرفة النكـ

 حدد األشير التي  تستخدـ فييا المراوح في: 2. 
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( 9سبتمبر ) (8أغسطس) (7 يكليك) 6)يكنيك) (5مايك) قبؿ مايك 
 شير(

 بعد سبتمبر
        غرفة المعيشة

        غرفة النكـ
 حدد األوقات التي تستخدـ فييا المراوح: 3.

 ليبلن  مساءان  ظيران  صباةا فجرا الكقت
6-4 8-6 10-8 12-10 2-12 2-4 4-6 6-8 10-8 10-12 2-0 4-2 

             المعيشة

             النكـ

 في حاؿ استخدامؾ لممراوح تضبط المروحة عمى:4. 

 ال يتكفر أكبر سرعة سرعة متكسطة أقؿ سرعة  السرعة

     غرفة المعيشة

     ـغرفة النك 

 كيؼ تشعر أثناء استخداـ المراوح؟5. 

 غير مريةة بتاتان  غير مريةة قميبلن   )ةياد(راةة متكسطة مريةة قميبلن        مريةة جدان    الشعكر

      المعيشة

      النكـ

 في حاؿ استخدامؾ لممكيؼ حدد أوقات استخدامو:  6.

 2-0 4-2 6-4 8-6 10-8 11-12 14-12 14-16 16-18 18-20 22-20 22-24 

             المعيشة

             النكـ

 حدد درجة حرارة ضبط المكيؼ :________7. 

 إجراءات التكيؼ 2.6 .2.1

 ال أنتقؿ      بشكؿ جزئي      بشكؿ كامؿ   يتـ االنتقاؿ مف غرفة المعيشة إلى فراغ آخر في الصيؼ: 1.

 غير ذلؾ          السطح       الفناء   المطبخ         الضيكؼ     البمككف     النكـ    :الفراغ المنتقؿ إليو2.

  ال أنتقؿ     بشكؿ جزئي       بشكؿ كامؿ         :يتـ االنتقاؿ مف غرفة النـو إلى فراغ آخر في الصيؼ3.

 غير ذلؾ    السطح   الفناء   ـ أخرلنك      المطبخ  الضيكؼ   البمككف   المعيشة :الفراغ المنتقؿ إليو4.
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 في حالة الشعور بأف الجو حار بالداخؿ )كانقطاع التيار الكيربائي( ما ىي اإلجراءات التي تمجأ إلييا: 5.

  االنتقاؿ إلى البمككف      الجمكس عمى األرض        فتح الشبابيؾ       فتح أبكاب خارجية          فتح أبكاب داخمية  

 غير ذلؾ      االنتقاؿ إلى الخارج 

  غير كافية                       كافية  : تعتقد أف اإلجراءات البديمة6.

 الشتػػاء: في االرتياح الحراري2.2  

 في الوحدة السكنية بصفة عامة2.1 .2 

 أكثر الفراغات راحة بالنسبة لؾ في وقت:1. 

 السطح الفناء لبمككفا المطبخ النكـ المعيشة    الفراغ

       الصباح

       وقت الظير

       المساء

       الميؿ

 في فراغات المعيشة والنـو 2 .2.1

 درجة الحرارة2.2.2.1 

 كيؼ تجد درجة الحرارة في فراغ ؟ 1.

       بارد جدان                      بارد بارد قميبلن     معتدؿ    دافئ ةار ةار جدان     المعيار

        المعيشة

        النكـ

  الحرارة في فراغ: تعتبر درجة2. 

 غير مريح بتاتان  غير مريح قميبلن   راةة متكسطة مريةة قميبلن   قميبلن      مريةة جدان    المعيار
      المعيشة

      النكـ
 في أي األوقات تشعر براحة حرارية ؟3. 
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 2-4 0-2 12-10 8-10 8-6 6-4 4-2 12-2 10-12 8-10 6-8 4-6 الكقت
             المعيشة

             النكـ

 كيؼ تجد حركة اليواء داخؿ الفراغ ؟  2.2.2.2

 بطيء بطيء جدان   تقبميا ساكف قكم قميبلن     قميبلن  قكم المعيار
      المعيشة

      النكـ
 اإلشعاع الشمسي: 2.2.2.3

 اغات الوحدة السكنية:يصؿ اإلشعاع الشمسي لفر 1.

 أبدان  نادران  أةيانان  غالبان  دائمان  المعيار
غرفة 

 المعيشة
     

غرفة 
 النكـ

     
 كثافة اإلشعاع الشمسي في: 2.

 معدكمة قميمة كافية ن  كبيرة جدان  المعيار
     غرفة المعيشة

     غرفة النكـ
 كيؼ تحب أف تكوف أشعة الشمس في ؟ 3.

 دكف تغيير                   أكثر تشميسان  بلن                  أكثر تظمي المعيار
    غرفة المعيشة

    غرفة النكـ
 استيالؾ الطاقة: 2.2.2.4 

 حدد وسائؿ التدفئة المستخدمة في: 1.

 بدكف مكيؼ   مدفأة كاز     الةطب صكبا     مدفأة كيربية    الكسيمة
       غرفة المعيشة

       غرفة النكـ
  حدد األوقات التي تستخدـ فييا التدفئة: 2.

 4-6 2-4 0-2 12-10 8-10 8-6 6-4 4-2 12-2 10-12 8-10 6-8 الكقت

             المعيشة

             النكـ
 عندما تشعر أف الجو بارد بالداخؿ في الشتاء ما ىي اإلجراءات التي تتخذىا؟3.

 إقفاؿ الفتةات     التغطية الثقيمة أتناء النـك             داء مبلبس ثقيمة       ارت البقاء في مناطؽ الشمس        

 شرب سكائؿ ساخنة           ارتداء جكارب كأةذية   الماء البارد     تجنب شرب                استخداـ التدفئة   
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 الخصائص الشخصية:3.

 أنثى               ذكر                             الجنس:1. 
 عاـ 51 مفأكثر                    عاـ  41 -50مف           عاـ  31 -40مف      عاـ    20-30مف    العمر: 2.

 دكف ذلؾ     أقؿ مف بكالكريكس                 بكالكريكس         أعمى مف بكالكريكس     التعميـ:3. 
    3000-4000                  2000-3000           1100-2000     قؿ     شيقؿ كأ1000  الدخؿ:4. 

 اإلحساس الحراري في ىذه المحظات:4.

 اسـ الفراغ الذي تجرى فيو القياسات: _______    درجة الحرارة الداخمية: _________

 ؟ الفراغكيؼ تجد درجة الحرارة داخؿ 1. 

 بارد جدان                               بارد       بارد قميبلن         معتدؿ        دافئ         ةار          ةار جدان      

 ما إحساسؾ اتجاه درجة الحرارة ا؟ 2.

 منزعج كثيران              منزعج              منزعج قميبلن                    مرتاح             مرتاح جدان        

 كيؼ تفضؿ أف تكوف درجة الحرارة داخؿ الفراغ ؟3. 

 أبرد كثيران             أبرد قميبلن     بدكف تغيير                         أدفأ قميبلن             أدفأ كثيران          

 كيؼ تجد حركة اليواء داخؿ الفراغ ؟

 بطيء                  بطيء جدان                      ساكف               قكم قميبلن         قكم                   

 كيؼ تشعر إزاء تدفؽ حركة اليواء في ىذه المحظة؟

 غير مقبكؿ عمى اإلطبلؽ      غير مقبكؿ قميبلن          مقبكؿ              مقبكؿ قميبلن           مقبكؿ كثيران       

 اليواء داخؿ الفراغ ؟ كيؼ تفضؿ أف يكوف

 ساكف                                متةرؾ قميبلن                             متةرؾ كثيران   

 كيؼ تجد الرطوبة داخؿ الفراغ ا ؟

 دان جاؼ ج       جاؼ قميبلن                   ال رطب كال جاؼ          رطب قميبلن           رطب جدان      
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 ؟اآلفكيؼ تشعر إزاء الرطوبة 

 غير مقبكلة عمى اإلطبلؽ        غير مقبكلة قميبلن            مقبكلة         مقبكلة قميبلن         مقبكلة كثيران     

 ترتدي:أغمب الوقت بالداخؿ 

   قطعة بدكف كـ       كـ     بمكزة نصؼ     قميص بكـ طكيؿ         فستاف           بنطمكف    شكرت     

 ؟ اآلف أي مف وسائؿ التحكـ البيئي تستخدـ

 تشغيؿ المراكح                       فتح األبكاب الداخمية                            فتح األبكاب الخارجية     

 استخداـ الستائر                        تشغيؿ مكيؼ اليكاء                           فتح الشبابيؾ              

 دقيقة؟ 30ماذا كنت تفعؿ آخر 

 تمارس نشاط عنيؼ           متةرؾ         كاقؼ تعمؿ         جالس كتعمؿ        جالس في راةة         ممدد 

 الٌوم؟ الخارجٌة الحرارة درجة تجد كٌف

 عياتتكق كنت كما                 عيا        تتكق كنت مما أبرد             عيا    تتكق كنت مما كثيرا أبرد

 عياتتكق كنت مما كثيرا أدفئ          عيا            تتكق كنت مما أدفئ

 عندما تشعر أف الجو حار بالداخؿ ما ىي اإلجراءات التي تتخذىا؟

فتح الشبابيؾ كاألبكاب       البقاء في مكاف ميكل        داـ المراكحاستخ    االنتقاؿ إلى الخارج االنتقاؿ إلى فراغ آخر    
  اخذ ةماـ  رفع الشعر     تخفيؼ المبلبس    الجمكس عمى األرض      أقؿ        مجيكدفعؿ  

       فيفة أثناء النكـالتغطية بأغطية خ      النـك          ات شبو مفتكةة     النـك في فراغ           شرب ماء بارد  

 

 


