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 ـــداءــــهإ  

  ي   ط   ال ت  ، كت  اع  ددددط  ال ب  إ ار  دددددهالن   ي   ط   ال ي   ،كر  ددد ش  ال ب  إ ل  داللي طي   ال ي   ..يدددددلهإ  

 .كت  نة اال برؤي  الج   ي   ط   ال ت  ، ك     دددددد  فع  ال ب  إإ ر خ  األ ي   ط   ال ت   ،رك  ذ   ال ب  إ ات  ددددظ  ح  الل  

 راسةالد   ه  دي هذـــــهأ  
 ياي  ددددددددددددددددد  األج ن  م   راث  ددددددددديم      ددددلي الق  ها ف  ددددددددشق  ع   إلى أرض  

 اي  ددددددددددددددناء األج  ددمح ي  دف ن   ر  دددطع  ب   ر    ددم خض   م   را   إلى ت  
 مايت  ه   ل االع  لي  ع   يس  من  ف  ي  لها الغالي  الن  ق   ن  إلى م  

 ... هداءالي الش  ل ب  ..  ... إلى فلسطين
 رارءيمة  اشص  الصبر  الع  ال تت  إال ب   ال بيرإ   مال  األع   لمني أن  ع  ن لي م  إ

    ديلهم  ج   ي     ر  درهب  ي ب  دندع  ت  ،  م   العافيةة دددددح  الص         ث  ددد  هس  لب  ،  أ  دامه  اء  ددقب   لي   للا   ال  ددددددددد  طيا  أ  دددددإلى  ال

 ... الي  الغ   ووالدي   .. بيبةمي الح  ... إلى أ  

 .زةــزيتي الع  وج  إلى ز   .ب ..لة الق  ـــيلل  الي خ   .رب ..الد   ةْ ـــيق  ف  الي ر  

 ا.ــــميه  ي ف  هللا ل   بارك   ين،صعب، ل  م   ،زاءع  نائي ال  بْ أبابي و حْ أالي 
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 يرد  قْ كر وت  ش  
دعدين علدى الظ دمد ر  الم  يسدر لدي األ  اله، هد  الم  في ع د ل  بحانه ج   ر هلل س   الش   الحمي   عا ، ر ف  الص 
ددب   إال يددر، فمددا مددن عمددل  صددير للخ  هيددأ األسددبا ،  هدد  الهدداي   الن   هدد  م   ددياه،  أ   ه دد يئته  مش  ه  ثيددر  ج 

جد اء ت لدي أ  يدأ   ه   أعدانتني  ي تدي التدء ج  ما عندي،  ل  ضداه  هما  ر  عائ   ر  التقيير ل الي  العءيءان لدي  الش  
دددددددددد جاج،  أ  دددددددددددددددداشنتل   ددددددددددددالعم  صدددحالن  ب   نيا اختصددد ضدددلالف  ب   ين دددامر غ   لمدددن ر   تقددديير  ه خدددالص ش 

 :ينلالفاض   دددنددددددددديعلم الم   يناذدددددددددستأل  ان م   ددددددددددال   د   الماجستير ةدعلى رسال اششراف ب لقب   علي    تفضال
 هللا  ه  ــــــــظ  ف  ح   ،،،حسن ،،سن م  د الكريم ح  ــ/ عبأ.د : لالفاض   علميوم   يستاذ  أ  

 هللا  ه  ـــــــــ  ظف  ح   ،،، وتحل  لي الك  حمد ع  / م  أ.د  :لاض  الف   ميل  ع  وم   يستاذ  أ   وكذلك
 

 :نْ ل م  ك  ل   يضا  أ قديريكري وت  وش   
 

 .راسةلددي للي  ش الياخ  ناق  ، الم  يــقـح الــق  ـبـ  فـــريد ص  اضل/ الف   اذ الي  ت رست  األ  
 .ي لليراسةارج  ش الخ  ناق  ، الم  يلة  الع   يعد  س  مد مح  ل/ اض   ت ر الف  الي  
 نل م  ك  ل   الدراسةرشاد خالل مراحل إعداد يع وال شج  قديري على الت  كري وت  وش  

 

 .ةر  ــــم  الن   وادـــــــــــ  جر اد  ن  ل/ دددددددداض   ت ر الف  الي  
 .اــــــ  غال صطفيم  مد حْ أ  ء/ ددددددددددءيهنيس الع  الم  
 م.د  ـــيد ص  ـــــيح  مود و  حْ م  ء/ ددددددددددددءيهنيس الع  الم  
 اموس.أبو ج   ليلن خ  س  ح   /يي ه  الش   هنيسالم  

 

الل إجراء المقابالت لمه  رأيه، خ  ه  ع  قت  من     يعلل بخ  ل من استجا   ل  ي     قيير ل   ر  الت  قي  الش   أ  
ضمن است مال متطلبات  ت ءيعه ت  الذ  االستبيان نم ذجتعبئة من ساه  في    ذلك الشخصية،
في قس  الهنيسة المعمارية في المهنيسين في يفعة الماجستير الءمالء  ذلك االخ إ اليراسة،   

  الي اخ اني الءمالء في م ت  ال ءير،  ءارإ الياخلية. الجامعة اشسالمية،
  

 

 .حات  ال    الص  ت  ت   ه  مت  ع  ن  هلل الذ  ب   مي   الح  
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 سةرالخص الد  م  
 

ص رإ  بيرإ  فعالة ر ب  ث  أ   ن أساسي من أر ان تط ر المجتمعات،    ن ل جي ر  الت   التط رمثل ي        
 مشاريع األخيرإ العق ي في الم اي ت ن ل جيا شهيته الذ  التط ر عن نتجقي ف .على تط ر العمارإ

 في  ذلك ،ليراسةا  لةمش برءت هنا منف .التل ث  تقليل  الطاقة البيئة على الحفاظ هيفها متميءإ
 أبنية لتحقيق التصميمية العملية أثناء البنائية الم اي اختيار عني( األي  ل جي) البيئي الجان  إغفال

الت ن ل جي علي استراتيجيات  التط ر تأثير يراسةفي  ذلك  ،هيف اليراسة حيث تمثل .مستيامة
هيف   لتحقيق .(ءي جة   الم  ني  لم  أل اح األ يراسية: مايإ حالة(المستيا  في قطاع غءإ  البناء الش لي

ا دأم.   ةدددحاط ا   يقة اال ثر ةددددددددددددددالرئيس المفريات تحييي لىع ر ددالنظ اددددهار  ط  إ   في ت  تمياع   ةدداليراس
 ستة  ل   التحليلي يف   ص  ال سل  األعلى  في منهجيتها اليراسة تعرض  است   فقي التطبيقي طاره  إ في

 ت  الذ  االستبيان نم ذجتعبئة ل  من ث      .التطبيقية لليراسة عينة    ،عالمية ،إقليمية، ليةمح مشاريع
 .الت صيات النهائية   ،النتائجأه  إلى استخالص   ص ال   .متطلبات اليراسة ست مالات ءيعه ضمن 

 

، افهالمتعلقة بميى تحقيق أهي النتائج من مجم عة إلى النهاية في اليراسة خلصت  قي      
 تمثلت في أن التي   باشضافة الي النتائج المتعلقة بتحليل االستبانة، انتهاء  بأه  النتائج العامة.

ذ إاستخيا  االسالي   التقنيات الفائقة في مجال التنمية المستيامة، يش ل ت فيرا  الي ت اليف البناء، 
م لفا  اقتصاييا   التصمي  المستيا ي عتبر   ذلكيسه  علي الميى الط يل في تقليل ت اليف التشغيل، 

. باشضافة يماجها ياخل المبنيإمقارنة بالتصمي  التقليي  نظرا  الرتفاع ت لفة التجهيءات المطل   
 ،الت ن ل جيا استخيمتها التي التقنية نح  الناس نظر جذ  الي أي  لألبنية النهائي الش ل  إلي أن
% مدددن ءراء 80.00 سدددبته  مدددا ن   اليراسدددة الدددى ت   صدددل قدددي ت   .حييثدددة بنيدددةأ ظهددد ر فدددي ذلدددك  انع دددس

طداع ح مين لميى تدأثير الت ن ل جيدا علدى تشد يل ال اجهدات المعماريدة فدي ق   الم   نختصيبراء  الم  الخ  
  :الي جهات مختلفة فيما يلي ،  ذلكالت صياتبأه   ث  استخلصت اليراسة .غءإ

 

 لس أعلى للتصمي  المستيا ( ي  ن أحي مهامهإنشاء )مج  ذلك في جهات الرسمية  الح  مية:ال1.  
 من الناحية الفنية  التصميمية من حيث تطبيقها الشتراطات االستيامة. مراجعة المشر عات   
 ضر رإ تيريس م اي متعلقة بقضايا البيئة  مش التها باشضافة إلىفي جهات المعنية بالتعلي : ال2.  
  ا عطاءها أ ل ية في التعلي .ءيايإ الت عية بقضية تناقص الطاقات    

 الق انين  التشريعات المعمارية  العمرانية علي  جه الخص ص التي ضع  في  ذلك البلييات:3.  
 العمارإ المعاصرإ،  التي يج  ان تحقق احتياجات المجتمع االنساني. إنشاء  بناء تخص   
 

 



 خ 
 

Abstract 
 
 

      The technological development considered to be the main corner of societies 

developments, it's have huge impact on the architecture developments . In the last 

few decades this development help in producing a very distinctive projects 

steered by the desire of preserving the environment and reducing energy and 

pollution.  From here the study problem emerges this discuss the severity of 

ignoring the environmental aspects (ecological system) in the process of 

choosing the construction materials. The study goal is to research the 

technological development impact on the sustainable architecture construction on 

Gaza Strip (Case Study : Composite panel). To achieve the study goal in the 

theoretical background we defined the main concepts and definitions first then in 

the practical part we discusses the methodology suggested in our study which 

relays in analyzing and studding six local, regional and international projects 

using scientific approach these projects considered as the study samples, after 

that filling the questionnaire by focus groups of experts, at the end forming a 

summary of the most founding (results) and final recommendations. 

      This study results divided to three groups: results comparing the results with 

the study goals, results discussing the questionnaire analysis and ending with the 

general results. This results mainly stating that using advanced techniques and 

methods technology wise in achieving sustainable designs contributes  on the 

long range in reducing the operational costs. The sustainable design considered 

expensive in comparison with the traditional designs, because of the required 

equipment's needed to be integrated in the process. Also the final appearance of 

these buildings will appeal people towards its technology. This is reflected into 

the modern building nowadays. This study concluded that 80% of expert 

opinions and specialists that the technology has effected and forms the 

architecture frontiers in Gaza strip. Final recommendations to all whom concern: 

 

1- Official authorities and Government: to establish higher consult for 

sustainable design one of its many task is to review projects design from 

artistically point view and if its fulfilling the sustainability's conditions. 
 

2- The Educational board: teaching courses related to our environment and 

its problem, increasing the awareness towards energy problems and give it 

highest priority possible. 
 

3- Municipalities: The enactment of laws and legislation in the architecture 

and urbanism field which discuss the modern architect-ring and how it 

will fulfill the society needs.    
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  :تقــــديم1.1  
 

 هاما أصبح منها، العمارإ  خص صا الفر ع جميع في الحاصل الت ن ل جي التط ر عمليه إن      
 طفرإ حيثت الع لمة هذه ظل  في العال ، على  االنفتاح لمةالع   حيث العصر، هذا في جيا

 ا تشفت حيث الت ن ل جي، التط ر مراحل من أخرى إلى مرحله من البشرية نقلت هائلة معمارية
نشائية، بنائية، م اي  أبي حيث  المتط رإ، اآللية التنفيذ  سائل عن فضال معقيإ إنشاء نظ   ايضا    ا 

  أصبحت. الم اي ت ن ل جيا عال  في جييي ه  ما  ل استخيا  نشائي ن اش المعماري ن المصمم ن
 بيأت التي الحييثة التنفيذ  سائل عن فضال العالمية العمارإ متطلبات من ال ثير تلبي اشنشاء نظ 
 غمار خ ض إلى يعت التي الرئيسية األسبا  فمن لذا األفضل، األياء مع  الجهي ال قت ت فر
 في  المتمثل األصع  ش لها في  خص صا  اشنشاء  البناء العمارإ ن ل جيات  هي اليراسة هذه

براء ت ضيح إلى الحاجة يعت لذا عا ، بش ل لألبنية الت جه  هذه على الت ن ل جيا تأثير يرجه  ا 
 ث  مرت ءاتها، اله  بيان مع الت ن ل جيا تعريف  البحث اليراسة خالل من سيت  حيث. األبنية
  االنشاء  الش ل العمارإ ت ن ل جيا تخص التي المعمارية  اليراسات ر حاتالط بعض مناقشة
  من جان  من  الش ل الت ن ل جيا بين العالقة خصائص  صف طبيعة لبيان يراسة   ذلك أيضا،
 تلك ت جه في العالقة  صف طبيعة  ض ح عي  عن فضال  االنشاء الت ن ل جيا اخر جان 
 ت ن ل جيا هيتهش   الذ  التط ر عن تجن   قي  .الت جه ذلك في الش ل   بمفه عالقتها   ذلك االبنية،
 اتخذت فقي التل ث  تقليل  الطاقة البيئة على الحفاظ هاهيف   متميءإ مشاريع األخيرإ العق ي في الم اي
 ء  انتها   التصمي  لعملية األ لى المراحل من ء  ابتيا المعمار  للف ر أساس البيئي التصمي  مبايئ من
  المهنيسين المختصين يساعي مما. مستيامة أبنية تحقيق أجل من المناسبة البنائية الم اي اختيارب

 ضمن مستيامة معمارية بنيةأ تحقيق في  بير تأثير لها  التي ،القرار اتخاذ عملية في المعماريين
  ي ميينتنا المحلية )ميينة غءإ(.ف تطبيقها أم انية ميى ،  ذلكالمحلية البيئة
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  :المشكلة البحثية2.1  
    اختيدار على أثرت التي الع امل من عيي بررات الرئيسية لتحييي مش لة اليراسة، فيتمثلت الم        

 :، باشضافة الي ع امل اخر قنية ت ن ل جية، اقتصايية، بيئية ع امل ت منها الم ض ع
 

 صناعة مجال في العالمية العلمية التط رات  م ا بة متابعة لغرض (:تكنولوجية) تقنية عوامل  
  . شاغليها لألبنية األيائي المست ى لرفع  تطبيقاتها البناء

 

 لددف الرتفداع نتيجدة الم ضدد ع اختيدار فدي المدؤثرإ المهمددة الع امدل مدن  هددي :اقتصـادية عوامـل  
 هددذا فددي الحاصددل ال بيددر العجددء الددى باشضددافة خاصددة، بصدد رإ  السدد نية عامددة بصدد رإ المبدداني

 مثدددلت اليراسدددةف لدددذا ال لفدددة، منخفضدددة السددد نية األبنيدددة م اصدددفات تددديني الدددى أيى ممدددا قطددداع،ال
  دد ن حددي يها، أينددى فددي ال لفددة علددى الحفدداظ مددع األبنيددة  أياء م اصددفات مسددت ى لرفددع محا لددة

 . التشغيل االشغال الى   ص ال التصمي  في اال لى مراحله من المنشأ في ييخل الم ض ع
 

 االي  ل جيددا مددع التعامددل إلددى العمددارإ حاجددة خددالل مددن (:يكولوجيــةإ) تدامةمســ بيئيــة عوامــل 
ددد متطلبدددات لتحقيدددق( تحييددديها  عدددي ) بالت ن ل جيدددا باالسدددتعانة  اآلثدددار  تقليدددل جهدددة مدددن غالاالش 

 مدع  ت ييفهدا الت ن ل جيدا هدذه فهد  طريدق عدن  ذلدك اخدرى، جهدة مدن البيئة على للعمارإ السلبية
 . ءمانها  انهام عبر العمارإ خص صية

 

  في: الدراسة مشكلة برزت هنا ومن 
 

لة الدراسات الفكرية والتطبيقية الشاملة والموجهة نحو تأثير التكنولوجيا في تكوين بنية ق  .أ 
 قد حلول من تحمله بما المحلية قيم تتبنى أن يحتمل قد التي البنيةفي المستدام الشكل 

 الهوية قيم ترسيخ عن فضال   ،لتصميمةا االستدامة تحقيق في فعال بشكل ساهمت  
وخاصة الواجهات المعمارية منها ومدي تأثيرها على  ،)الطابع المعماري والعمراني(

 .الشكل العام لمدينة غزة
الشكل  على " المواد واالنشاء والمنشأ "للــ لتكنولوجي ا التطورعدم وضوح تأثير .ب 

 .المستدام في مدينة غزة المعماري
التصميمية  العملية أثناء البنائية اختيار المواد عند( اليكولوجي) البيئي الجانب إغفال.ج 

 المستدامة تنميةلل المحورية الثالثة بعاداال بين الدمج تحقق مستدامة أبنية لتحقيق
 .(Social، واالجتماعية Economicية واالقتصاد ،Environment ةيالبيئ)
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 :أهمية وفكرة الدراسة3.1  
 

 ماهية اليراسة تتنا لحيث  ،"الفن ن  أ   العمارإ" أن مفايها ف رإ على اليراسة مضم ن تميعي        
 الذ  الحضار  اشرث   نه ،تأثير التط رات الت ن ل جية علي استراتيجيات البناء الش لي المستيا 

 قي  ذ  إبياعا   تش ل مستيامة  معاصرإ معمارية أعمال شنتاج العصر، إم انات مع يمجه يم ن
 رؤية لت ثيق  ص ال   المست ريإ، الغربية العمارإ اتجاهات من  ثير م اجهة في  مايية، معن ية
 أهمية تنبع   التط رات الت ن ل جية الحييثة.  العصر إم انات بين العالقة مري ي عن  اضحة
 لم ايل الت ن ل جي ر التط  ي ر تأثير مي  عن تحيثت التي السابقة اليراسات نيرإ من اليراسة
 سابقةال يراساتال قلة  نيرإ منأيضا    تنبع  ما .المستيا  المعمار  الش ل على  االنشاء  المنشأ
 عي  خالل من المستيا   الش ل الت ن ل جيا بين العالقة تط ر مي  خاص  بش ل تنا لتالتي 

 .العمارإ علي ثرهأ   الحييث العل  مفاهي  عن التعبير صيغ ت ضيح
 

 راسة:ف الداهدأ4.1  
 ظهارإ في ساسيأ  متغير الت ن ل جيا تأثير يراسة الهيف الرئيسي من هذه اليراسة ه       
 قي حل ل من تحمله بما المحلية قي  تتبنى أن يحتمل قي التي لألبنيةالمستيا   الش لي الت  ين
 رئيسةال المفردات بلورة واستخالص قي ت   .االستيامة التصميمة تحقيق في فعال بش ل تساه 
 لتحقيق هذا الهدف من خالل:دقة واحاطة،  االكثر
 الش ل القياسية، بالم اصفات الش ل عالقة) على  تشمل الش ل ت ن ل جيايراسة تأثير  .3

 .(ش لية خصائص الت نيك يع س ،الش لية العالقات طبيعة  الت ن ل جيا،
ا   المنشأ أ ل ية لية،العا الت ن ل جيا منشأ) على  تشمل االنشاء ت ن ل جيايراسة تأثير  .0

 . (للت  ين منظ  اساس االنشائي ، الهي لجيالخار  الغالف
 في الهي ل تميء الهي ل، في الش ل تميء) على  تشمل  المنشأ الش ليراسة العالقة بين  .1

 .(الرئيسة المنظ مات بين العالقة طبيعة الش ل،
 الم اي استخيا  نمط بنائية،ال الم اي معالجة) على  تشمل الم اي ت ن ل جيايراسة تأثير  .1

 .(البنائية اختيار الم اي المايإ، ام انات البنائية،
 

 الدراسة: حدود5.1  
مدددددي  التدددددأثير )أثدددددر التطددددد رات  تتندددددا ل اليراسدددددة  ددددد ن ءمندددددي، بنطددددداق اليراسدددددة حدددددي ي تتمثدددددل      

 مد س، مل مداي  م داني  نطداق، الت ن ل جية(،  خاصة انها متسارعة،  متط رإ، من عصدر لعصدر
 .المعاصرإ غءإ ميينة عمارإ في

    



 4 
 

 الدراسة:فرضية 6.1  
 

 را  دددددددمباش تأثيرا   composite panel) -أل اح االلمني   المءي جة مايإ) الت ن ل جيا تؤثر  -3
    .غءإ قطاع في المستيا  المعمار  الش ل بنية في تغيير ياثددددددددإح   على

أث ر  ح ل  ثينددددددالمبح اباتددداستج اتددددددددمت سط بين ةددددإحصائي ياللة ذات اتدددفر ق ت جي  -0
ي  في ق طاع غ ءإ.   للمعل مات تعءى التط  ر الت  ن ل جي على ب ن ي ة الش   ل الم عمار  الم ستي 

 (.ال ظيفية اليرجة، العمل العمر،، ال لية، الجنس) الشخصية
 

 الدراسة:منهجية 7.1  
ال صفي التحليلي، ليراسة المش لة البحثية لل ص ل إلى الحل ل نهج الم اليراسة تانتهج      

 النتائج المناسبة الهامة، من خالل التيرج من الميخل النظر  إلى اليراسات المبنية على منهجي 
المالحظة  التحليل لبعض الحاالت  النماذج المعمارية، المنتقاإ  التي تش ل الجان  التطبيقي 

من خالل  الدراسةتتضح منهجية حيث  .  األطر حات  األف ار النظرية للبحث ال اقعي، الذ  ييع
 إتباعها في إعداده وهي كالتالي: تم مراحل خمسة

 

 تالمراجع  ال ت   المخططات  المجالت  النشرات  األبحاث المختلفة التي تنا لالبحث في 1. 
 مفاهي  ح ل هذا الم ض ع.ال

محيي من جمه ر المعماريين لل ق ف على نتائج  إجراء المقابالت الشخصية لمجتمع بحث2. 
 . ءراء المتخصصين في المش لة البحثية

العمل الميياني  الذ  يتمثل بالءيارات لعيي من االبنية التي تختص بهذا المجال مثل ابراج 3. 
المختصين في هذا المجال مقابالت مع  غيرها.   ذلك  قطاع غءإالظافر  ايضا في مختلف 

 الخاصة  التي تتعلق بمحت   اليراسة.   لبعض الشر ات
يراسة  تحليل المعل مات التي ت  تجميعها،   ذلك حاالت مشابهة لم ض ع اليراسة، 4. 

 عالميا.إقليميا أ   خارج القطاع باشضافة إلى تحليل نماذج البنيه في قطاع غءإ "محليا" 
مؤشرات ) :في تر ءت لتيالرئيسية لليراسة  ا المؤشرات  استخالصاالستبيان الخاص بتحييي 5. 

 ميى صحة الفرضية، مؤشرات قياس لميى  اقعية التطبيق لألبعاي المقترحة  اليراسةأهمية 
 أل اح األل مني   المءي جةلليراسة، مؤشرات قياس تصميمية  اخر  تخطيطية لميى تأثير مايإ 

 سلبا ،  ا  يجابإك مي  تأثير ذل ، باشضافة الي(علي تش يل ال اجهات المعمارية في قطاع غءإ
 .من الن احي الجمالية  ذلك
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 (:سابقة نظرية طروحات) الدراسات السابقة 8.1  
 

 تتطرق بحيث اليراسة بم ض ع العالقة ذات  االبحاث السابقة اليراسات من االستفايإ تمت      
 هذا في ضالخ   الضر ر  من  ان فقي،  اقعنا ظل في غءإ لقطاع المستقبلية الت قعات تنا ل الي

 الطر حات بعض فقي تنا لت لمستقبله. الت قعات  اه  غءإ قطاع يعيشه الذ  ال اقع لت ثيق الجان 
ثر الت ن ل جيا على أالت ن ل جيا  الش ل،  الت ن ل جيا  المنشأ، بين العالقة السابقة تط ر النظرية
 :الحصر ال المثال سبيلعلى  اآلتية شملت الج ان  حيث ، التقنية  العمارإ المستيامةالعمارإ

 

  ( 1الدراسة رقم:)  
 

، التقنية والعمارة المستدامة في القرن الواحد والعشرينيراسة، ) رقة عمل( بعن ان       
التخطيط العمراني  عميي  لية الهنيسة  البتر ل السابق، أستاذ  أحمد الناصر عبد كاملللباحثين 
 لية الهنيسة  البتر ل، جامعة -ط العمراني المشاركأستاذ التخطي راشد با ناصر خالد الباحث 

التقنية  االستيامة في العمران جامعة  هي  رقة عمل مقيمة لمؤتمر  حضرم ت للعل    الت ن ل جيا،
تنا لت اليراسة العمارإ المعاصرإ  طفرإ التط ر   ذلك التنمية المستيامة   ،2001الملك سع ي، 

 ما يتضمنه من إيجابيات  سلبيات.   ذلك أسس عملية التنمية سمة العصر في االلفية الثالثة، 
لذا   أثرها في مجال العمارإ  العمران  االنسان  المجتمع  ثقافة التنمية المستيامة في هذا المجال.

هيفت اليراسة لل ص ل الي منهجية لعملية التنمية على ض ء التقنية  العمارإ المستيامة لل ص ل 
يء بعمارته  عمران يحقق له ءماله  احتياجاته العصرية اجتماعية  اقتصايية الي عمران حضر  متم

 بيئية يتحقق له من خالل التقنية المعاصرإ في مجال البناء  التشييي  التنسيق  التجميل الحضر  
للعمران بالمين.  لت ضيح أهمية  ايجابيات التنمية المعمارية  العمرانية من الجان  التقني 

 االجتماعي  الثقافي  العمراني حيث يج   ضع ال ثير من األسس التي تحقق   االقتصاي 
استراتيجيات التنمية  المستيامة  هيف أساسي لعملية التنمية.  خلصت اليراسة لت صيات لتحقيق 
التقنية  العمارإ المستيامة في القرن الحاي   العشرين مفايها إنشاء مرا ء تيري  للفنيين  في مجال 

جيا تصنيع الم اي  خامات تشطي  ال اجهات الخارجية المختلفة   ذلك متطلبات التنفيذ ت ن ل  
 اشيارإ  المتابعة مع التر يء علي خيمات ت ن ل جيا المعل مات، باشضافة الي ان هذه المشر عات 

لمعمارية المعمارية تعتبر ن ع من الثقافات الفنية  ان ال يت  الم افقة علي تراخيص البناء لألعمال ا
المعاصرإ متعييإ ال ظائف  المصنفة من المباني المعمارية المعاصرإ اال بعي عرضها علي مجلس 
مختص تابع ل ءارإ التعمير  اشس ان ليراسة لمشر ع بعناصره الفنية  جي اه االقتصايية  مري يه 

  (2001)أحمي، با ناصر، الحضار   الثقافي  النفعي للمجتمع.
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   (:2)الدراسة رقم  
 

 ،التصميم في االستدامة مفاهيم وغياب مصر في العولمة عمارةيراسة، ) رقة عمل( بعن ان       
 بقس  مساعي ميرس للباحث هيثم صادق سليم الجديدة بالقاهرة الدارية المباني حالة دراسة
 الهنيسة ليةل  الهنيسية المجلة في منش رإ  هي  رقة عمل  ،األءهر جامعة- الهنيسة  لية- العمارإ

 في مصر في المعاصرة المعمارية االتجاهات وقدمت الدراسة تقييم  ،2001 األءهر جامعة-
 استيعاب المعماريين ودراسة مدى العولمة، بظاهرة االتجاهات هذه تأثر مدى ورصد الراهنة الفترة

 على لحاليةا الفترة في المعماريين تركيز وتداعيات التصميم في االستدامة لفكرة والممارسين
 مواد في استخدام الفراط تأثير إلى النظر دون المعماري النتاج في (النجاز) فكرة تغليب

 قد والتي الطاقات تناقص ضوء في ضرورة أصبحت والتي المطلوبة االستدامة تحقق ال وخامات
 عمارإ بين ما الربط ف رإ تأسيسباشضافة الي  .القادمة الفترة بأسره في العالم مشكلة هي تكون
 األش ال بنية في  بير تشابه هناك أن حيث المتبايل، التأثير  رصي ،الع لمة  عمارإ ،الحياثة

 القت  التي Modern Architecture الحياثة عمارإ في إنتاجه ت   ما حاليا   تنتج التي المعمارية
 فيما العمارإ ر  منظ مؤرخي حصرها بعيها فيما أخرى تيارات ظه ر إلى  أيت الرفض من ال ثير
  (2001)سلي ، .Post Modernismالحياثة  بعي ما عمارإ يسمى
 من العديد ووجود وتعقدها المطروحة المشكلة لهمية ونظرا  وخلصت الدراسة لتوصيات        
 التوصيات من مجموعة يقترح ،االستدامة لمشاكل المجتمع رؤية على تؤثر قد التي الجهات
 التصميمية  االستيامة الخضراء العمارإ ف رإ  الرسمية الح  مية لمؤسساتا تتبنى أن يج أهمها: 
  ا تسا ( البيئة مع المت افقة المباني) ثقافة نشر خالله من يت  نم ذج المبايرإ تلك تش ل بحيث
 بيئيا مت افقة مبانيه  ت  ن ألن الرسمية الجهات تبنى االتجاه، هذا في قيما   للمضي المطل بة الخبرإ
يارإ الطاقات على الحفاظ مفاهي  لت ريس المثلى البياية ه   يحقق بش ل الطبيعية الم اري  ا 

 المشر عات مراجعة مهامه أحي ي  ن( المستيا  للتصمي  أعلى مجلس) إنشاء .المطل بة االستيامة
 يالت البيئي األثر  تقيي  االستيامة الشتراطات تطبيقها حيث من  التصميمية الفنية الناحية من

  - التالي:  م ءعة اللجنة مها   ت  ن المشر عات تلك تحيثه
 

 .األجل  ط يل مسئ ل اقتصاي  إطار ضمن  طم حاتها االستيامة بأهياف االلتءا  .3
 تيع  طريقة   نها( العمل أطراف جميع مشار ة) المت امل التصمي  عملية استخيا  .0

 . اشنشاء  التصمي  لتخطيطا عملية في المعنية الجهات جميع بين  التنسيق التعا ن
 بيال     ل  البناء التط ير  عمليات المجتمعات مع تتعامل أنظمة إلى يستني أسل   اتباع .1

 .منفريإ بص رإ مبنى  ل مع التعامل من
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  ( 3الدراسة رقم:)  
 

 عبد، للي ت ر " غزة لمدينة والعمراني المعماري الطابع "( بعن ان رسالة ماجستيريراسة، )      
، أستاذ مشارك التصمي   نظريات العمارإ في الجامعة اشسالمية بغءإ، الكريم حسن خليل محسن

قيمت هذه اليراسة الست مال متطلبات يرجة الماجستير في الهنيسة المعمارية ب لية اليراسات العليا 
الي استكشاف وتشريح لألحداث  فقد هدفت الدراسة  ،0222 ،االءهر بالقاهرإ في جامعة

الواضح في تغير معظم المالمح  كان لها الثرالتي مرت بها مدينة غزة، والتي المؤثرات و 
 وكذلك أحيانا  التغيرات الراديكالية والفجائية للحياة السياسية واالقتصادية، المعمارية والعمرانية

ينية  التاريخية  الي  االجتماعيةالمؤثرات العامة الثقافية  انع اس ما تنا لت اليراسة . واالجتماعية
إضافة إلدى مؤثرات الت ن ل جيا  م اي البناء الجيييإ علدى المالمح العمرانية لميينة غءإ.   الجغرافية،

تؤثر على  واالجتماعية والتيوالثقافية  واالقتصاديةوكذلك دراسة العوامل المختلفة السياسية 
 ميى  لهذه المؤثرات، تحليلث   من  .تشكيل الواجهات المجمعة كأحد مالمح النتاج المعماري

على الطابع المعمار   العمراني للميينة من أجل  ضع اليي على األسبا  الحقيقية التدي  انع اسها
أيت إلى تلك السلبيات، ث  محا لة صياغة الت صيات  الحل ل المناسبة للمساهمة فدي  قف 

  (2001)محسن،المتفجر.العمراني التيه ر العمراني شعايإ الرءانة  الهي ء إلى هذا البر ان 
 

أسل   التحليل العلمي  ميخل أساسي لل ص ل إلى هذه المش لة  ذلك  اليراسة تانتهج لذلك      
 تأثيرها على مالمح العمارإ  العمران في الميينة في  انع اسهابأن حلل المؤثرات المختلفة  ميى 

 رت المش لة البحثية في يراسة الطابع لذلك تمح محا لة للربط بين هذه المؤثرات  المالمح.
 للميينة،ت فل تحقيق طابع مميء  استراتيجياتالمعمار   العمراني لميينة غءإ بهيف ال ص ل إلى 

  االجتماعية. أبعاي العالقة التبايلية بين ذلك الطابع  المؤثرات السياسية  االقتصايية 
 

  ( 4الدراسة رقم:) 
 

- الفائقة التقنيات عمارة التجاه التقني التطور توظيف( بعن ان ررسالة ماجستييراسة، )      
High-Technology قيمت هذه اليراسة أحمد راماة للباحث ،المستدام التصميم إطار ضمن ،

الست مال متطلبات يرجة الماجستير في الهنيسة المعمارية ب لية اليراسات العليا في جامعة 
 حل ل بتقيي  تسمح جيييإ أسالي  اتباعا الي في يراسته ةالباحث ت ،  قي تطرق0230، االرين

 من تستنفي بيأت التي البيئة معطيات من االستفايإ في مبانينا  فاءإ  عي  الطاقة، هير لمش الت
 نصف يستهلك الذ  البناء قطاع من  خص صا   عش ائية، بطريقة  افة الحياإ قطاعات قبل

 تأ يي اليراسة بنظر ي ج  مما ال ثيرإ، بمخلفاته عليها خطرا    يش ل  حيه، ال لي الطاقة استهالك
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 ت فير تتيح التي الفائقة التقنيات عمارإ مق مات إحيى ب صفها المستيامة البيئة  تطبيقات يراسات
وقدمت  .المتقيمة الت ن ل جية ب سائلها القايمة لألجيال مالئما    جعله المبنى عمر  ءيايإ الطاقة،

 هي للبناء العالية التقنيات أننتائج الدراسة أهمها  خالل منتوصيات المن الدراسة مجموعة 
 في ايجابيا   أثرا   تترك لمبان الفضلى الطريق أنها كما الخضراء، العمارة مبدأ إلى بالنسبة جوهرية
 على نتائجه ونلمس ندركه سوف لننا قصيرة، مدة خالل ذلك ر  ن لم وان االقتصاد، وعلى البيئة
  (2012)راماأحمي،.والخاصة العامة البناء قطاعات استراتيجية وفق يلالطو  المدى

 

 محتويات الدراسة:  9.1  
  ضمن ستة فصول تتسلسل وفق التالي: للدراسةتم بناء الهيكل العام       

 

 مقيمة عامة، )اليراسة، أهيافها  أهميتها،  منهجيتها(. الفصل الول:
 

شطار  األساس النظر  لليراسة، للبناء عليه في ال ص ل ش ل الفصل الثاني ا الفصل الثاني:
بنبذإ مختصرإ عن قطاع  التعريف بعي الفصل، هذا يتطرقحيث  ،همفريات شرح   ،اليراسةألهياف 

تنا ل  من ث   ،باشضافة الي عيي الس ان،  تاريخه ،غءإ محل اليراسة م ضحا م قعه الجغرافي
 مصايره،  مفه مه، المعمار ، الش ل شرح ث   من يه.ف المستخيمة المصطلحات أه هذا الفصل 

 المعتمي النظر  المستخلص اشطار المايإ، بناء التقنية  نظا  ب ل من الش ل  عالقة نظرياته،
 الرئيسة المفريات بل رإ في  التي ساعيت المعمارية  اليراسات من الطر حات مجم عة على

الخصائص الش لية التي تعبر عن   استعراض .للقياس ةالمم ن  قيمها الفرعية، الفاعلة،  فقراتها
 تأثير مي  تبين التي التطبيقية األمثلة مفه   ال حيإ الش لية في العمارإ من خالل طرح أله 

حاالت يراسية   ذلك المعاصرإ،  العمارإ على(  المنشأ  االنشاء، الم اي،) للدد الت ن ل جي التط ر
 الى المعمار   ص ال   الش ل على الت ن ل جي التط ر أثر قتمشاريع  عينة لليراسة( طب لست)

 النظر   ص ال لخالصة الفصل. بالجان  الخاصة المؤشرات  تحييي الثاني، الفصل استنتاجات
 

  الفصل الثالث:
خصص هذه الفصل ليراسة مفاهي  االستيامة  منهجية شاملة للتصميمات المعمارية لتحقيق       

على استراتيجيات البناء الش لي المستيا  نظرا ل ج ي اءمة الطاقة  التل ث  ابنية مستيامة تؤثر
 مشاريع األخيرإ العق ي في الم اي ت ن ل جيا شهيته الذ  التط ر عن نتجالناتج عن استهال ها. فقي 

 أساس البيئي التصمي  مبايئ من اتخذت فقي التل ث  تقليل  الطاقة البيئة على الحفاظ هيفها متميءإ
 المناسبة البنائية الم اي باختيار ء  انتها   التصمي  لعملية األ لى المراحل من ء  ابتيا المعمار  لف رل

 بالجيية تؤخذ  ل  المحلية بيئتنا في محي يإ المحا الت هذه ل ن مستيامة، أبنية تحقيق أجل من
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 في التي برءت  اليراسة انت هذه هي احي  االش اليات التي تتطرق اليها  هنا من   المطل بة،
 لتحقيق ذلك  التصميمية العملية أثناء البنائية الم اي اختيار عني( األي  ل جي) البيئي الجان  إغفال
 يساعي مما غيرها.  ، المتانة التي ير، إعايإ ، المجسيإ الطاقة:  مؤشرات  فق مستيامة، أبنية

 بنيةأ تحقيق في  بير تأثير لها  التي القرار اتخاذ عملية في المعماريين  المهنيسين المختصين
 قطاع غءإ. يف تطبيقها أم انية  ميى المحلية البيئة ضمن مستيامة

 

  الفصل الرابع:
خصص هذا الفصل ليراسة مشاريع معمارية طبقت تأثير التط رات الت ن ل جية علي       

مثلة التطبيقية العملية استراتيجيات البناء الش لي المستيا  لمبانيها،  ذلك  حاالت يراسية ضمن األ
 قياس اشجراءات التطبيقية المعتميإ على أسل   - التطبيقي اطاره في استعرضقيي اليراسة فقي 

 اختيرت عالميةألبنية محلية  أخر  إقليمية أ   مشاريع ألربعة تحليل سل  أ   مقارن   صفي ن عي
االستنتاجات النهائية على  ص ال إلى استخالص  عرض النتائج   ، التطبيقية لليراسة  عينة

 مبني اتحاي المقا لين  ،ن برج الظافرأ هنا المست يين النظر   التطبيقي،  يجير اششارإ
 اليراسة  التحليل المحلي.ضمن  انسي  ن اللذانفي قطاع غءإ،    نيالفلسطيني

 

  الفصل الخامس:
 ت   التي مؤشرات من اليراسة إليه تت صل بما  باالستعانة..  أعاله طرح ما على باالعتماي      

، اليراسة  م ض ع أهياف  ئتال استبيان تصمي  ت (، حيث 3) رق  االستبيان الملحق في ت ضيحها
التي خرجت بها اليراسة،  ميى  االستنتاجات  الت صياتملخص أله  النتائج     ص ال الي  ج ي

 فرضية البحثية.لل مي  اثباته  ، للمفاهي   النتائج النظرية  يتيع  ، األهيافه اليراسةتحقيق 
 

 .اليراسةالقائمة على ت صيات النتائج   الالسادس: الفصل 
 

 :)المشاكل والصعوبات( الدراسةمعوقات  10.1  
ضعف استخيا  الت ن ل جيا في مباني قطاع غءإ مما ل  يتح للباحث فرصة لليراسة  خاصة 1. 

ها بمراجع  مصاير انجليءية البي باللغة العربية من جهة  من جهة اخر  يم ن الحص ل علي
 المعل مة  انتقائها. علىمن ترجمتها للحص ل 

ة للتط ر الت ن ل جي نيرإ اليراسات المتخصصة في تسليط الض ء على الت قعات المستقبلي2. 
 ا.ددددددد تجميله يينة غءإ  ذلك لالرتقاء بالميينةالعجء االقتصاي  الذ  تشهيه م  خاصة في ظل



 

 الثاني الفصل
     .المستدام الشكل بنية على التكنولوجية التطورات ومفاهيم ابعاد: النظري الطار

يم في ق طاع غ زة.  ك ل الم عماري الم ستد    أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 
ة الل م ني وم أ لواح: دراسية حالة)  (غ زة ق طاع في الم زدوج 
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الطار النظري: ابعاد 
ومفاهيم التطورات 

التكنولوجية على بنية 
 الشكل المستدام.

 لثالفصل الث

 

مفاهيم االستدامة 
كمنهجية شاملة 
للتصميم العمراني 

 مستدامال

 الخالصة

 الرابعالفصل 

 

دراسة تأثير التطور 
التكنولوجي على 
استراتيجيات البناء 
 الشكلي المستدام

 الخالصة

 االولالفصل 

 
 

 :مقدمة عامة
أهدافها،  الدراسة،

 منهجيتهاو  هميتها،أ

 

 الخالصة

 نتائج اليراسة 
 الت صيات 

 مجاالت اليراسة المستقبلية 

 الخاتمة 

 قائمة المراجع  المصاير 

 المالحق 

 

 دسساالفصل ال 

 ثانيال الفصل
hgehgehh

gehgeال
gvhfu 

 

 لخامسالفصل ا

 

الدراسة العملية: 
استمارة االستبيان 
)التحليل والنتائج 
 واالستنتاجات(

 الخالصة
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  مقدمـــــــــــــــة:1.2  
 

بنبذإ مختصرإ عن قطاع غءإ محل اليراسة م ضحا م قعه  التعريف بعي الفصل، هذا طرقت  ي        
 المصطلحات أه تنا ل هذا الفصل  من ث   ،باشضافة الي عيي الس ان،  تاريخه ،الجغرافي

ح ل العمارإ  الت ن ل جيا المعاصرإ   ذلك المفاهي  الخاصة مح ر  فيه )المفاهي  العامة المستخيمة
األبنية التي تجمع بين األبنية الذ ية )بما تتضمنه من  (الذ ية األبنية ف رإ الى طرح اليراسة(،

ت ن ل جيا(،  بين األبنية االي  ل جية )بت افقها مع البيئة المستيامة  محا لتها الحفاظ عليها(، 
الثقافي من خالل الت امل بين المنظ مات االي  ل جية من  -ملية لتحقيق الت امل البيئيبعالقات ت ا

ن احي استيامة المبنى مع منظ ماته الت ن ل جية،  بذلك فإنها تق   على ثالثة مق مات أساسية 
 لغرض هماهي: المق   التقني )الت ن ل جيا(، المق   البيئي المستيا  )االي  ل جيا(،  الت امل فيما بين

 بالت ن ل جيا المتمثلة مق ماتها بأحي التعريف ث   من األبنية هذه عن معل ماتية أ لية قاعيإ بناء
 المنشأ  ي ره في تط رات العمارإ   األنشاء، البنائية، الم اي الى بي رها مقسمة في العمارإ  مرت ءاتها

 مفه مه، المعمار ، الش ل حشر  يت  ث   من .بالخيمات المتمثلة الت ميلية العناصر   ذلك
المايإ، باشضافة الي التط رات  التقنية  نظا  ب ل من الش ل  عالقة  مصايره، نظرياته،

 بناء الى ،  ص ال  ا نطاقه اليراسةي هيف يالت ن ل جية للعمارإ )الطفرإ المعمارية( من اجل تحي
 فتالتي  ص   المعمارية يراسات ال من الطر حات مجم عة على عتميالم   ستخلصالنظر  الم   اشطار

 بت ن ل جيا الم اي،) الج ان  المرتبطة تحييي الى الفصل صل  خ   م مية، ث ع   ر حاتهاط     نب   غلبهاأ 
الفاعلة،  الرئيسة فرياتالم   بل رإ في  التي ساعيت المعمارية اليراسات في بينةالم   ( المنشأ  االنشاء،
عبر عن مفه   الخصائص الش لية التي ت    استعراض .ياسللق المم نة  قيمها الفرعية،  فقراتها

 التط ر تأثير مي  تبين التي التطبيقية األمثلة ال حيإ الش لية في العمارإ من خالل طرح أله 
 لستةذلك حاالت يراسية ) المعاصرإ،    العمارإ على(  المنشأ  االنشاء، الم اي،) للدد الت ن ل جي

 استنتاجات الى المعمار   ص ال   الش ل على الت ن ل جي التط ر أثر مشاريع  عينة لليراسة( طبقت
 النظر   ص ال لخالصة الفصل. بالجان  الخاصة المؤشرات  تحييي الثاني، الفصل

 

 :نبذة عن قطاع غزة2.2  
احتالل جءء  بير من األرض  حيث ت يعتبر قطاع غءإ جءءا  ال يتجءأ من األراضي الفلسطينية،       
، أيى لعءل قطعة 1967تبقى من تلك األرض عا   ث  احتالل إسرائيل ما 1948نية عا  الفلسطي

 (2) يلي نبذإ عن قطاع غءإ  فيما المحتلة، 48األرض الصغيرإ، فصارت محاصرإ بين البحر  أراضي 
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 :الجغرافي الموقع1.2.2  
ش ل  على  ه  لمت سط،ا البحر على الفلسطيني الساحل من الجن بية المنطقة ه  غءإ قطاع      
 شبه شرق شمال يقع،   فلسطين من الغربي الجن بي الجءء في الجن   إلى الشمال ضيق من شريط
 على القطاع يمتي التاريخية، حيث فلسطين مساحة من % 1.33 تقريبا    يش ل سيناء، جءيرإ
 .   6-12 بين ما عرضه  يترا ح   ، 42 الشريط الساحلي ط ل  يبلغ مربع،    372 مساحة

المحتلة، بينما تحيه  48يحي قطاع غءإ غربا  البحر األبيض المت سط،  يحيه شماال   شرقا  أراضي 
  هي: محافظات خمس إلى إياريا   القطاع  ينقس  هذا .ية مصر العربية من الجن   الغربيجمه ر 

 التطبيقية بحاثاأل معهي) (2)الشمال إلى محافظة باشضافة  رفح،  خاني نس ال سطى غءإ  محافظة
 (1.2) رق  ش ل .(  2005 بالقيس،

 

 
 غءإ. قطاعل خريطة فلسطين ت ضح الم قع الجغرافي :(1.2شكل )

 .  2005 )أريج(، بالقيس التطبيقية األبحاث معهي :رالمصد
 

 :تاريخية نبذة  2.2.2
في  إلغائه حتى نفلسطي على البريطاني االنتيا  منطقة من يتجءأ ال جءءا   غءإ قطاع  ان      
.  1967 ,   1948بين ما أراضيه  من الفلسطينيين  تهجير الن بة بعي الفترإ  في  ،1948 ماي 

  في ،أنا ذاك االيارإ المصرية لح   القطاع خضع .  قي   372 مساحة على القطاع يمتيحيث 
 في أ سل  اتفاقية ت قيع  بعي سيناء، جءيرإ مع شبه القطاع اشسرائيلي العي  احتل   1967 حر 
 الجان  قا  2005 عا   في القطاع، مناطق ةالفلسطيني ال طنية السلطة أيارت   1993العا 

ءالة القطاع من الجان  أحاي  بانسحا  اشسرائيلي   .(2)لقطاعا من اشسرائيلية المست طنات جميع  ا 
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 :السكان 3.2.2  
حيث   ، 1948 حر  الجئي من لبه أغ فلسطيني ملي ن 1.7 ح الي غءإ قطاع في يعيش      
 حيث الفلسطينيين، الالجئين من ه  القطاع في الس ان أرباع ثالثة أ  نسمة ملي ن 1.1 أن يقير
 لتبعات  نظرا   .(4) ثمانية عييها يبلغ  التي القطاع مخيمات في الجئ ملي ن نصف ح الي يعيش
 القطاع من شمال  هي ءإغ قطاع في الفلسطينيين الالجئين مخيمات  جيت   1948 حر 
 يير مخي  النصيرات، مخي  مخي  المغاء ، البريج، مخي  الشاطئ، مخي  جباليا، مخي ، لجن به
 مرتبة س انية تجمعات عيإ على غءإ قطاع في الس ان  يت ءع.  رفح  مخي  خاني نس مخي  البلح،
  بيت الهيا  بيت  البريج مغاء  ال  النصيرات  جباليا البلح  يير  رفح  خاني نس غءإ  هي تناءليا  
 في 2   /م اطن 55,500   المين، في2    /م اطن  26000 ب ثافة تقريبية  ذلك حان ن،
 .بالعال  س انية  ثافة المناطق أ ثر من القطاع يعتبر  بذلك .(5)الالجئين  مخيمات

 

 :الدراسة في المستخدمة المصطلحات  3.2
بص رإ عامة   ذلك من   اليراسة في ال اريإ المصطلحات أه  تحييي إلى الفقرإ هذه تهيف       
 تشمل  التيها فقط  من ث  التعرف عليها بن ع من التفصيل خالل مجريات الفصل ري  اجل س  
ل جيا،  بين األبنية ما تتضمنه من ت ن  - األبنية التي تجمع بين األبنية الذ ية ( الذ ية األبنية

ئة المستيامة  محا لتها الحفاظ عليها(، بعالقات ت املية لتحقيق الت امل بت افقها مع البي االي  ل جية
الثقافي من خالل الت امل بين المنظ مات االي  ل جية من ن احي استيامة المبنى مع  -البيئي

للطابع العا  )العمراني  باشضافة منظ ماته الت ن ل جية  ايضا الت ن ل جيا  اه  مرت ءاتها،
 إعطاء  ل ن سيت  بالعمارإ،  أيضا المباني المستييمة   ارتباطه لش ل  عالقتها لك المعمار (،   ذ
  .الثالث الفصل في ل ر يهما بن ع من التفصيل نظرا لها تعريف مختصر

 

 (:Ecology) االيكولوجيا
 "اي  ل جي" مصطلح  يأتي  محيطها، الحية ال ائنات بين التفاعالت بيراسة االي  ل جيا تعنى      

 بذلك فهي عل ، تعني التي (logos)المس ن،    أ  البيئة تعني التي (oikos)الي نانية  من ال لمة
 شامل بمفه   أ  بها، المحيط العال  مع الحية ال ائنات بين العالقات عل  عل  التبيؤ، أ  البيئة عل 
 . (6)ال ج ي  شر ط عل 
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 :(Integration) التكامل
  هي integrate ل لمة االشتقاقي المعنى خالل من الت امل Webster قام س عرفي        

integrate ال حيإ عن يختلف  ه  .(7)الم حي ال ل إلى لل ص ل التش يل تعني  التي unity، 
 .الش ل   المايإ مع الت امل يرتبط بينما بالش ل، ا  الفيءيا   بالتش يل ترتبط ما عايإ التي

 

 :(Intelligent Buildings:) الذكية البنية
 لهذا   صفه ،(Chris Abel) المعمار  قبل من الذ ية الميارية األبنية مصطلح رحط   لقي      
  :(8)حيث  (Abel, Chris,1997), (Abel, chris, , 2004) .المباني من الن ع

 

. يئةالب مع  المت يفة المستجيبة الجيييإ العمارإ تط ير في أساسيا ي را تلع  الت ن ل جيا ان  -
 صنع ألغراض ليس استعمالها، خالل من اال ت يرك لن الت ن ل جيا هذه في ال امنة الق إ ان حيث
 اآلن، يت   ما( an instrument of integration) البيئي، للتصمي  ال لي الميى مع فقط الش ل
نما نتاج للت امل  أياإ  ا   لها يسعى التي  غناه، الش ل جماليات أن  ما.  استعماله البناء  ا 

 هي الذ ية األبنية فان  بذلك .(9)  العمليات األي ات هذه نفس منا أيض ستنبع الحالي، المعمار 
 بت افقها) االي  ل جية األبنية  بين( من ت ن ل جيا تتضمنه بما) الذ ية األبنية بين تجمع التي األبنية
 خالل من الثقافي -البيئي ت املال ت املية لتحقيق بعالقات( عليها الحفاظ  محا لتها البيئة مع

 ثالثة على تق   فإنها  بذلك .منظ ماته الت ن ل جية مع للمبنى االي  ل جية المنظ مات بين الت امل
 :هي أساسية مق مات

 

 .(الت ن ل جيا)التقني  المق   1.

 .(االي  ل جيا) المق   البيئي 2.

 . الت ن ل جية منظ ماته مع للمبنى االي  ل جية المنظ مات بين الت امل 3.
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 : (10)العمارة التكنولوجية
تصميمات  نماذج  إعياي  جيات المتاحة في العصر، س اء فيهي العمارإ التي تطبق الت ن ل      

 هذه العمارإ أ  في طرق  أسالي  تنفيذها  تشغيلها.
 

  :العمارة الذكية
 Intelligentعشرين مصطلح المباني الذ ية )قبة األخيرإ من القرن اللقي ظهر في الح        

Building)،  هي المباني التي تت امل فيها أنظمة البيئة من استخيا : )للطاقة،  التح   في يرجة 
حيث تستخي  هذه المباني الت ن ل جيات  الحرارإ  اشضاءإ  الص ت،  م ان العمل  االتصاالت..(.

في نظ  التح    ،(Micro Processorsلمصغرإ )القائمة علي استخيا  المشغالت الذاتية ا
(، في نقاط استراتيجية تق   بتغذية مستمرإ Sensors)  السيطرإ من خالل استخيا  مجسمات

للمعل مات الذ ية،  هذا يعني استخيا  أنظمة إل تر نية خاصة في تشغيل بعض أجءاء المبنى، 
أنظمة اشضاءإ  الت ييف  الته ية   التح   في بعض األنظمة التي يحت   عليها المبنى مثل

  الطاقة  غيرها.
 

 :المعلوماتية العمارة
 الت ن ل جية العمارإ أنها ادددج انبه تعني فقي ر  م   مصطلح المعل ماتية العمارإ مصطلح إن      

العمارإ  أنها أخرى أحيانا   تعني  قي المبنى،  تنفيذ التصمي  في الت ن ل جيات أحيث عنيما تستخي 
.  (2011 النمرإ، ).المنشددددددددددددددددددددددددددددددأ أجءاء بعض في للتح   خاصة أنظمة تستخي  عنيما لذ يةا

   اضح لما تعنيه العمارإ المعل ماتية؟ من المم ن الت صل الي مفه   محيي ل ن هل 
 

  ضائقها أنها العمارإ التي تستخي  تقنيات المعل مات في التح   في أجءائها  في تشغيل  . أ
  هي ما يم ن ان يتقار  هنا مع مفه   العمارإ الذ ية. ،المختلفة

  ،انظمة المعل مات في انشطة الحياإ المختلفة علىأنها العمارإ التي تنتج بسب  االعتماي  .  
أ  في ال ظيفة  ،(Form الذ  قي يحيث تغييرا في ج انبها المختلفة س اء في الش ل)

Function)) ، أ  في االنشاء Construction).) ( ،2011 النمرإ) . 
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 :High techالمتقدمة  –عمارة التكنولوجيا المعاصرة 
 

 قانخل  ي    اآللة )الفنبأن:  القائلة  رإالف   على  ايهار    رف   عتميي   معمارية ميرسة عن عبارإ هي      
 الجان  جان ، هذا ل الع عصر ه  الحالي القرن  يعتبر ن بالعل ، يؤمن ن فه  ميلة(ج   مارإع  

 رؤيتها  العامة( )الخاصة الجميع يستطيع التي المفه مة بالعمارإ إيمانه  ه  ف ره  من اآلخر
 بحيث ة،ددد  ظائفها بسه ل استعماالتها تغيير يم ن مرنة عمارإ لبناء يهيف ن  ما ب ض ح،  قراءتها
 أ  المبنى من جءء فإذا ضعف ائها،أجء  تغيير المم ن من أنه جان  إلى هذا متعييإ، أغراضا   تخي 
  . (2011 النمرإ،) (10)غيار قطعة  أ  تغييره يم ن ما لسب  تلف

 

 )االنفتاح :حيث هذا عصرنا في جيا   هامة أصبحت للعمارإ الت ن ل جي التط ر عملية إن      
 الحييثة شائيةاشن نظ  ا تشاف الج يإ، عالية  الخرسانة الجيييإ البناء م اي ا تشاف العال ، على

 التصمي  على أ ثر قي التط ر هذا  ل السرعة(،  فائقة  المتقيمة اآللية التنفيذ   سائل المتعييإ
 الحالية المعمارية النماذج إن .العم    جه على المعمارية  المنشآت الخص ص  جه على المعمار 
 في المتاح الت ن ل جي تط رال بين ما مثبتة عالقة هناك أن تثبت السابقة العص ر من  المت ارثة

 فالتط ر العصر، ذلك في العمارإ عليها ت  ن التي  الهيئة  الم  نات الش ل  بين عصر  ل
 .الحياإ مناحي  افة في هائلة تط رات  تط ر عيييإ أش اال   أخذ قي الت ن ل جي  التقي 

 

 :High techالمتقدمة  –المميزات العامة لعمارة التكنولوجيا المعاصرة 
 

 استخيا  ءخر ما ت صلت إليه الت ن ل جيا من م اي  طرق إنشاء.1.  
 المبالغة في استخيا  الم اي المصنعة )ءجاج، معاين،..( بيل الم اي الطبيعية  الحجر.2.  
 رفع شعار )اآللة + الفن = عمارإ جميلة متقيمة(.3.  
 االستغناء عن العمال   الحرفيين   استبياله  بم اي   أجءاء مصنعة ءليا .4.  
 ر نة المبنى س اء من ناحية تغيير ال ظائف أ  تغيير األجءاء التالفة منه.م5.  

 

 :التالية بالمعادلة المعاصرة والتكنولوجيا العمارة بين العالقة تلخيص ويمكن
 (عمارة تكنولوجيا معاصرة = مراعاة النواحي البيئية + تكنولوجيا  +أفكار ابداعية) 
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 :والعمارة التكنولوجيا  4.2
 ال(،ددددددددددددارإ )المنفعة، المتانة، الجمه الشهيرإ ح ل أهياف العمددددددددددمنذ أن  ضع فتر في س ثالثيت      

. حيث تص  (ه1430 /2009 رضا ،) ش لت الت ن ل جيا ر ن ا مهم ا ضمن بنية تلك الثالثية
أسرع، أج ي(  بذلك فأن الت ن ل جيا اهتمامها على الناتج   يفية تحقيقه  بخصائص )أعلى، أ فأ، 

تعمل الق إ الت ن ل جية على هذه النظ   مباشرة: الية عمل الت ن ل جيا على نظ  العمارإ ست  ن:
  :ها أسلوبانوغير مباشرة ول .(11) المصم  مسؤ ل عن هذه العمليات بش ل مباشر

اء مبت رإ ا  نع س هذه الق ى في مجاالت أخرى،  استعمال مايإ بنائية جيييإ ا  طريقة إنش1. 
المايإ  ي ر المعمار  هنا ي من في اختيارتط ير إحيى النظ  التي تيخل في العملية التصميمية   

 أ  الطريقة المناسبة لذلك.
قي ت  ن في ناتج ت ن ل جي اخر ينع س تأثيره في نظ  العمارإ ا  يساعي المصم  على القيا  2. 

 .ف ر  مايإ  ش ل بعملياته التح يلية على ج هر مايإ العمارإ من 
 

  :البنائية المواد إمكانات  5.2
 يتحدد استعمال اي مادة بنائية بصورة عامة اعتمادا على:      
 نقلفي المايإ لسل ك تبعا تتحيي التي (Structure Potentialities)االمكانات االنشائية  1.

 عني معين شائيإن ترتي  اتباع يفرض مما األحمال، هذه  مقيار المسلطة عليها، االحمال
 .(12)الفضاء شحاطة البنائية المايإ استخيا  استعمال 

 المايإ  حيإ لم اصفات تبعا تتحيي التي (Applicable Potentialities)التنفيذية  االمكانات2. 
 غيرها،   الياخلية الخارجية الج ية بالع امل  تأثرها  تمييها المايإ  مقيار تماسك  ال ءن  األبعاي

  تر يبها، تجميعها   طرق  العمل م قع الى المايإ نقل في معينة اللتءا  بأسالي ا يفرض مما
 استخيامها. المسؤ لة عن العمالة  يقة حج    ذلك

 الخارجية للصفات تبعا تتحيي التي (Cladding Potentially)الخارجي  السطح امكانات3. 
  ميى المايإ استعماالت م اقع يتحيي في يؤثر مما الشفافية،  الملمس  نسبة الل ن مثل للمايإ

 .(13)الفضاءات لفعاليات مالءمتها
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 :البنائية المادة خصائص  1.5.2
 االنسان حفءات في الفعل التصميمي فهي تبقى ) امنة( بانتظارتعمل خصائص المايإ  م        
 أسالي  استخيا ب  ذلك معينة  اف ار انماط اتخاذ في  يساعيهاليتفاعل معها  يأتي  الذ  ،الفاعل
المعمار ه  الشاعر الذ  يف ر بلغة  بأن -أ ر ست بيريه-ؤ يي في التفاعل مع المايإ. عيييإ

التا  شم انيات  االستسال  بين االسالي  هذه تترا ح االنشاء  يتعل  بخصائص المايإ البنائية(.
 أقصى استغالل في بيةالجاذ على ق انين باالنتصار المباهاإ أ  طاقاته، اظهار المايإ  محا لة

 االلها ،  تجا ء ام اناتها  ذلك بالعمل على  للخيال  مصير تصبح التي الحي على إم اناتها
اخفاء خصائصها أ  تءييف تلك الخصائص الى الميى الذ  يت  به االستغالل السامي لخصائص 

 (14)مبالغةالرضية بي ن ة االمايإ البنائية  ذلك من خالل محا لة اظهار  فاءتها في مقا مة الجاذبي
 

 :البنائية المواد تطور  2.5.2
 عم ما،  الم اي الماي  المرت ء حج  ت سيع في أثر الحييثة ةلت ن ل جيللتط رات ا  ان لقي      
 فأتيح العمارإ، مجال في لالستعمال المتاحة بيائلها  تن يع الخص ص،  جه على البنائية

 طبيعة  تغير التقلييية البنائية الم اي خصائص تحسين الى ضافةباش جيييإ م اي بنائية لالستعمال
 : هي بنائية م اي من الحييثة الت ن ل جيا تعتميه فيما خصائص رئيسة ايجاء  يم ن استعماالتها،

 

عطددت االم انيددة لجنتدداج ال فدد ء العددالي للمنتجددات العاليددة لجميددع االنمدداط أ الت ن ل جيددا الحييثددة  1.
 ءندا  أخدف االنتاجدات مدن تجعدل المد اي هذه الم اي من غيرها ا  ا  البالستكالمعم لة من المعين 

(Lighterاقد ى ،)(Stronger)  اصدل ،(Stiffer) ،Tougher)المنتجدات مدن تحمدال (،  أ ثدر 
 هد  مدا  دان يافعدا للمصدم    .الشدي اجهدايات تحمدل  خص صدا العاييدة المد اي مدن المعم لدة

 .(15)جيييإ  تحرير االبياع المعمار المعمار  الختبار ت  ينات ش لية 
 الم اي نقل  تسهيل الصناعية، الم اي انتاج في الحييثة ال سائل عتمايإب  البيائل الخيارات سعة2. 
الحاليدة  الت ن ل جيداف .للمدايإ االقليميدة االرتباطدات بتجدا ء يسدمح ممدا مرا دء انتاجهدا، عدن بعيديا

 االقل  مية من معم لة انتاجات ، شعطاء(Fabrication)تعطي يقة التصمي   سيطرإ التصنيع 
 ال لفة اختصار تعطي  بذلك الم صفات، اياء حس  االجهايات لتحمل ت في البنائية، المايإ من

 .البناء في البنائية الم اي حج  استهالك  تقلل
 

(Architecture to optimize the strength of porous materials) 
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  التصميمية على القرارات وتؤثر بالحسبان تؤخذ التي العوامل أهم  3.5.2
 :وهي البنائية المواد اختيار عند         

 

 .المعمارية العناصر  تفاصيل م قع -
 متطلبات الصيانة  الم اي الضر رية للصيانة. -
 .المبنى على المناخية التأثيرات من التقليل في المختارإ البنائية الم اي مساهمة مقيار -
 .الءمن بمر ر تحصل قي التي المتغيرات مع بالت يف للسماح التصمي  في المر نة -
م انية إعايإ استعمالها  -  ((Roaf , 2007. (16)العمر االفتراضي للم اي البنائية  ا 

  

 :الذكي والتصميم التقليدي المعماري التصميم بين العالقة  4.5.2
 

 بالعمليات التصميمية يتعلق فيما التصمي  الذ ي  باقي فر ع التصمي  بين ليس هناك اختالف     
 اال  المقاصي األهياف نفس له المعمار  التصمي  من فرع ا  جءء ه  الذ ي  تحيياتها، فالتصمي 

 ليت  ت فيرها ال اج  الخاصة المتطلبات بعض في التقليي  المعمار  عن التصمي  يختلف انه
 حييها  ما التالية المراحل من تت  ن عامة بص رإ التصميمية العملية أن حيث .ذ ي بانه  صفه

 مترابطة مجم عة إلى تقلص ا   ترجع التصميمية المتطلبات جميع  تحيي به :التحليل :سيم أ
 تجمع ث  المنفريإ األياء لم اصفات الحل ل فيه ت جي الذ  :األياء، التر ي  م اصفات من منطقيا
 التصميمية البيائل به تختبر الذ  : القرار التقيي  التصمي  ال امل، لتش ل بعض مع بعضها
  .(17) ، التنفيذ(الراجعة التغذية) اشعايإ ،األمثل للحل الت صل األياء، لم اصفات بالنسبة

 

 كما الذكاء، صفة لعطائه الحديثة التكنولوجيا يتطلب التقليدي التصميم فان عامة وبصورة     
 والتكنولوجيا التصميم بين الوحدة أن حيث كنولوجيا،الت هذه تطبيقات وبين بينه التكامل يتطلب
 .اآلخر حساب على أحدهما إنكار يمكن وال الذكي، النتاج قيام في أساسية

 

   والكفاءة والفعالية المرونة هي الذكية البنية بتصاميم ارتبطت مميزات ثالث أهم أن:  
   .(Flexibility)المرونة 1. 
 . (Effectiveness)الفعالية2. 
 .(Efficiency)الكفاءة  ماأ3. 

 

 ت فير مع  المت قعة الحالية شاغليها متطلبات تحقق أن يج  الذ ية األبنية أن ذلك من نستنتج
  .االقتصاي   األياء الطاقة استخيا  في  ب فاءإ فيها الياخلة للمنظ مات إيارإ ناجحة
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 :للطابع العام المفهوم  6.2
 الغالبية أما الطابع، الصطالح مباشرا   تعريفا   ذ رت لعمرانية ا المعمارية المؤلفات من قليل      
 تنا ل يت  أحيها ففي. للطابع المقص ي المعنى استنتاج منه يم ن للم ض ع عا  بتنا ل فت تفي
 التعرف يم ن  اشنسان الميينة أن فيذ ر ، لالصطالح محيي لتعريف ذ ر ي ن مباشرإ الطابع
 الش ل بل الصيانة؛  اجبة القييمة للمعال  مرايفا   ليس هنا  الش ل ، الشك طريق عن  تذ رها عليها
 ه  الطابع أن يرى أنه  الخالصة، القيي  ،  الخارج الياخل من الم ان طابع ه  ، الطابع ه  هنا

  هي مست يات ثالثة ينقس   الطابع. تذ ره أ  ما م ان على التعرف على يساعينا الذ  الش ل
  (2000، محسن ).(18)ينار العم فالطابع ، ر اعممال فالطابع ا ،الع الطابع : التالي

 

 :Architectural Characterالطابع المعماري   1.6.2
  يتحيي الطابع المعمار  أل  مبني بالمالمح االتية:     

 

 تغل  الخط ط الراسية  االفقية -    نسبة المغلق الي المفت ح   -        القياس  النس 1. 
 م اي البناء  الملمس االل ان  - ثافة  ن عية التفاصيل        -  البنائيةعرض ال حيإ  2.

 

 :Urban Characterالطابع العمراني   2.6.2
ه  ذلك اشحساس الذ  نتلقاه عني ءيارإ م ان ما  يتأ ي هذا التأثير عني ت رار هذه الءيارإ       

ني ه  مجم عة الصفات المر بة التي تميء  ما انه " عبق الم ان   ما قال "الت ني" الطابع العمرا
م انا بذاته  تشمل الم  نات المايية  غير المايية  ترتبط بالمجتمع ا  الجماعات المحلية بالمحت   

 الماي   بالءمن  تتغير بتغيرها جميعا.  ه  يت  ن من االتي:
 
 

 الطرق  الممرات  -   الفراغات العمرانية  -  العقي  التقاطعات   - النسيج العمران    1.

 خط السماء.                          -المحا ر البصرية      -    عالمات الم قع  - التش يل العمراني  2.
 

 : التشكيل العمراني  3.6.2
ه  المظهر العا  للمناطق العمرانية  المالمح العمرانية مجتمعة معا من مظاهر السطح  ال تل      

إضافة الي األنشطة  ال ظائف  االستعماالت  ت ءيعها   يفية ال ص ل لها  المبنية   ثافة ت ءيعها
 . (18)خالل الطرق  قن ات الحر ة  يشمل في مضم نه النسيج  الفراغات العمرانية  البيئية المحيطة
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 : الفراغات العمرانية الخارجية  4.6.2
ه، الم اي المستخيمة، رش  هذا الفراغ، ف   هي التي تحيي النمط العمراني للمنطقة   يفية استخيا       

مه  ماذا يقع به. هل ه  فراغ  ظيفته لتجمع األهالي به، ا  به تمثال ا  نص  تذ ار ، ا  ج  ح  
مبني من المباني الهامة  أحي عالمات الم قع.  هل هذا المبني يت سطه أ  يقع على أحي جانبيه 

 لجات تضفي طابعا مميءا يختلف عن االخر.ا  يتصير أحي محا ر البصرية.  ل من هذه المعا
 

 ،  الميينة الس ان بين االنتماء ر ح  قظي   الطابع : للطابع والوظيفية المعنوية الهمية  6.6.2
 من تءيي  هي ،  الخص صية باألمان اشحساس تمنح المنتمي الطابع ذات البيئة أن إلى باشضافة

 االغترا  ظاهرإ اشنسانية الج ان  أهمل الذ  الطابع تقاياف فعل  ري اشنسانية، الخبرإ  ثقافة عمق
 المعمار  االلتءا  عي  أن  ما ،  العءلة اال تئا   شي ع النفسية الصحة  تيه ر االنتماء  عي 

لى استقراره  الس ان يفقي أن إلى يؤي   الطابع  العرف بالتقاليي  .(18)الخاصة ثقافته  يارنها  ا 
 

 يسهل أنه بمعنى بعضها عن األما ن تمايء تحقيق في  اضحة عمرانية  ظيفة للطابع: عمرانيا   .أ
   .األما ن من غيره  بين بينه الفرق  يؤ ي مترابط  احي   يان ال احي الطابع ذ  الم ان إيراك

 

 في المين تتخذه س ف الذ   الطابع الش ل عن التساؤل أن البعض يعتبر قي: سلوكيا  . ب
 إلى تشير المتحضر العال  ي ل في االجتماعية األبحاث  ل ن ، ل مالياتا من القري  المستقبل

 بالنسبة التأثير هذا أهمية  ميى ، االجتماعية الحياإ على اشس ان عمارإ  ن عية المين طابع تأثير
 بيءا   الق يمة غير السل  يات  ظه ر ، أخرى اجتماعية  مشا ل الجريمة  انتشار الشبا  لمشا ل
 .اشنسانية الج ان  ملته االلتءا   غيا  البيئة على  االعتياء جرائ  ال بالعنف

 

 يحقق أن يج  األصيل المعاصر الطابع فإن  هيف،  المعاصرإ األصالة  باعتبار: ا  ياقتصاد .ج
 االبتيائية فالت اليف المراعاإ، البيئية االعتبارات   ذلك ،االقتصاي بينها من التصميمية األهياف
 .الط يل الميى في أ ثر اقتصايية ت  ن قي مرتفعة، انهأ ظاهريا   يبي  التي قليييةالت للمباني

 

 : المؤثرات العامة على الطابع المعماري والعمراني  7.6.2
إضافة ،  الجي ل جية ، المناخية ، المؤثرات الجغرافية ، اليينية ، االجتماعية ،الثقافيةمنها       

 قي أثرت هذه  . العمران  تأثيرها على العمارإ لي  البناء الجيييإ أسا ،إلى مؤثرات الت ن ل جيا
 :ار  ل اجهات العمارإ، على النح  التاليالم  نات على الف ر المعم

المكون ، المكون االجتماعي، المكون الثقافي، المكون التاريخي )السياسي()المكون البيئي، 
 (.المكون الجمالي، التقني
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 : المعماري الشكل  7.2
 :الشكل مفهوم  1.7.2
هناك تعاريف متعييإ تنا لت هذا المفه   تضمنت جانبين هما الج هر  المظهر، ت ضح       

الجان  اال ل في طر حات ارسط  في   ن )الش ل مايإ الشيء(  ص ال الي اطر حات أ س س ي 
ان  علىي فهي تؤ ، Kristiansen and Shahanبان )الش ل ما ه  اال المايإ(  في طر حات 

، حيث يستيل قيقة المايإ التي ت  ن غير ظاهرإالش ل ه  المظهر الخارجي للمايإ تميءا له عن ح
ان العمارإ الجييإ تبحث عن االش ال الصحيحة Angerer عليها من ذلك المظهر.  ما يؤ ي 

مة  ظيفيا لتحقيق الجمال  ال فؤإ انشائيا لتأمين الق إ  االستقرار، ث  تبحث عن االش ال المالئ
 . 19))لتحقيق المنفعة

 

 :العمارة في والشكل التقنيات بين العالقة  2.7.2
 

التقنيات المستعملة  ان ا  ت  ين يمثل طريقة  ألن اع طبيعية نتيجة يمثل ان ت  ين الش ل      
  التنظي  المقياس، التناس  مثل الش ل، عالقات جميع عن مسؤ لة الت ن ل جيا يعتبر لجنشاء  ه 

 Neo-Productivismعن النظرية الحييثة لجنتاج  Frampton الت ءيع الفضائي.  ما تحيث 
،  التي تر ء على عالقة الش ل المعمار  بش ل مباشر Norman Fosterمشيرا الي اعمال 

  .(19) بالم اصفات القياسية للمنتج   ظيفته
  :المادة ونظام الشكل  3.7.2

 

ائصها االنشائية هي التي حييت البيايات اال لي لألش ال المعمارية.  خص المايإ طبيعة أن      
"مايإ قريبة  هي )االرض، اله اء، الماء،  النار(،االربعة  العناصر من  أ ل مايإ ا تشفها االنسان

بصبر  تأتي،  تجفيفها بمهارإ،  يت   يص  تر يبها، عني يجهي جيا من ر ح االنسان  حاجته، لذلك
مختلفة عن  ت  ن المميء،  التي  ش له صفاته الحجر ب اسطة النار الحامية، ليأخذ تح يلها  يت 

 .(20)الحجر الطبيعي"
 

 : الشكل المعماري للبناء مؤشرات  4.7.2
خاللها  من نتجي   عينةم    عالقات رقط  ب   العناصر من لعيي تجميع  تر ي  الش ل يمثل      
 من ءءاج   مثلت    التي مةالس   عطيالتي ت   ال حيإ مثلت   ر المعما الش ل عناصر بان ا  علم التعبير،
  التناقض  باشيقاع بال حيإ  النظا   المتمثلة األساسية الش لية المبايئ إلى اششارإ  ت  .الش ل

  القرارات الفاعلة الق ى تنظي  في االستفايإ منها مع ام انية  الت اءن  التناس   بالتناظر  التناغ ،
  تعتمي ال ف ء. البناء أسس تحقق التي الش لية العناصر مع تتفاعل التي لمنتجةالتصميمية ا
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باألبعاي   المبالغة  الت ثيف السح  خالل من األبعاي في عمليات التالع  على التناسبية العالقات
 في التغيير عمليات  تحقق .جيييإ معاني عن  معبرإ األصل عن متغايرإ أش ال لخلق الحجمية
  تت  ن .الطبيعة في أخر خارجي شيء  نس  الش ل الذهنية بين نس  المماثلة من التحا النس 

   .(21) السطح  ال تلة، الفضاء، مست ى على ثالثة أن اع من الش لية العالقات
 

 :تقنيات البناء في مجال العمارة المعاصرة  8.2
باني  المنشآت المختلفة لقي تعييت  تن عت  تش لت أسالي   طرق االنشاء المعاصر للم      

 اتخذت اش اال لمبانيها خرجت عن أسس  نظريات العمارإ الحييثة  قي ظهر ال ثير من امثلة هذه 
 . (22)المنشآت في مختلف الي ل المتقيمة  النامية في العال 

 

 الضخامة واالرتفاع:  1.8.2
في الش ل  الحج   االرتفاع لقي اتسمت المنشآت المعمارية المعاصرإ ذات الطابع المتن ع       

 ال ظائف  اتخذت اتجاهات معمارية فرييإ بعييا عن العقالنية  ال جيانية في عمارإ القرن العشرين 
 :(23) اتخذت اش اال متن عة منها م ضح باآلتي

 

 

 
 .Barcelona 2003)السم ة(، Villa Olympiaفيال أ لمبي ا  :(2.2شكل )

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   إ المستقبلعمار : رأفت،علي احميالمصدر: 
 



 23 
 

  
 (، المعمار  ف ستر  شر اءه.2000-1993الرياض ) –مر ء الفيصلية  :(3.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربيالمصدر: 

  
 طابق(. 88) ماليءيا –  اال المب ر  –برجا بتر ناس  :(4.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربيالمصدر: 

   
 الممل ة العربية السع يية. –الرياض  –برج النخيل  :(5.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربيالمصدر: 
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 ت أمة معمارية علي بحر العر . –يرإ برج ص :(6.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربي: المصدر: 

  
 الممل ة العربية السع يية.2008 -  -شقة(  778مشر ع سيلي  ن جيتس ) :(7.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربي: المصدر: 
 

 اتجاهات وتنوع اشكال المنشآت المعماري: 2.8.2
مات االتجاهات المعمارية المعاصرإ قي اتجهت الي طرق انشائية صعبة ن س  أ يتضح سابقا        

 :(24)بالصفات التالية تس   إالت  ين شخراج منتج معمار  متميء  فريي في اش اله  استعماالته  قي 
 ي تش يلة من الناحية المعمارية  طريقة انشائه.متميء  فريي ف -
 الضخامة الراسية  الضخامة االفقية للم  ن المعمار . -
 السيطرإ على المحيط المعمار . -
 الت اليف ال بيرإ  المرتفعة للمنتج المعمار . -
 االستخيا  الم ثف لألرض ) ثافات بنائية مرتفعة جيا   ثافات س انية مرتفعة جيا(. -
 رتقاء  التميء  المقياس اشنساني خرج عن الحي ي التقلييية.الشع ر باال -
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  :مواد البناء وتقنيات طرق االنشاء لالتجاهات المعمارية الموحدة  3.8.2
فرإ معمارية معاصرإ  ل بمفريه في أ ر با  امري ا  اليابان لقي اتجه المعماري ن لتحقيق ط        

ت  االقتصاي المءيهر.  على ض ء االتجاهات المعاصرإ  حذا حذ ه  بالبالي األخرى ذات االم انيا
 :(25)للعمارإ نستشعر ن ع االستخيامات لطرق االنشاء الغير تقلييية  المر بة  الضخمة  منها 

 

   
  (.عمارإ شر ات ال سائل المتعييإ) المعمارية لالتجاهات االنشاء طرق   تقنياتأمثلة ال :(8.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر: 

   
  (.المر ء الرئيسي للقناإ السابعة) المعمارية لالتجاهات االنشاء  طرق أمثلة التقنيات :(9.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر: 
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  (.متحف ج جينهاي  الجييي) المعمارية لالتجاهات االنشاء  طرق أمثلة التقنيات :(10.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر: 
 
 
 

 
لبنك رئيسي المر ء ال، عمارإ النهايات الميببة) المعمارية لالتجاهات االنشاء  طرق أمثلة التقنيات: (11.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر:  يبي(.
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 قصر الميينة –اش ال ل لبية  عمارات ذات) المعمارية لالتجاهات االنشاء  طرق أمثلة التقنيات :(12.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،لبيئيةالي رإ ا   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر: (. م س  

    
  (برج مراقبة جءيرإ   ر سار -الش ل الشرنقي ) المعمارية لالتجاهات االنشاء  طرق أمثلة التقنيات :(13.2) شكل

 .2007مصر ،القاهرإ ،الي رإ البيئية   عمارإ المستقبل: رأفت،علي احميالمصدر: 
 
 

ي أسالي   تقنيات البناء للمنشآت المعمارية المعاصرإ مما سبق يتضح لنا التن ع ال بير ف      
الخيال لألش ال  التن ع  قت  ل   التحرر من األسالي  القييمة حتي في عمارإ ما بعي الحياثة  اط  

 الترا ي  المعمارية ذات االش ال الهنيسية  النباتية  الحي انية المست حاإ من الطبيعة  التي تعييت 
نيات حييثة للبناء  التي ال تتضح ا صافها في الش ل  ال المضم ن فضال بعيي  بير لل ظائف بتق

عن انتشارها في العال  ما بين التن ع  االختالف في العايات  التقاليي اشنسانية للبيئات الجغرافية 
 . (26)المختلفة  التغير في حالة المناخ
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 :التقنية وأسس بناء العمارة المعاصرة  4.8.2
ملية التنمية المعمارية المعاصرإ  التنمية العمرانية للمحيط العمراني  الفراغات تتطل  ع      

الحضرية بها الي تحقيق اهياف التنمية  متطلباتها  التي انتهجتها  ثير من الي ل المتقيمة  بعض 
سس البناء ه  أ  أ عرض فيما يلي أ فيما يتعلق ببناء العمارإ المعاصرإ.    الي ل النامية خص صا  

عمارإ المعاصرإ ذات الطفرات الش لية  االنشائية المتميءإ في عصر االلفية الثالثة  التي ت  عرض لل
  .(27)عيي من األمثلة  النماذج منها في البن ي السابقة  هي  االتي

 .م اي بناء ق ية  جيييإ 1.
 .المتانة2. 
 .ء  ت ن ل جيا التصنيعالج يإ العالية لم اي البنا 3.
 .لتن ع ال ظيفي للفراغات الياخلية للمباني المعمارية المعاصرإإم انية ا 4.
 .تحقيق التميء في االنتفاع ال ظيفي للمبني )االستثمار الجيي( 5.
 .فتراضي للمنشأ المعمار  المعاصرءيايإ العمر اال 6.
 .سه لة أياء اعمال الصيانة 7.
 .اض في ال لفة التشغيلية للمبانيتحقيق االنخف 8.

 

 : تنمية المعمارية والعمرانية المعاصرةللملية سس ع  أ  9.2  
 س اآلتية هامة للغاية للتخفيف من الثر السلبي ورفع الروح المعنوية للسكانس  عتبر ال  ت      
 :وحتى ال تؤدي إلى الهروب والهجرة من هذه المناطق وهي كاالتي    

 

رى  هي التي تح   تصرفات قهي إلى تنظ  العمران في المين  الالتشريعات العمرانية:  -
تنشيها مشر عات التخطيط  الجماعات في مجال العمران لتحقيق األهياف التي  األفراي

 اشس ان  ضمان إقامة المباني مست فاإ لالشتراطات  المعايير التي ت فل امن   التعمير
 .(28)ة الس ان  راحته   ت فير مستلءمات الصحة العام

التي تنظ  بناء هذه  أ التشريعات العمرانية المناسبة: كذلك يجب االهتمام بوضع  -
هذه الم اقع مع بعيها عن  م اقعها   ذلك ال ثافات الس انية  البنائية المناسبة بالمنشآت 
الس نية التقلييية بالمين لما لها من خص صية  طابع عمراني  تراث حضار   المناطق

 لفة بالعال .يؤ ي ه ية  تاريخ اشنسان في المجتمعات المخت
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 :االستهالك قيم سيطرة1.9.2  
 

 حالة يع س ال قي  بير بش ل  الترفيهية التجارية المباني بانتشار الع لمة ظاهرإ ارتبطت1. 
 ليس الرفاهية حالة إلى ال ص ل في محا لة المجتمع رغبات يع س ما بقير التقي  االقتصاي 

 فيرغبة  على تأسيسها بقير فاهيةالر  تلك تع س مالية  قيرات ص لأ    ج ي أساس على
 .(29) الرفاهة التقي  ص ر استنساخ

 متعييإ للشر ات المت اصلة يطرإربية،  الس  الغ   لعيةالس   االستهال ية الصناعات ط إس   2.
ضعاف العالمي، االقتصاي قيراتم   الجنسيات على  في  خاصة المحلية االقتصايية ةنيالب    ا 

 (14.2ش ل رق  )االستيراي.  على عتمايالنامية،  اش الي ل
 

 
 . الفتات إلى تح ل أنه ليرجة المبنى على التجار  العامل سيطرإ :(14.2شكل )

  .1999 ال  يت، الثقافية،  اله ية الع لمة: عابي محمي الجابر ، المصدر:
 

 نمط  ج ي إلى أيى للقارات العابرإ الشر ات يخ ل القارات: تنامى عابرإ الشر ات تأثير3. 
  على..( التجارية المرا ء المطاع -االتصاالت  شر ات (الشر ات بهذه خاص م حي معمار 

 الشر ات هذه على تفرض الحرإ الس ق مقتضيات أن إلى البعض ينظر الجان  األخر
 أخرى اعتبارات أل  النظر ي ن هذه الشر ات ه ية تؤ ي  خامات  أش ال مفريات استعمال
فإضافة  البيئة مت افقة مع بناء لسياسات الشر ات هذه تبنى ميى نع هنا المثار التساؤل  ل ن

 الن احي ت مل التي الثراء حالة تع س بناء لم اي المفتعل  االستعمال التنميط إلى إش الية
 تقع التي مصالح الشع   الغال  تضع في ال قي المشر عات هذه أن نجي لها، حيث التس يقية

 (15.2رق  ) م ضح في ش ل .الشر ات تلك بها
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 .بيئيا مالئمة غير م اي باستعمال العالمية الشر ات يطرإس   :(15.2شكل )

  .1999 ال  يت، الثقافية،  اله ية الع لمة: عابي محمي الجابر ، المصدر:
 

 :الثقافي )الظواهر والتغيرات التكنولوجية والثقافية( التأثير2.9.2  
 

 ر ف ع  . "األخرى المجم عات عن البشرية المجم عات أحي أعضاء ميءي   أن يم نه الذ       
Hodgetts & Luthans ت ليي التجار  لتفسير الناس يستعملها م تسبة معارف ":بأنها الثقافة  

 ."السل ك على  تؤثر Attitudes االتجاهات  تخلق القي  تش ل المعارف  هذه .االجتماعي السل ك
 

 :المعماري النتاج على هاوتأثيرات التكنولوجيا ثورة3.9.2  
 

  جةم   تمثل أنها رحط   على عتمايا  الت ن ل جي التط ر ظاهرإ  رإف   الباحثين من العييي ناقش      
 االستخيا  في ءيايإ مجري ليس اليه نمضي فما ذلك من أ بر األمر  ل ن الثانية الصناعية التط ر

 ل مبي تر ت ن ل جيات في التقي  من المءيي ريمج  ليس الصناعية، للت ن ل جيات بالنسبة اشل تر ني
 االتصال ت ن ل جيات في تقي  مجري  ليس  المعل مات، البيانات  معالجة  تصنيف تخءين  عملية
 يختلف بشرى مجتمع الى نمضي اننا .الءجاجية االلياف   ابالت الصناعية االقمار على اعتمايا
 (16.2 ما ه  م ضح في ش ل رق  ) .الصناعة عصر في ساي الذ  المجتمع عن ن عيا

 

 لمنطق انسحا  بل الصناعي، المجتمع ل اقع  تعييل تط ير جريم   ليس يجرى الذى نإ       
 تط رات  أيت المعاصر، العالمي المعمار  ال اقع على الرؤية تلك أثرت  ءحف المجتمع، ذلك

  األش ال الرس مات تاجإن برامج  تط رات المعل م بمجتمع خاص جييي منطق الحاس  تقنيات
 تط ر أهمية ح ل نقاش  ال الخيال، يرجات أعلى إلى المعمار  الف ر أفاق خر ج إلى المعمارية
 أش ال إنتاج على المعمار  تر يء إلى تؤيى أن في التحفظ  ل ن للمعمار  المساعيإ البرمجيات

 .(30)المشر ع اقتصاييات على نتاجه تأثيرات إلى النظر ي ن إبهارا   تحقق
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 . العمل على المعمار  رؤية  سيطرإ المعمار  اشنتاج على  تأثيراتها الت ن ل جيا ث رإ :(16.2شكل )

  .1999 ال  يت، الثقافية،  اله ية الع لمة: عابي محمي الجابر ، المصدر:
 

 : مستقبل العمارة المستدامة في عصر التطور التكنولوجي4.9.2  
 

 الءمان   الم ان مفاهي  تغيرت االتصال   سائل طرق تط ر   لمعل ماتا عصر يخ ل مع      
 من اصبح لذلك متصل، صغير  احي عال  في   أنه يعيش االنسان  أصبح االنسانية  العالقات
 عليها تفرض ان قبل المت قعة المستقبلية التغيرات مع تتالء  بحيث العمارإ مفاهي  تط ير الضر ر 

   الميينة تخطيط مفاهي  تط ير طريق عن ذلك   الحياثة بعي ما   حياثةال عصر في حيث مثلما
 في اليه نحتاج ما على بناء ل ن   فقط الماضي من ت ارثناه ما على تعتمي ال بحيث المس ن
  يراسة قبل من م ج يإ ت ن ل  جيييإ عمرانية   معمارية انماط ظه ر ت قع   ذلك ايضا المستقبل
 .القايمة التغيرات م ا بة في الحالية المعمارية االنماط نم االستفايإ ام انية

 

 منهجية تحقيق العمارة المعاصرة المستدامة في ظل استخدام التطورات التكنولوجية 5.9.2  
 )التقنيات الحديثة( في القرن الواحد والعشرين:       

 

لتي ظهرت بش ل ملح ظ في مما سبق ذ ره في مجال العمارإ المعاصرإ  الطفرإ المعمارية ا      
  ذلك متطلبات العصر التي   التشييي.اآل نة األخيرإ  ما الءمتها من تقنيات في مجال البناء 

 أ جيت المناخ  .ظهرت في المجتمعات اشنسانية المتحضرإ التي أ جيت تلك النماذج المعمارية
ة مناسبة لتحقيق العمارإ يست ج  ذلك  له على ض ء ما ت  عرضه  ضع منهجي شقامتها.المناس  

المعاصرإ  التنمية الحضرية تضمن ل ل مجتمع "ي لة" أن تضع ما يناسبها من المعايير  الشر ط 
 ال سائل التي تحقق لها تنمية حضرية مستيامة مع العمارإ المعاصرإ في ءن  احي ألنها تؤثر 

ق العمارإ المعاصرإ المتميءإ لذلك فأن أه  أسس هذه المنهجية لتحقي اشنساني. تتأثر بالمجتمع 
  :(31)على ض ء استخيا  التقنية الحييثة أ  جءها فيما يلي
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إنشاء التي تخص   أن توضع القوانين والتشريعات المعمارية والعمرانية على وجه الخصوص -
 بناء  تصمي  العمارإ المعاصرإ ذات الطفرإ المعمارية الجيييإ  التي يج  إن تحقق احتياجات 

 اشنساني على الميى القري   البعيي. المجتمع
 أن يست ع  ال ظائف  إن يتناسب حجم المشروع المعماري وارتفاع مبانيه إلى الحد المعقول -

عي  المناسبة من حيث ال    الن ع حيث يم ن تحقيق أهياف التنمية ب ض ح  ي ن خلل نتيجة 
 القيرإ على التح   في إيارإ االستثمار العقار .

في تناسق بيئي  هذه المشروعات في حجمها وارتفاعاتها مع المحيط العمرانيأن تتناسب  -
 عمراني تحقق التآلف  التناس  المحب  للنفس بعييا عن اشحساس بسيطرإ هذه المشر عات 

 في م اقعها  التنافر عما يحيط بها من عمران  بيئة  س ان.
 

والقليمي ها تحقيق المردود القومي  أن يتم اختيار مواقع هذه المشروعات بعناية تامة تكفل ل -
..  تحقيق المر ي االستثمار   العمراني للمستثمرين  المجتمع الحضر   والمحلي بصفة أساسية

 الذ  تنشأ به.
 

  تحقيق هدف االستدامة للعمارة المعاصرة واالستفادة من مخرجات تقنيات البناء والتشييد -
 

 : Structure المنشأ  10.2
 ال سيلة  أ االرض الى لهاق   ين   المبنى على المؤثرإ الق إ يتلقى الذ  الجءء نهأ نشألم  ا عرفي        
 الرغ   على .المنشأ ي ن من يح   عض   نظا  ي جي  ال ،اللهاخ   من المعمار  الش ل ظهري   التي
 .(32) مم نة تجعلها  ل نها يصنع العمارإ ال  حيه نشأالم   فان ذلك من

 

 :عمارةال تطورات في المنشأ دور  1.10.2
لقات مترابطة مت املة تسعي لبناء الف ر المعمار . تاج لمراحل متتالية ذات ح  عي العمارإ ن  ت        

حيث تتياخل عنيها القي  االجتماعية  االقتصايية  حتى اال اييمية للمجتمع مر را بالقي  
العص ر تعي المرءه التي تنع س  الت ن ل جية  الفنية على مختلف مست ياتها، فالعمارإ على مختلف

عليها األ ضاع االجتماعية  االقتصايية  التقنية للمجتمعات في  ل عصر. حيث يظل تالء  
الش ل المعمار  بالتقنية  التط رات المنشئة الحييثة أحي اله اجس األساسية التي يبحث عن 

ر عمارإ رائيإ  ذات قيمة ي ن مساحات جيييإ لها  ل مهت  بالعمارإ، ألنه من غير المت قع ان تظه
ان تالءمها بالتقنية  المتط رإ التي تعبر عن اخر ما ت صل اليه العل  في مجاالت الصناعة البنائية 

  المنشئة.  ه  ما يبرء أهمية التط ر التقني  العل   تأثيره المباشر على الفعالية البنائية عم ما. 
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 :ماريتكنولوجيا المنشأ والشكل المع  1.1.10.2
جسي اتجاه الق   نشأ الجءء األساس في العمارإ  الذ  يمتاء ب  نه مفه   عا  ي  مثل الم  ي        

متط را من ش ل الي اخر،  أحيانا تحيث قفءات  نشأ  يان يينامي ي يتغير ءمنيا   مساراتها. فالم  
    التط ر المستمرجييي يخضع لمفهتط رية يظهر فيها نم ذجا جيييا مختلفا عن األ ل،  المنشأ ال

 

 :الوظائف الساسية للمنشأ  2.1.10.2
 

يجاي الم اءنة المنشئة للمبني  أ. الوظيفة العملية الساسية للمنشأ:    التي تتمثل بنقل الق    ا 
 بحيث ي  ن تر يء الش ل علي ع س االنتقال الطبيعي للق   بأقل مسارات مم نة.    

 غ  من ال ظيفة العملية للمنشأ اال ان هذا ال يمنع من تعميق بالر  ب. الوظيفة التعبيرية للمنشأ:
 المعاني الجمالية، حيث تبرء أهمية المعاني الجمالية التي يم ن ان يضيفها المنشأ للتش يل.    

 

 أنواع النظم المنشئة:  3.1.10.2
المحييات منها  عتمي على ال ثير مننشئ ي  ن تحييي النظا  الم  أشفت العييي من اليراسات ب         

خصائص الم اي  طبيعة األسالي  التنفيذية المتاحة  ن ع المتطلبات االجتماعية المراي تلبيتها فضال 
 :Angererعن طبيعة الفعاليات ال ظيفية.  من أبرء التصنيفات لهذه النظ  ه  تصنيف 

 

 : Solid Structures( المصمتة) الصلدة المنشآت. أ
 : Skeleton Structure الهيكلي المنشأ. ب
 : Surface Structure لسطحيا المنشأ. ج

 

  إمكانيات تكامل العالقة بين الشكل المنشئ والشكل المعماري:  4.1.10.2
المقص ي بالت امل ه  العالقة التي تربط المنظ مات الرئيسية الم  نة للمبني، بش ل ال يجعل       

بالت اءن  االنسجا  بين  ظائف المبني منها منظ مات مستقلة. فالت امل  مفه   ت ن ل جي ي من 
 مع م  نات المنشأ  األنظمة األخرى.  تبرء هناك عيإ إم انيات لل ص ل لذلك الت امل منها:

 
 

 أ.  من خالل ترجمة للقرارات المتجانسة  المنسقة للجهات ذات العالقة بالمبني.  هذا االنسجا   
 لنجاح التعبير  للمبني. بين المنشأ  الش ل المعمار  تعي المفتاح ل    

  .  من خالل التأ يي على   ن العمارإ فن تنظي  الفضاءات  معانيها التعبيرية ت من في المنشأ.
 فاشحساس بالت امل  فق هذا المنظ ر يأتي من ال مال التقني.     

 ا   ج.  بتحقيق )الصراحة المنشئة(، حيث ان "  ل تحسين في ال ظيفة  الفعالية الت ن ل جية 
 التقنية للنتاج يقابله تحسينا في ن عيته التعبيرية  الجمالية".    
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 Construction : النشاء  11.2
 .للمبنى المنشئة العناصر  ابعاي بتنسيق تق   انشائية شب ة يعتمي تصميمية االنشاء بصيغة      
خالل  من تحيي البنائية الم اري الستغالل االمثل  االسل   تنفيذه طريقة   االنشاء طبيعة فان

 ان يم ننا   .المعمار  بالتصمي  المتعلقة التصميمية القرارات الى ترجع جميعها ا  المبنى تصمي 
 :(33)رئيسية اقسا  خمسة الى االجهايات ت ءيع طريقة  بحس  عامة االنشائية الهيا ل نصنف

 
 

 (18.2)،(17.2في ش ل رق  )ه  م ضح .  ما المايإ ش ل خالل من تعمل التي1. 
 
 

  
 .( 0221 الشابنير،) المصدر:. .The San Diego Convention Centerمبني  :(17.2شكل )

 

 
 

  
 .( 0221 الشابنير،) المصدر: .إيطاليا ،The M & G Research مختبر :(18.2شكل )

 

 . الشي الضغط ق تي تر ي  خالل من تعمل التي2. 
 .المايإ  تلة خالل من تعمل التي3. 
 .لتي تعمل من خالل السط حا4. 
 .للق ى العم ي  النقل خالل من تعمل التي5. 
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 :يلي بما التصنيف هذا فوائد ندرج ان يمكننا
 

 يجعل ام انيات الهي ل االنشائي مباشرإ  محييإ لتيخل في الفه  المعمار . 1.
 انينظ  هذه االنظمة بحيث يم ن ان يست ع  التغيير في اتجاه االحمال  الق ى التي يم ن 2. 

 يت قع من المعمار  ان يغير فيها عني تغير الش ل  الفضاء.
 يعطي ام انية التغيير في الش ل ليس في الهنيسة المينية فقط  ل ن لل ظيفة التي يرييها  3.

المعمار . فان هذه االنظمة االنشائية تختلف في اش الها  عناصرها  في الياتها لنقل الق ى 
ملها لألحمال  في طبيعتها لتأيية ال ظائف  في  يفية التعامل المؤثرإ.   ذلك في مقا متها  تح

 .مع الم اي البنائية المالئمة
 

 الخصائص الشكلية للعمارة:  12.2
 قامت التي اليراسات تحليل من أ ال   البي  ان الش لية الخصائص مجال في ال ل ج لغرض      

 المجال هذا في اليراسة تم ن نةمعي مفريات  حييت عا  بش ل المعمارية األش ال باستطالع
 (35) (2001  رمضان، على)يراسة  ،(34) (2002 اشما ،)يراسة  من  ل اليراسات هذه  شملت

 . (36) (2001  الجب ر ، الخفاجي) يراسة  
 

 على العمارة المعاصرةومدي تأثيرها   تكنولوجيا الموادأهم المثلة التطبيقية التي تبين 13.2  
  تشكيلية والتي ساعدت في بلورة الشكل النهائي للمبني. من ناحية      

 

 عن أ لية ف رإ إعطاء إلى ال صف هذا يهيف ،ل ل مشر ع عاما    صفا   الفقرإ هذه تتضمن      
 استحالة ت قع أ  خيالية انت  مهما األف ار تحقيقفقط،  ذلك لتعءيء ذلك األثر    مشر ع  ل

ألن  ،  خاصة القاهرإ  الت ن ل جي لميينة العل   متحف  تحليل ليراسة باشضافة. ت  ينها اشنسان
 التنظي  في  بير ي ر لها ي  ن المقترح حيث اشنشائي بالنظا   بير بش ل المتحفيه تتأثر العر ض
 . التش يل  المر نة
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  1:رقم مثال13.2  
 .(37)1996 ، ماليزيا كواللمبور، بتروناس، برجا

 المدينة. في التجارية قلب المنطقة في ماليزيا. حيث يقع واللمبور،: كالموقع
 .(بيلي سيزار): المصمم
  :المشروع وصف

 

 المختلط االستعمال ذ    االلمب ر ميينة مر ء مجمع من األساسي الجءء المشر ع يمثل      
 تبلغ اجمالية مساحة ب ،(  452) ارتفاعهما  يبلغ. الميينة في التجارية المنطقة قل  في يقع الذ 

 مجلس قبل من العال  في مبنيين  أط ل( 1996) عا  في البرجان أ عتبر  قي ،(0  (40000
 مربعين ش لين تص ر على المشر ع تصمي  اعتمي. العالمي الحضر   المأ ى العالية المباني

 ثمانية ب ضع  معيلة ،(المصم  رأ  حس  سالميا نمط) الرؤ س ثمانية نجمة يش الن متياخلين
 لألي ار، ال ظيفية المساحة من مءيي لت فير النجمة رؤ س بين ال اقعة الء ايا في ي ائر أنصاف
 ارتفاع  معيل األرض سطح تحت ط ابق  خمسة األرض ف ق طابقا  ثمانين ثمانية برج  ل  يرتفع
 ذلك في بما( 0  21800) مقيارها – األي ارمساحة  – إجمالية بناء ساحة   فر ،( 4) الطابق
 (19.2رق  ) انظر ش ل .طابقا  أربعين أربعة بارتفاع يائر  إضافي ملحق

 

  
 طابق(. 88ماليءيا ) –  اال المب ر  –برجا بتر ناس  :(19.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربيالمصدر: 
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  2:رقم مثال13.2  
 .(38) (الصين) البلد: الموقع.... 2008  بكين، صيني،ال التلفزيون مبنى

 .(كوالس ريم) معماريال تصميم: الالمصمم
  :المشروع وصف

 

 المر ء) يمثل اال ل البرج ان حيث ،( 230) بارتفاع سحا  ناطحتي من المشر ع يت  ن      
 .البرامج أنتاج عن ضالف  البث، االذاعة االخبار، االيارإ، على يح    الذ  ،(للتليفءي ن الرئيسي

 (20.2رق  ) انظر ش ل .(الثقافي التليفءي ن مر ء) فيمثل االخر اما
 

 

 
 .2008 ب ين، الصيني، التلفءي ن مبنى :(20.2شكل )

 2007.مارس -يناير ،السع يية ،مشر ع سيلي  ن جيتس ،أخبار البناء العربيالمصدر: 
 

  3:رقم مثال13.2  
 .القاهرة بمدينة جياوالتكنولو  العلوم متحف
 .الول زكبالمر  فيه وفاز معمارية مسابقةك طرح والذي بكري جمال: المعماري المصمم
 .الرض( من صعدت )هضبة التصميمية الفكرة: المشروع وصف

 

  عن الملم سة، المظاهر  راء فيما التعمق بأنه العقل يعرف :للتصميم الفلسفي المدخل -
. (39) بطن  ما منها ظهر ما ال  ن، ظ اهر يفسر أن ساناالن استطاع القيرإ هذه طريق
 (21.2) ش ل
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 .القاهرإ بميينة  الت ن ل جيا العل   متحف مشر عالف رإ التصميمية ل :(21.2شكل )

  .2014 تشرين اال ل/ ا ت بر 4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبييياالمصدر: 
 

  ت فر بم ان، البساطة من عيت   :المشروع ذاه في استخدامها تم التي التصميمية الفكرة -
 لجنة رأ  هذا ان   قي_  ب ر  جمال: المهنيس يق ل ما،  المشر ع لهذا عمليا   حال

 يؤي  الميخل هذا ال احات، طريق جهة من الرئيسي الميخل اختيار ت  فقي أيضا، التح ي 
 .المطل بة االربعة العرض أجنحة الى التحرك يت  خاللها  من ءية المر  القاعة الى مباشرإ
 حتى  ذلك الت  ين، من المحتضنة المنطقة في المجسمة العرض صالة  ضع ت   قي

 (22.2) ش ل رق  .ال تلة مع تتياخل
 
 

 
 .القاهرإ بميينة  الت ن ل جيا العل   متحفلمشر ع  المساقط االفقية :(22.2شكل )

  .2014 تشرين اال ل/ برا ت   4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبييياالمصدر: 
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 : النشائي النظام
 اليه ت صل ما أحيث عن معبرا ي  ن أن يج  المبنى هذا أن ب ر  جمال المهنيس يرى
دد ل ا من الخارجي الغالف ي  ن أن اقترح فقي لذا.  اشنشاء العمارإ مجال في م اي من العل 

SANDWICH PANELS المعيني المنشأ لت سيه SPACE TRUSSES المش ل 
 ذلك    الج ية، الع امل من الحماية يرجات أقصى ي فر أن يج   الذ  المبنى، لجس 

 (23.2رق  ) ش ل .المبنى أجءاء لت سيه التش يل في المر نة
 
 

 

 
 .القاهرإ بميينة  الت ن ل جيا العل   متحف لمشر ع للنظا  االنشائي قطاع ط لي :(23.2شكل )

  .2014 تشرين اال ل/ ا ت بر 4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبيييادر: المص
 
 

 ي ن سه لة الحر ة المشر ع لعناصر الياخلي الت ءيع  فري  : الداخلي والحيز االنشاء
 يم ن الرئيسة العرض صالة  ل ج االتجاه، فبمجري لتحييي الفتات  ج ي الى الحاجة

 (24.2رق  ) انظر ش ل ”. المشر ع أجءاء بين التحرك بسه لة
 

  
 .االنشاء  الحيء الياخلي لقاعة العرض المر ءية :(24.2شكل )

    .2014 تشرين اال ل/ ا ت بر 4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبييياالمصدر: 
 
 
 
 
 
 



 41 
 

 فت  الخارجية المشر ع ل تلة بالنسبة أما(: والكتلة االنشاء) للمشروع العام التكوين
 شيء  ليس للطبيعة عن تفسير عبارإ فالعل  األرض، من صعيت هضبة  أنهاتصميمها   

المنطقة  تالئ  التي األش ال أفضل ه  رأيي في  ش ل الهضبة الطبيعة، عن خارج
 ”.األرض باطن من خرجت تظهر ال تلة  أنها بحيث المشر ع، بها سيقا  التي الصحرا ية
 (25.2رق  ) انظر ش ل

 

 
 لل اجهات الرئيسية.  الت ن ل جيا العل   متحفين العا  لمشر ع الت    :(25.2شكل )

  .2014 تشرين اال ل/ ا ت بر 4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبييياالمصدر: 
 

 لفراغات الالءمة العامة الخيمات لت فير: المختلفة الهندسية النظمة مع والتكامل االنشاء
 بين المنطقة في  ضع ت  فقي ايارية، خيمات    مصاعي  سالل  المياه ي رات من العرض

 (26.2رق  ) انظر ش ل .األربع الصاالت
 

 
 السقط االفقي.  الت ن ل جيا العل   متحفالت  ين العا  لمشر ع  :(26.2شكل )

  .2014 تشرين اال ل/ ا ت بر 4 الخميس ،الم س عة الحرإ  ي يبييياالمصدر: 
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 :النظري الجانب استخالص
 

ك اش الياتها من خالل تعيي ف   الت ن ل جيا ب صفها ظاهرإ انسانية  محا ال   تنا ل الفصلقي ل     
عن عي   ج ي تعريف م حي لهذا المفه  .  بالتالي فان  اآلراء  عرض اليراسات السابقة  فضال  

لعمارإ العمارإ  الت ن ل جيا بمفه مها ال اسع ي مالن بعضهما البعض في نطاق الظاهرإ الرئيسية.  ا
 ظاهرإ مستحيثة لن ي  ن لها  ج يا ي ن الت ن ل جيا  الع س صحيح. اما المايإ فهي من أ ثر 
االر ان الظاهرإ في العمارإ  التي تجر  عليها العمليات التح يلية.  نظا  المايإ يت  ن من الثال ث 

 الرئيسي )الم اي البنائية، المنشأ،  االنشاء(.
 
 

في العمران الحضر   ،  التقنيات،  التط رات الت ن ل جية الجيييإلمستيامةالتنمية ا   ذلك فان    
التي تبرء التقي   التط ر في    (،المعمارية )المنشآت المنشآتهذه تحقق مع تشييي  بناء ت

المجتمعات اشنسانية مرتبطا تما  مع المحيط البيئي  العمراني  منسجمة في تنسيق حضر  يخي  
ن  عامة الناس.   ذلك ظهرت التنمية المعمارية المعاصرإ )الطفرإ المعمارية( المنشآت  المستخيمي

براسها على العمران الحضر . مع ما تتميء به من ضخامة  تجريي  ارتفاعات شاهقة لبعضها فان 
التعامل معها أصبح ضر رإ  ان االستفايإ منها أصبح  اريا .  بالرغ  من ظه رها بالبالي العربية 

اال ان هناك فرق  ه  اننا استفينا من التقنيات في البناء  التشييي  التش يل المعمار ،  النامية 
 ل ن يج  االستفايإ ال املة منها للمنشأ  المجتمع الحضر  خاصتنا  ه  المنتج المه  لتنفيذ عمارإ 

ي تش يلي معاصرإ متط رإ تناس  مجتمعاتنا النامية،  ذلك الن المنتج المعمار  ما ه  اال منتج فن
 منتج انشائي ذ  ترا ي  مختلفة يحتاج ذلك الي ال فاءإ  القيرإ العلمية التي تحقق له ال فاءإ 

  السالمة  األمان للمنشأ من جهة  للمحيط االنساني من جهة اخر .



 

 الثالث الفصل
 .ــــــتدامالمســــ العمراني للتصميم شاملة كمنهجية االستدامــــــــــــــــــــــــــة مفاهيم

 

يم في ق طاع غ زة.  ك ل الم عماري الم ستد    أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 
ة الل م ني وم أ لواح: دراسية حالة)  (غ زة ق طاع في الم زدوج 
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م االستدامة مفاهي
كمنهجية شاملة 
للتصميم العمراني 

 .المستدام

 الفصل الثاني

 

الطار النظري: ابعاد 
ومفاهيم التطورات 

التكنولوجية على بنية 
 الشكل المستدام.

 الخالصة

 الرابعالفصل 

 

دراسة تأثير التطور 
التكنولوجي على 
استراتيجيات البناء 
 الشكلي المستدام

 الخالصة

 االولالفصل 

 
 

 :مقدمة عامة
أهدافها،  الدراسة،

 منهجيتهاو  هميتها،أ

 

 الخالصة

 نتائج اليراسة 
 الت صيات 

  المستقبلية اليراسةمجاالت 

 الخاتمة 

 قائمة المراجع  المصاير 

 

 سادسالفصل ال 

 الثالث الفصل
hgehgehh

gehgeال
gvhfu 

 

 لخامسالفصل ا

 

الدراسة العملية: 
استمارة االستبيان 

 التحليل والنتائج )

 الخالصة
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 :االستدامة1.3     
العال  في ال قت الحاضر بالحفاظ على البيئة  حياإ المجتمعات اشنسانية على  هتما إ مثل ي        

، ي نح ها معظ  اليراسات  البح ثناألرض أه  الت جهات العلمية  الفلسفية  التطبيقية التي تنح
حيث النم  الس اني  الءيايإ المطريإ في  العال  منالتي يشهيها   نالحظ أن التط رات المتسارعة

الطاقة بش ل  بير  استهالكعيي الس ان إضافة إلى أءمة الطاقة  مشا ل التل ث الناتج عن 
 .(40) البيئة تأثيراتها السلبية على 

 

 منذ التقلييية عمارإال سيتهج   مفه   ه  بل بت را ،م   أ  جيييا   صطلحا  م   ليس االستيامة مفه        
 فالتصمي  .الطبيعي البيئة لمصاير ال فء  االستغالل البيئة مع المترابط العف   الت افق عبر القي 

 ال قت في ضائعة ف رإ ت  ن ما أقر  إنها بل جيييإ ليس ف رإ البيئة مع المت افق المستيا 
  االقتصاي  البيئي المست ى على  بيرإ أهمية له في العمران االستيامة تحقيق الحاضر.  ألن
 الطبيعي الحي   النظا  على للحفاظ الساعية  الجه ي من الت جهات العييي ظهرت فقي  االجتماعي،

 السلبية للتأثيرات المتءايي الخطر مع  خص صا   العمران، االستيامة على ف رإ تطبيق خالل من
 المتءاييإ، االقتصايية التحييات إلى ةباشضاف األرض، البيئي ل     النظا  على العمرانية للبنية
 .(41)المستيامة التنمية من يتجءأ ال يعتبر جءءا   المستيا  العمران أن حيث

 

 :والبحوث للدراسات أهم التوجهات العلمية والفلسفية والتطبيقية2.3  
  م1972ستوكهولم، حزيران  -مؤتمر االمم المتحدة حول البيئة و االنسان 
 ي لة. 331بيئي حضره ممثل ن عن أ ل مؤتمر     
  ا جه  ل يتضمن شم ال   أ ثر ت جه إلى القطاعي الت جه عن االبتعاي :ستوكهولم اعالن  

 .البيئة مع المجتمع لتفاعل الشم لية المعالجة عن بيال   المحافظة على  التأ يي .البيئية الحماية    
   م1992ي جانيرو، حزيران ريو د -مؤتمر قمة االرض حول التنمية المستدامة 
 .(42)ي لة 379 عن ممثل ن حضره بيئي مؤتمر ثاني    
   التركيز على االعتبارات البيئية واالجتماعية كجزء ال يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية    
  ذلك لتحقيق  حماية البيئة المستيامة بالتنمية األجيال حق. 
  بالبيئة اشضرار حال في مسؤ لياتها المتط رإ الي ل تحمل. 
   م2012 اليابان  طوكيو، -مؤتمر الثاني لقمة الرض حول التنمية المستدامة 
 .ي لة 91 عن ممثل ن حضره بيئي مؤتمر ثالث    
  المستيامة للتنمية ال طنية الخطط مراجعة. 



 43 
 

  التنفيذ ييق   ضعها جيييإ اتفاقيات  تنظي  الي لية االتفاقيات على المصايقة تنفيذ. 
  ( متابعة اللجنة العليا للتنمية المستيامةU.N Commission on Sustainable 

Development    )  . عملية التقي  في التنفيذ ح ل العال 
  م2002جوهانسبورغ   -مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة 
    .فئات لمجتمع لجميع النطاق اسعة   ي لة بمشار ة 389 عن ممثل ن حضره بيئي مؤتمر رابع    
 .(43)تحقيق التنمية المستيامة تعيق التي التحييات م اجهة ص    ت جيه العال  اهتما   تر يء    

 

  Sustainability:المفاهيم(، –االستدامة في التصميم )النشأة 3.3  
 : هما (2003) ابراهي  حسنم   لهما أشار  ما أساسيتين ضيتينق   بر نتالني عريفت   مجي   قي         

 حياإ مرضيه للجميع. مست ى على للمحافظة ال ضع تهيئة  خص صا   الحاجة، :الولى الفكرة 
 النظ  األخرى. الت ن ل جيا لمست ى طبقا   الظر ف تفرضها التي القص ى الحي ي :الثانية الفكرة  
أ  غيرها.  عمرانية استيامة  انت س اء االستيامة أش ال  ل تقيي  يم ن الف رتين تلك خالل  من
عا   جانير  في ي  ري  في  المنعقي  التنمية للبيئة المتحيإ لألم  التابع( األرض قمة) مؤتمر  في

 التالي:  2002أيي ،  السال  عبي له أشار  ما المستيامة للتنمية بتعريف المؤتمر  ، خرج1992
 رصيي على إلى تيه رها،  للمحافظة ال تؤي  يثبح الم اري للحفاظ على االقتصايية الم اري إيارإ
 ل ي  ذلك  ال تلة البي ل جية،  المياه الج فية التربة مثل الطبيعية الم اري من فعالة بطريقة ثابت
  .(44) ريمة أفضل حياإ تعيش أن من المقبلة األجيال تم ن

 

 
 اهياف التنمية المستيامة )العمارإ الخضراء(.  :(1.3شكل )
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  التنمية المستدامة وأثرها على العمارة: -
صطلح االستيامة م ج ي منذ القي   بالتالي فإن أجياينا ل  يستخيم ا م   االستيامةمفه       

بل عاش ا  به، تعبير عن طريقة معيشته    يفية ت فير مصاير العيش  األسل   الذ  يبن ن 
هي مصطلح شامل  مرتبط بالتنمية  إذن فاالستيامة المفه    طبق ه بش ل عف    تلقائي.

التنمية منذ أ اخر السبعينات  قي ظهر لها العييي  مفه   ظهر لقي اشنساني. المطل بة للمجتمع
"القيرإ من التعريفات  ل ن  ان أ ثرها قب ال   انتشارا  ه  تعريف لجنة بر نيتالني  التي تعني 

لج ار على حق ق االجيال القايمة في على تنمية احتياجات الس ان في ال قت الحالي ي ن ا
 . (45) تلبية احتياجاتها"

 

حقيق االحتياجات ساسية ت  أصفة عني ب  ن التنمية المستدامة ت  أستخلص من ذلك ون        
للبيئة الطبيعية  اء  ن  رر أو الف  لحاق الض  إحقق ذلك دون االنسانية والتطور العمراني الذي ي  

ن يزيد من تنميتها وتحسينها لتواكب المتغيرات االجتماعية أرض تفْ بالمجتمعات الحضرية. بل ي  
واالقتصادية للتوصل الي مجتمع المدينة الفاضلة )هدف ورغبة سكانها الحضر في عصر التطور 
والتنمية وهو عصر االلفية الثالثة وثورة المعلومات التي شجعت عملية التنمية في كافة مجاالت 

 تتطلب الطبيعية المصادر مع للتعامل الخالقة والفكار المتطورة ساليبال وأن الحياة االنسانية(.
 القرار أصحاب مع بالتعاون والباحثين والمخططين المعماريين التخصصات: ذوي جهود تضافر
 .وتخطيط المدن البناء مجال في خاصة للبيئة الصديقة التقنيات على للتركيز

 

 :Principles of Sustainability (46) االستدامة مبادئ4.3  
 

 .البيئية االحتياجات بنفس القايمة األجيال تء يي األجيال، بين  العيالة المسا اإ -
  على قائمة االقتصاي  النم  ايارإ ت  ن البيئي، حيث التيه ر عن االقتصاي  النم  فصل -
 .التل ث من  التقليل استهالك الم اري، ترشيي   
   Environmentالبيئية  القطاعات من  ل بين الت امل أ  تحقيق اليمج، أ  الت امل -
 عني  ضع سياسات االستيامة.  Economic االقتصايية  Social االجتماعية    
 البيئي. النظا  مع الت يف على القيرإ  تعءيء ،عليها  الحفاظ البيئة مع المر نة -
 .اشنسان  صحة البيئية النظ  على-الط يل الميى على الغاؤه، يصع  الذ  الضرر، منع -
 .العالية البيئية الت اليف أ  العيالة عي  تجن  الت ءيع، في العيالة ضمان -
 المحلية.  المجتمعات الناس بين الشعبية  المشار ة التعليمي ال عي نشر -
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  Elements of sustainabilityاالستدامة  عناصر5.3  
 النسيج : هي لجنسان المعيشية البيئة تطلباتمها م  تالحب   ش لت   التي العناصر في تتمثل      

 بين المت اءن التفاعل من االستيامة تنشأ . ألن(46) الحر ة الت لفة المجتمعية، البنية األخضر،
 أن يج  العمران محا الت ليراسة أ  فان لذلك للعمران،  االقتصايية  البيئية االجتماعية الم  نات
 .شاملة بص ره العمران في االستيامة محت ى عن تعبر هاألن الم  نات هذه من تنطلق

 

 Social Infrastructureالمجتمعية  البنية1.5.3  
 بنائية  حيات من فيه بما الحضر  النطاق في المبينة المنشآت إلى المجتمعية البنية شيرت        
 صحيح بش ل تعمل تالم  نا هذه  انت   لما . الخيمات  التجارإ  العمل  الترفيه الس ن تخي 

 للس ان المعق ل الس ن ت فر مضامينها في تحمل  هي .صحيا  سليما المجتمع  ان  لما  مت امل
 السبل أفضل يحقق بما المختلفة ال ظائف  ت امل بين العامة  المرافق للخيمات عايل  ت ءيع
 .(46)المشييإ  للبيئة  العمراني المعمار  الطابع  تق ية الس ان لمعيشة

 

  Cost التكلفة4.5.3  
 هي المستيامة المجتمعات فإن  لذلك لالستيامة، األساسية الثالث الر ائء أحي ه  االقتصاي      

 مست يات مع تتناس  بت اليف الس ان لجميع الخيمات ت فر ي فل  بما م فرإ  اقتصايية، مجتمعات
 

  Green Infrastructureالخضر  النسيج1.5.3  
 للمر بات  الطبيعي الحي   النطاق بين  التناغ  التياخل ميى على العنصر هذا يللي        

 يشمل بالتالي  ه  .أخرى جهة من الحضرية المنطقة في المبنية جهة  المنشئات من الخضراء
  تنبع .المائية  المسطحات  الغابات،  المتنءهات  الحيائق  المساحات الخضراء الءراعية المناطق
 للمجتمع،  المعن   النفسي االستقرار  تعءيء الجمالية إضفاء القي  في ي ره من جالنسي هذا أهمية
 .(46) الحياإ على  المحافظة  تلطيف األج اء التل ث بتقليل البيئي ي ره من   ذلك

 

  Movement الحركة3.5.3  
  الطاقة ئع البضا الناس فحر ه  خالياها، الحية ال ائنات في  م  ناتها اليماء  حر ة هي      

 سلس بش ل الحر ة هذه تسر  ل   ان المعيشية، البيئة في تي  الحياإ التي تجعل هي  المعل مات
 قي فإنه االستيامة بمتطلبات التيفق هذا يلتء  ل   ان تصا  بال هن، فإنها العمرانية المنطقة في

 .(46)بالعمران  الضرر أ بر يلحق
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 لالستدامة:  المحورية البعاد6.3  
تمثل  حيث المستيامة، للتنمية المختلفة التعريفات بين مشتر ة خاصية المتعييإ المجاالت عيت        
 أهمية (،  ت من1.3،  )جي ل(2.3ش ل) المستيامة. انظر للتنمية المح رية األبعاي المجاالت هذه

 المبيأ ل فاءإا تمثل حيث المجاالت، تلك بين المتياخلة العالقات في تحيييا   مفه   االستيامة
 بينما المستيامة، االجتماعية التنمية مح ر العيالة  تعتبر المستيامة االقتصايية في التنمية الرئيس

 المحا ر .  هذه(47) م اريها تجييي على األرض  قيرإ المر نة على المستيامة البيئية تؤ ي التنمية
 ( هي:2004) Thesaurus Of Sustainabilityفي  ذ رها ت   ما

 

 ت ءيع في العيالة  تحقيق االقتصايية البنية تط ير في االقتصايية التنمية تتمثل :االقتصادي النمو
  ضمان اشنتاجية الءراعية، لرفع تؤي  حيث الحضرية التنمية لتحقيق ضر ر  أمر  هي الم اري،
 . النم  االقتصايية ال فاءإ ءيايإ إلى باشضافة المياه من  اف   إمياي

 األجيال أجل من الطبيعية  الم اري البيئي للتراث حفظا    ذلك: الطبيعية والموارد البيئة ىعل الحفاظ
يقاف الم اري، استهالك من للحي اقتصاييا   متجييإ حل ل إيجاي يج   لذلك المستقبلية،  األضرار  ا 

 .الطبيعية للم اري الح ي   االستخيا  البيئية، بالعناصر تلحق التي
 أجل من العمل على  قيرته المجتمع تماسك على اشبقاء يتطل  الذ  األمر :يةاالجتماع التنمية
 الفريية  المتعلقة االحتياجات تلبية  ينبغي العيالة، تحقيق خالل من المشتر ة األهياف تحقيق

 التن ع الذ  يمثله الثر  النسيج احترا   يج   ما  التعلي ،  المأ ى  التغذية  الرفاهية بالصحة
 . االجتماعي يالثقاف

 
 

 
 المستيامة. للتنمية المح رية األبعاي :(2.3شكل )

 2010 المستيا ، الجامعي الحر   -  رنيل لجامعة االل تر ني الم قعالمصدر: 
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 أبعاد االستدامة الثالث
 

 أبعاد االجتماع المستدام
 

 
 أبعاد البيئة المستدامة

 

 
 أبعاد االقتصاد المستدام

 
 العمال  سالمة صحة. 
 المجتمع على اآلثار 
 .المعيشة  مست ى المحلي 
 على تع ي التي الف ائي 

 مثل المحر مة الفئات
 .المعاقين

 
 
 

 الم اري. استهالك تقليل 
 للم اي بعي ال امل االستهالك 
 .التي ير اعايإ 
 النفايات تي ير اعايإ. 
  المتجييإ المصاير استخيا   
  ي ن بيئةتضر ال ال التي للم اي 
 للم اري االساسية للقاعيإ استهالك 
 استخيا  الطاقة على الحفاظ  
  ،)الشمس المتجييإ، مثل الطاقات 
 .الخ... الحي ية ال تلة ،الرياح 
 مع  الت يف البيئة، تحسين 
 .الطبيعية الع امل 
 السامة الم اي على القضاء 
 .التل ث من  الحي 

 جيييإ، أس اق فتح         
 .المبيعات لنم   فرصة 
 طريق عن الت لفة خفض 

  الطاقة  تقليل التط ير،
 .الخا   الم اي

 

 

  أبعاي االستيامة الثالث.
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 المستدام: الشكل العام للتصميم7.3  
 بقائها، على للحفاظ المت اصل  التعمير  البناء اشنشاء عمليات على البشرية الحضارإ تعتمي      
على  الشييي الءحف بسب  بالتراجع ءخذإ العمليات هذه يع  على  الطبيعة ال     قيرإ  ل ن

المتءايي   االستهالك للم اري الحاي  االستنءاف الطبيعية، للبيئات المت اصل  التيمير األراضي
 لمبايئ االستيامة العمراني  التصمي  التخطيط تحقيق أهمية تنبع هنا من المختلفة، الطاقة لمصاير

 البشرية.  الحضرية التجمعات  تخطيط لتصمي  بييل  حل
 

 : المستدام العمراني التصميم مفهوم1.7.3  
الحضارات  مختلف في  جيت التي المفاهي  من المستيا  العمراني التصمي  مفه   يعتبر      

 االنسان  اهتما لتينى نتيجة األخيرإ العق ي في استخيامه شاع أنه اال فجر التاريخ. منذ االنسانية
 الت ن ل جي.  للتقي  مرشي الغير نظرا  الستخيامه البيئة على بالحفاظ

 

 Public Places-Urban"العامة  لألما ن العمراني التصمي  أبعاي ح ل  تا  في      
Spaces The Dimensions Of Urban Design" على  العمراني التصمي  مفه   استعرض

للمجتمع،  األمان  تحقيق األما ن، هذه تصمي  طريقة يشمل حيث للناس، األما ن خلق فن أنه
  الحر ة،  الش ل االجتماعي، الربط :منها أخرى أم ر بعيإ  يهت   ما الجمالية، الناحية عن فضال  

 .(48)المين نجاح تضمن التي  المعالجات الطبيعية،  الفراغات الحضر ،
 

 دامة:التصميم العمراني كجزء من التنمية المست2.7.3  
 أن الجميع أيرك فقي البناء ألنشطة المصاحبة البيئية اآلثار تجاه العا  ال عي تنامي مع     

 اشيفاء على مقيرتها في يتمثل إنما ال قت هذا في العمرانية القطاعات ي اجه الذ  التحي  األساسي
 ب اعث فإن  ه ذا شاملة،ال المستيامة التنمية مفاهي  تحقيق تجاه التنم   ي رها  أياء بالتءاماتها

 مفه    تبني إلى ظه ر أيت التي تلك عن تختلف ال العمراني القطاع في االستيامة مفه   تبني
 العالمي االتجاه نظرا  لتغير المتياخلة،  االجتماعية  االقتصايية البيئية بأبعايها المستيامة التنمية
 ممارسات بأنه المبايئ يعرف هذه من طالقاان المستيا  فالعمران ال يف، إلى بال   االهتما  من

 فاالستخيا  شاملة،  البيئية بطريق  االجتماعية االقتصايية المت املة الج يإ إلى تسعى التي البناء
  تقليل المحي يإ الم اري في إنقاذ يسه  العمران لمشاريع المالئمة  اشيارإ الطبيعية للم اري المنطقي
 الهداف خالل من المستدام العمراني التصميم تحقيق ويمكن. ئةالبي  تحسين الطاقة استهالك
 .(48)البيئية  للجودة بالضافة االقتصادية، والتنمية التماسك االجتماعي، وهي الثالث الرئيسية
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 : المستدام العمراني التصميم مبادئ3.7.3  
Principles of Sustainable Urban Design       

عمل   رقة في إليها أشير  ما األسس  المبايئ التالية مراعاإ يج  العمران في االستيامة لتحقيق
االقتصاي ".   ما أشار اليها  اشس ان مشاريع في المستيا  العمراني التصمي  ق اعي بعن ان

 : هي ( 49)2009) ،محم ي احمي عيسي)
 

لم ان  ا طبيعة بتفه  المستيا  يبيأ التصمي  Understanding Placeالمكان  تفهم -
 الم ان تفه  يساعي  ما  .تيميرها ي ن فيها العيش يم ن حتى شييي بحذر  معاملة البيئة

 أ  التيفئة التبريي في الطاقة مصاير استخيا   فاءإ مثل اشجراءات  الممارسات اتخاذ على
راحة  تحقق تصميمية حل ل استعمال خالل من  ذلك من االستخيامات،  غيرها أ  اشضاءإ

 .الطاقة من قير أقل استخيا  طبيعي مع الحرارية بأسل   ناشنسا
 

 تنظي  خالل من  ذلك Remember life Inside Omran العمران داخل الحياة حفظ -
 ل  إذا أنها  ما بي نها، الي   العمران يق   ال  المعل مات  التي  الطاقة  البضائع الناس حر ة
 .بالعمران الضررأ بر  تلحق فإنها االستيامة بمعايير تلتء 

 تقيي  طريق عن  Understanding Environmental Impactالبيئي الثر مه  ف  ت   -
   تخفيف يم نو . الطاقة الم اي، البناء، تقنية الطاقة،  فاءإ الم اي،  سمية الم قع، الطاقات،

  اي التشطي ،  م البناء في المستيامة الم اي استخيا " طريق عن البيئة على األثر السلبي
 مرإ من أ ثر البناء م اي تي ير  اعايإ المحلية، أ  البيئة اشنسان يضر ما منها ال ينبعث بناء

فد االعتبار  المستيا  التصمي  يأخذ أن يج  Understanding Peopleالشخاص  همف  ت   -
 البيئة تفه  المبنية، أ  البيئة مستخيمي الناس  عايات  االعراق الثقافات من  بيرإ مجم عة

 احتياجاته .  تلبية المحلية، للبيئة العمراني التش يل مالئمة لتتحقق  االقتصايية، االجتماعية
 البيئة من التصمي  يستفيي حيث Connecting with Natureالطبيعة  مع التواصل -

 منها. التصميمية أف اره  يستله  بالم قع الطبيعية المحيطة
  Embracing Co-creative Design Processesالتصميم عمليات في شاركةالم   -

 على س اء التصميمية، العملية في ص ت أ  الى االستماع أهمية االستيامة يرى مصممي
 .المستخيمين أ  المحلية البيئة ابناء أ  نفس مست ى المهنة
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 استراتيجيات االستدامة:8.3  
 يؤ ي اذ ،البيئي النظا  عناصر نت    التي االجءاء بيال  عن يراسة ال ل في االستيامة تبحث      
 التجمعات بين تجمع التي ،للبيئة ع ضا  عن االجءاء الم  نة على العالقات االستيامة مفه  

 :(50) االتي هي استراتيجيات  تشمل خمسة ، الثقافة االستيامة  بين  االنسانية الطبيعية
  

 :المحلي النطاق ضمن التفكير1.8.3  
  االرتباط المحلية  المناطق للبيئات  مالءمتها ليى البقاء من االستيامة اتاستراتيجي تتم ن      
 حيث ،المحلية التقلييية  العمارإ الطاقة بين ق ية عالقة ايجاي اذ يم ن ،الم ضعي االقلي  مع ال ثيق
 .الحضر   االجتماعية  السياق الطبيعية البيئة مع المباني هذه تت يف

 

 :التصميمية اتالعملي في التنوع2.8.3  
 التصميمية العمليات في التن ع  يق ي اال ثر استقرارا، هي متن عة أنظمة من الطبيعة تت  ن      
 التي االستخيامية  االنظمة  التخطيطية التصميمية العمارإ  العمليات خالل من االستيامة الى

 . بيئية  اقتصايية ثقافية استيامة الى تؤي 
 

 :الشمولية النظر جهةو  على المحافظة3.8.3  
 العالمي المست يات، الترابط أحي في تستلء  التي االستيامة أساسيات من الشم لية عيت        
 الترابطات فه  يج  أنه أ  أخر. مست ى في العمرانية البيئة  تأثير تصمي  البيئية للشب ة المتبايل
 .به المحيطة  الع امل التصمي  م  نات بين الياخلية

 

  :الطبيعة محاكاة استراتيجية4.8.3  
 العمليات من مجم عتين الى تستني ،تر ي   اعايإ بناء عامة بص رإ حا اإالم   مفه   يعني      

 المظهر على ترت ء  ما ،الحي التراث حقيقة عن ال شف الى  النقيية تهيف االست شافية االنتقائية
  فهمه اال ل االنسان إيراك مست ى الى، اإالمحا  تشير جيي.  ما معمار  نتاج خلق بغية  الج هر
 رس   بارءا  في الطبيعية المظاهر مع التشابه  ان يحا يها. لقي التي الم اضيع  الى للطبيعة

 معان تعطي الرس   هذه حيث  انت ،الفن مع ظه رها بياية منذ ارتبطت المحا اإ الن الحي انات
 في االش ال تن ع الى ا صله الذ  االمر ،لبيائيةا حياته تط ير في االنسان عليها اعتمي متعييإ
 محا اإ استراتيجية تتألف .الطبيعة مع ترابطه ع ست حقيقية عالقة عن تعبر التي  االشياء
 االنظمة  ،تش لها التي الطبيعية  المبايئ  المفاهي  االش ال على تعتمي مناهج عيإ من الطبيعة
 النظ  من ابتياء   مختلفة بطرائق الطبيعة مع صمم نالم تعامل  قي ،فيها المت اجيإ الهي لية

 .الذاتي طرائق الت يف ث  النظ  االي  ل جية ت جهات الى المستقبلية
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 :والطبيعة المستدامة العمارة  9.3
 لالستعارإ  مايإ الطبيعة الى النظر يج  فأنه مستيا  مبنى تصمي  عني أنه اليراسات أ يت      
 تضاعف أن يج  المباني أن تعني  التي المثالية الحالة الى ل ص لالمصم  ل مش لة  جعلها
 بمر ر مت املة جمالية الى ترا ي  لل ص ل الخاصة  تنم  طاقتها ت لي   نفاياتها ت رر   أنظمتها
 السماح يت  ل ي سابقة   استعارإ  أش ال الطبيعة اش ال اخذ يستطيع المصم  أن أ  ،ال قت
أش الها  اخذ خالل من  ذلك الخارجية السط ح الى  جلبها التصمي  يف نفسها بإظهار للطبيعة
  الته ية الطبيعي الض ء ترافق التي  الصفة الم اي  ملمس  العصافير الءه ر  أش ال ، المختلفة
 الطبيعة  مصاير اص ل  ل استغالل الطبيعة مع التصمي  يعني .في المباني  تع س ، الطبيعية

 يضاعفها ان يج  التي االنظمة هي أنظمة الطبيعة  ان ، معاين  ارض  ماء طاقة من فيها بما
 فقي أشارت طر حات معها متفاعلة عمارإ شنتاج يتبع الذ  الطريق هي الطبيعة لجعل .المبنى

Yeang استراتيجيات ا  مناهج رئيسية متعييإ  مهمة لتحقيق االستيامة  التي  الي اتباع خمس
 :(51)هي بعين االعتبار تؤخذ أن يج 

 

 الطبيعة.  من التعلم .1
 من  المأخ ذإ المباني في المستعملة الهيا ل جميع انللتعلم:  الطبيعية النماذج استخدام .2

 الطبيعة في المستعملة  الت  ينات  الم اي  الترا ي  فاألش ال ،للتجربة خضعت قي الطبيعة
 .(51)منتهية   غير مستمرإ

  Bring nature is evident and clearوواضحة:  جلية الطبيعة جعل .3
 ا  الياخل في س اء الرؤية مجال الى الطبيعة المعمار  يجل  االستراتيجية هذه  في

 للمتعة مصير الطبيعة حيث ،المستعمل الهي ل االنشائي في مباشرإ بص رإ ا  الخارج
 فقرإ الى مت ررإ بص رإ Richard Rogersحيث أشار  .الملم سة  البصرية السمعية
 مخططات في صممها،  أيضا التي مشاريعه  ل في جلية   اضحة( الطبيعة )جعل
 البيئية، لألعمال تعييله أثناء اخرى  طبقة ب ثرإ النباتات استخي  اذ  ضعها، التي الميينة

 . (51) الطاقة على الحفاظ طريق عن   ان التبريي،
  لالعتبارات االيكولوجية. الطبيعة استغالل .4
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 المستدامة: العمارة لتحقيق أساسية خطوة....المستدام تصميمال  10.3
، Green Architectureسايت العال  الي   عيإ مصطلحات عيييإ منها العمارإ الخضراء       

 المستيا  التصمي ، Environmental or Ecological Design  التصمي  البيئي أ  االي  ل جي
Sustainable Design .ا بيت متعييإ إال أنها تسعى في مجم عها لتحقيق مهم  هي مسميات

الت اءن بين احتياجات اشنسان من جهة  الحفاظ على الم اري الطبيعية من جهة اخرى للتقليل من 
 من ا  أطنان  ينتج ،الم اي  بيرإ من  ميات عايإ  البناء التشييي يستهلك حيث .نس  التل ث البيئي

 الجمالية القيم مجموعة من على تنطوي التي العمارة أنها مةالمستدا بالعمارة ويقصدالنفايات. 
 الخيال استخدام خالل من اليها وذلك نصل والتي واالخالقية والسياسية واالجتماعية والبيئية

االعتبارات  بين التوازن تحقيق في التحدي ويتمثل البيئة مع يتناغم مبنى لتصميم والتكنولوجيا
   .(52)المستعمل واحتياجات والقيود االقتصادية البيئية

 

  –عناصر التصميم المستدام ومؤشراته  –تهدف هذه الفقرة لطرح مفهوم العمارة المستدامة       
البناء الشكلي للتصميم المستدام وكذلك المبني المستديم. فضال عن مؤشرات المناهج الشكلية 

يا الفائقة كاتجاه معماري بيئي والذي لالستدامة، بالضافة الي اتجاه عمارة التقنيات والتكنولوج
 يهدف الي تعزيز أثر التطور التكنولوجي على بنية الشكل المستديم.

 

 القطاع العمراني: في الطاقة التصميم المستدام وتوفير  1.10.3
 ما جميعها المفاهي  هذه  ..اشنشاءات المستيامة .. الخضراء العمارإ .. المستيا  التصمي        

 ألقت التي  االقتصايية التحييات البيئية تستحضر  التشييي للتصمي  جيييإ طرائق  أسالي  إال هي
 بأسالي   ت نفَّذ   ت شغَّل   ت صم  الجيييإ فالمباني العصر. هذا في مختلف القطاعات على بظاللها
  على  جه الت اليف خفض إلى تق ي نفسه ال قت  في األثر البيئي، تقليل في تسه  متط رإ  تقنيات

  ه ذا . مريحة ءمنة عمرانية ت فير بيئة في تسه  أنها التشغيل  الصيانة،  ما ت اليف الخص ص
 مفه    تبني ظه ر إلى التي أيت الب اعث عن تختلف ال المستيامة العمارإ تبني مفه   ب اعث فإن

 فاصلة خط ط هناك يعي ل ف المتياخلة.  االجتماعية  االقتصايية بأبعايها البيئية المستيامة التنمية
 للشك مجاال   ال ييع بما أ ي الذ   انتشاره المستيامة التنمية مفه   منذ ظه ر  االقتصاي البيئة بين
  استنءاف م اريها البيئة تهييي ظل في يتحقق أن يم ن االقتصاي  ال النم  استمرارية ضمان أن

 تعرف الخضراء: التي العمارإ المستيامة مفه   لظه ر هيأ مما .(Calkins, Meg, 2009) الطبيعية
 البيئة يحتر   تصميمها بأسل   األبنية إنشاء إلى تهيف المعاصرإ في العمارإ تيار أ  حر ة بأنها
  االستعمال تأثيرات اشنشاء تقليل مع  الم اري  الم اي الطاقة تقليل استهالك الحسبان في األخذ مع
 . (53)يعةمع الطب االنسجا   تعظي  البيئة، في
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 تستهلك المباني أن إلى ، (Materials of Sustainabl Sites)  الخضراءالعمارإ   تا  يشير      
  في .المصنعة ال ق ي  الم اي  خ مسين الخش ، إنتاج  ربع العال ، في الماء العذ  إميايات سيس
 ئة المشييإ فيالبي مساحة بأن  يضيف الضارإ، الءجاجي غاءات البيت نصف تنتج نفسه ال قت
 من تجعل الحقائق سنة قايمة.  هذه 20-40بين  ترا ح جيا    جيءإ ميإ ستتضاعف خالل العال 

 في للطاقة  الم اري استهال ا   الصناعات أ ثر من  احيإ العمرانية  تشغيلها المباني إنشاء عمليات
 الخضراء لتصمي أسالي  ا إيماج فإن- المثال سبيل على- بير مبنى إيار  حالة فيالعال . 
 البيئي،  ل نه األثر  تقليل الطاقة استهالك خفض على يعمل فقط ال المبنى في الذ ية  التقنيات

 قيمة من  يرفع  مريحة، سارإ عمل بيئة الصيانة،  يخلق  ت اليف اشنشاء ت اليف من يقلل أيضا  
 على ت فير يعمل بناءال قطاع في األخضر التيار فإن  ه ذا .اشيجار  عائيات مل ية المبنى

 الخضراء المباني من (مبنى 99على ) أجر  مسح ميياني ففي الط يل، الميى على الطاقة ت اليف
 .المماثلة التقلييية بالمباني ( مقارنة30%بنسبة ) أقل طاقة تستهلك أنها  جي المتحيإ في ال اليات

  بالمقارنة .بسرعة يم ن استعايتها  البناء التصمي  مرحلتي في ت ي فع إضافية ت اليف فان أ  لذا
 م اي إلى يؤي  يم ن أن األ لية البناء ت اليف تقليل لمحا لة التقلييية في النظرإ اشفراط فان بذلك

 .(53)بص رإ مستمرإ أعلى طاقة  ف اتير مهي رإ
 

 : المستدام المعماري التصميم عناصر  2.10.3
 المعمار  للتصمي  عناصر خمسة The Rocky Mountain Instituteما نتن  ر  ي معهي حيي

 :(53)المستيا   هي  التالي
 

  ق رن ما اذا المقيمة في المستيا  التصمي   يصبح. شامال ي  ن أن ينبغي  التصمي  التخطيط 
  فاءإ على األثر أ بر لها التصمي  في األ لى القرارات ت  ن أن  يج  . بالتصمي  التقليي      
 ، Visual qualityالرؤية  ، ج يإIndoor air qualityاله اء الياخلي  يق )ج يإ تحق الطاقة     
  Noise control). في الض ضاء  ، التح  Acoustic qualityالص تيات  ج يإ     
   فالمباني .البناء أسل   في معينا   منهجا   تتبع بناء فلسفة مجري من أ ثر المستيا  التصمي  

   ت اجي م ان على المحلي الطابع اصباغ يفضل  ل ن-األسل   أ  ها الطراءل ليس المستيامة     
 .الثقافية اله ية ليعضي التصمي      
  التقلييية المباني من تعقييا   أقل ت  ن حيث المستيامة، المباني ت لفة قلة. 
   حي   أمر-ال ل من جءء يعتبر  الذ  عنصر  ل االعتبار في يأخذ الذ -المت امل التصمي 

 .المستيا  لنجاح التصمي      
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  في المباني، الطاقة حفظ للطاقة، الم فرإ العمارإ تحقيق طريق عن الطاقة استهالك من التقليل 
 (3.3رق  ) ش ل. السبا ة  أنظمة ال هرباء، الطاقة استخيا  في   فاءإ    

 

 
  .خطة التصمي  المعمار  المستيا  :(3.3شكل )

  .2007، عال  الت ن ل جيا  المعل ماتية .يايا م سى،المصدر: 
 

 Sustainable Constructionالمبني المستدام:   3.10.3
 مع  الت افق البيئي األياء  فاءإ حيث من المت املة الج يإ فيه تتحقق الذ  المبنى ه       

 :باآلتي  يتميء. (53)البيئة على األثر تقليل إلى  يهيف . االقتصايية المتطلبات االجتماعية
 

 .الطاقة استخيا   فاءإ  -1
 .الطبيعية الم اري استخيا   فاءإ  -2
 .البيئية الم ائمة تحقيق في المت املة االنظمة استخيا   -3
 .مرإ من ا ثر استخيامها اعايإ يم ن للبيئة صييقة بناء م اي استخيا   -4
 .المناخية  الظر ف يالجغراف الم قع حيث من المحيطة البيئة مع الم ائمة  -5
 .الض ضاء من الحي   ذلك المغلقة االما ن في اله اء ج يإ  تحقيق التل ث منع  -6
 . اليينية االجتماعية  احتياجاته  مستخيميه متطلبات يحقق الذى المعمار  التصمي   فاءإ  -7
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 :High Tech الفائقة التقنيات عمارة اتجاه  11.3
   ليي الماضي القرن من في الستينيات  اشبياع للتغيير الحاجة بفعل أنش معمار  اتجاه ه       
 العلمي التقي  منصهر بتأثيرات معمار  نتاج لتحقيق يسعى المتأخرإ، في مرحلتها الحياثة لمرحلة

 عاليا  للتقنيات حض را   يحقق البناء من نمط شنتاج نجاحات الت ن ل جيا من  مستفيي المتسارعة،
 المر نة من مم ن قير أ بر لتحقيق  صفاتها لخصائص الم اي  بيرا    استثمارا   عالية،ال البنائية

  ه  التصميمية للعملية األ ل لخيمة الهيف تسعى متط رإ بآلة أشبه المبنى  عي  الشفافية،
 مناطق إلى ينتم ن مختلفين قبل مصممين من بسه لة التيار هذا طر حات ق بلت  قي. ال ظيفة
 الممارسة في تعميق حض ره في  له هذا أسه   قي متن عة، ثقافية خلفيات باينة ذاتمت جغرافية
 عيا هذا المعمار  العالمي، المشهي في المهمة المعمارية أحي التيارات ب صفها المعاصرإ المعمارية
 معماريا   منه تيارا   جعل مما التقنية، النجاحات مستجيات ءخر  صريحة على مباشرإ بص رإ اعتمايه
المعين  من غالبا   هي بم اي تصاميمه االتجاه يترج  هذا جميعا   الناس قبل من  مقب ال   شائعا  

 مبيأ  تخي   المقا مة، الخفة حيث من  ت ا   الت ن ل جيا الصناعي، باشنتاج ترتبط التي  الءجاج
  .(54)ف ستر ر اي هذا االتجاه : ن رمان أه  من االستخيا ، مر نة

 

 الفائقة: التقنيات عمارة اتجاه سمات  1.11.3
 :اآلتية بالنقاط الفائقة التقنيات اتجاه سمات تبرز     
 

 البناء  ت فير م اي مجال في التقنية النجاحات ءخر مستجيات على ال اضح االعتماي -3
براء  .أهميتها  مقاساتها في  المبالغة اشنشائية العناصر الطاقة،  ا 

 . الت ن ل جي التقني بتط ر أيائها ط رتت  بير ءلة حي إلى المبنى عيي -0
  في ت ضع التي الحييثة اال تساء م ثفا   م اي استخياما   المعينية اشنشائية البنى استخيا  -1

  .الفائقة عمارإ التقنيات اتجاه أسس  تطبيق المبنى أهياف خيمة تحقيق
 .الءخرفات   الرمءية عن للبناء بعييا األ ل الهيف ه  النفعي ال ظيفي الجان  عيي -1
 بالش ل البناء م اي خصائص خالل استغالل من الفراغ  شم لية المر نة مبيأ تحقيق -2

 .ال ظيفية المتغيرات التأقل  مع على  قيرته المبنى، يينامي ية لتحقيق األمثل،  ذلك
 من  اسعة مساحات  استخيا  احترا  الم قع خالل من المحيط مع  االنسجا  الشفافية -6

  عن المستخي  اشنشائي عن النظا  صريحة ص رإ  ا عطاء التعبيرية يأمب الم اي تحقيق
 .(54)الت  ين  ال اجهات خالل من الحر ة،  ءلية للمبنى االستخيامات ال ظيفية
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  :بيئي معماري كاتجاه الفائقة التقنيات عمارة  2.11.3
 للمبنى، أ بر امةاستي لتحقيق أنه يسعى الفائقة التقنيات اتجاه سمات سري خالل من      

 البيئي، االنجاء جيييإ في مقاييس الفائقة التقنيات عمارإ أطلقت إذ الطاقة الطبيعية،  الستغالل
 للمناخ المعطيات البيئية من باالستفايإ  ذلك االهتما ، من جانبا  بيرا البيئية الن احي احتلت حيث

 مالئمة للعناصر المباني لجعل خيامها است معها، على الت يف  المقيرإ نفسه ال قت في  مقا متها
 تكوينها خالل من السائيإ الظر ف مع  أصبحت تت يف المختلفة، البيئات في للمناخ البيئية

 :(54) ومنها لتوفير الطاقة المتاحة التقنيات واستخدام التقني، المعماري والنشائي
 

 .المناخ قاسية البيئات الحرار  في العءل عملية في المضاعفة السق ف استخيا  -
 الرياح. هب   حر ة فه  إلى استنايا   ه ائية مناسبة ي رات لخلق المضاعفة الجيران استخيا  -
مايإ  من إ ساء  حش ات أنابي  األمطار باستخيا  مياه تصريف لتأمين تقنية معالجات إيجاي -

"New Brien" في التصريف. التقلييية الطريقة عن االستغناء إلى أيت 
   الحرارية الطاقة لتأمين شمسية ءمنية تتغذى ببرامج  مبي تر بأجهءإ م ص لة يامرا استخيا  -

 الحاجة. عني أ ت ماتي يا   أيضا إطفاء األض اء المبنى،  ما تؤمن ياخل  اشنارإ الالءمة
المعء ل  المضاعف الءجاج  ذلك  استخيا  الخارجي، الغالف في الطبقات تعيي مبيأ اعتماي -

 .ه ائي بفراغ
 .عا سة أسطح ب اسطة السق ف  المنع سة من المباشرإ غير الطبيعية اشنارإ ف رإ قتطبي -
 مبيع. تناغ  في  تقنيات العصر مءا جتها بعي المحلية البيئة م اي معالجة -

 

 تقنيات العمارة المستدامة:   3.11.3
مارإ   ت  عرض أحيث التقنيات الخاصة بمجال الع2008في معرض ياالس للعمارإ عا        

 االستيامة التصميمية،  ذلك من خالل مسابقة معمارية، تحا ل ان تشجع المعماريين علي تص ر 
مستقبل الميينة في ظل تحييات تناقص الطاقة  التل ث، استقط  المعرض مئات من المشار ات 

مة بليا .  عرض المتسابق ن أف ارا متقي 26من الشر ات المعمارية في العال   مخططي المين في 
اللتقاط الرياح  الطاقة الشمسية  الحرارإ ال امنة ياخل المبني  المياه باشضافة الي استحضار 

 مشاريع ت  است حاء الش ل النهائي من خالل تحقيق ابعاي االستيامة.
  .(7.3(، )6.3(، )5.3(، )4.3انظر االش ال رق  )
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 .ءراعة االسطح  استخيا  ت ربينات اله اء (:4.3شكل )

  .2010 للمعماريين االمري ي المعهي م قع ،الس ء  ي، ت ماس المصدر:

 

 
ب لنيا ت  استخيا  تقنيات نظ  الل حات الض ئية  الت ربينات، المياه،  -ناطحة سحا  ميينة  ارس  :(5.3شكل )

  محطات معالجة،  نظ  الته ية الطبيعية،  ال اجهات الءجاجية.
  .2010 للمعماريين االمري ي المعهي م قع ،الس ء  ي، ت ماسالمصدر: 
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 .العالمي التجار  البحرين مر ء في  تفاصيلها الرياح ت ربينات :(6.3شكل )

 .(Jones, Anna Ray, 2000)  المصدر:

 

 
مبني صييق للبيئة،  أ ل ناطحة  - Hearst Towerمبني"هيرست" ني ي رك  :(7.3شكل )

 بالمرتبة الذهبية. المعمار  ن رمان ف ستر. LEEDيإ سحا  بالميينة تنال شها
 .(Jones, Anna Ray, 2000)  المصدر:
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 أهم الحلول والبدائل التي تجعل التصميم العمراني يتبع االستدامة:  12.3
 المتسارعة العمرانية التنمية ت ا   التي التحييات من العييي الحاضر ال قت في العال  ي اجه      
 الحضرية، المناطق في خاصة المعاصر، اشنسان حياإ  تط ر الس اني عن التءايي الناجمة
 متمثلة فيما يلي: البيائل التصميمية بعض استخيا  الى ملحة الحاجة أصبحت  بذلك.نتيجة

 

 المبنى. تشغيل في البييلة الطاقدددددددات استخددددددديا أ ال : 
 الم اي. في التي ير اعايإ مبيأثانيا : 

 المبنى. تشغيل في االي  ل جية الطرق استخيا لثا : ثا
 استخدددددددددددددديا  الطبيعة  مدرشح.رابعا : 

 

 ترشيي  غير العلماء بالنسبة الستخيا  الطاقات البييلة بضر رإ العلماء ليى قناعة ت ليت قي       
 في االفراط عن جالنات االرض بيئة تقليل تل ث يم ن حتى التقلييية الطاقة مصاير استهالك
 لتحقيق الضر رية مصاير الطاقة في حقها من القايمة االجيال حرمان الى باشضافة استهال ها
 استهالك فقط بترشيي ليس لألرض الج   الغالف تل ث تقليل الى السبيل ل ن. الحياتية احتياجاته 
  طاقة الشمسية الطاقة مثل المتجييإ الطاقة مصاير استخيا   انما بتنشيط التقلييية الطاقة مصاير
 ال بحيث ت فرها الستيامة نتيجة المتجييإ الطاقة مصاير على االعتماي تءايي  قي . غيرها الرياح

  من .التقلييية الطاقة مصاير جان  الى استخيامها تط ير في حقه  من المستقبلية يحر  االجيال
 من  ل ن ما حي الى مرتفعة تعتبر يإالمتجي الطاقة مصاير استخيا  ت لفة أن بالمالحظة الجيير

اقتصاييا . اما عن استخيا  الطرق  استخيامها يصبح بحيث المستقبل في تنخفض المت قع ان
 :(55)االي  ل جية في تشغيل المبني المستيا  فهي من خالل

 

  .التسخين الشمسي للماء -
  .معالجة المياه المستهل ة بطريقة اي  ل جية -
  .بيعيةالتبريي  الته ية الط -
 الت ليي المءي ج للحرارإ  الق إ. نظا  -

 

 المباني  تشغيل في البديلة الطاقات استخدام طرق من وهنا سيستعرض الباحث عدد
 (.2، ملحق رقم )أسلوب التكنولوجيا والتقنيات الفائقة( في المستخدمة النظمة أهم)
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 تصميم العمراني يتبع االستدامة:أهم المثلة التطبيقية للحلول والبدائل التي تجعل ال  13.3
 

  Conde Nast :(56)مبنى برج  1.13.3
 

في  تايمء س  ير تقع في ناطحة سحا  (Condé Nast Building), باشن ليءية   ني ناست مبنى      
  احي من أ بر مشاريع  2000. البناء ت  افتتاحه في عا  43  42بين شارعي  ني ي رك  سط ميينة

في أط ل  12 ( جاعال اياه يحتل المرتبة 247طابق ) 48. يرتفع المبنى قرابة 42إعايإ تط ير شارع 
 تش ل مساحة الطابق ال احي في المبنى  .ال اليات المتحيإ في 41،  المرتبة ني ي رك ابراج ميينة
طابقا ( في ني ي رك،  ه  مصم  ب اسطة )ف  س  ف ل معماري ن(  48من )المبني يت  ن  .²  149.000

& Fowle Architects Fox، نه يعي أح ي األمثلة المب رإ التي طبقت مبايئ العمارإ المستيامة  قي  ا 
استخي  المبنى ن عية خاصة من  لقي  .استعملت فيه تقريبا  جميع التقنيات التي يم ن تخيلها لت فير الطاقة

الءجاج تسمح بيخ ل ض ء الشمس الطبيعي  تبقي الحرارإ  األشعة ف ق البنفسجية خارج المبنى،  تقلل من 
 (. 8.3ش ل رق  )لحرارإ الياخلية أثناء الشتاء. فقيان ا

 

( الم ج يإ على المبنى من الخارج تء ي المبنى بطاقة Photovoltaic Panels ما أن ل حات )      
اشضاءإ في   تطفئياخل المبنى تتح   حساسات الحر ة بالمرا ح ،  يل   اط( 15إضافية تصل إلى )

 (.8.3ش ل ) . المناطق قليلة اششغال مثل السالل
 

    
 . (2005 ،الس اط)المصدر:  .من الخارج Photovoltaic Panelsل حات  :(8.3شكل )

 

 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%AD%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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  The Swiss Re Tower :مبنى برج  2.13.3
بالمقاطعة المالية تحيييا  قع في لنينيبرج س يس ر  ناطحة سحا  تستخي   م ات  عامة       

س يسرية العمالقة في مجال إعايإ التأمين  المبنى ذ  ارتفاع تع ي مل يته إلى شر ة س يس ر  ال
شاهقة  بالمنشآتيرمء إلى بياية طفرإ جيييإ  ،  بناءه0متر 76400 مساحة  طابق 40،    180

االرتفاع في لنين حيث يعي سايس أعلى مبنى في الميينة  ه  من تصمي  المعمار  ن رمان ف ستر 
 .(56)ب اسطة شر ة س انس ا الس ييية 2004الي  2001  لقي ت  إنجاءه بين عامي  شر اه

 

العالية في   فاءتهأن الشيء الرائع في هذا المبنى ليس ش له المعمار  الجميل  ل ن       
استهالك الطاقة، فتصميمه المبيع  الخالق يحقق  فرا  مت قعا  في استهالك الطاقة يصل إلى 

اية تقلييية مماثلة.  تت  ن  اجهة المبنى من طبقتين %( من إجمالي الطاقة الذ  تستهل ه بن50)
 الطبقتان تحيطان بتج يف مه ى بالستائر الم جهة بالحاس  اآللي.  ما أن المءي ج، من الءجاج 

نظا  حساسات الطقس الم ج ي على المبنى من الخارج يراق  يرجة الحرارإ  سرعة الرياح  مست ى 
تح ل حات الن افذ عني الحاجة. أما ش ل المبنى فه  مصم  أشعة الشمس،  يق   بغلق الستائر  ف

،  يتيح االصطناعيةبحيث يءيي من استعمال ض ء النهار الطبيعي،  يقلل من الحاجة لجضاءإ 
  (9.3ش ل رق  ) مشاهيإ مناظر خارجية طبيعية حتى لمن ه  في عمق المبنى من الياخل.

 

  
 . (2005 ،الس اط)المصدر:  . ثالثية األجءاءية المسطحة األل اح الءجاجبان راما  :(9.3شكل )
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 حاالت دراسية طبقت مفاهيم االستدامة:  14.3 
 )نماذج لمشروعات تطبق مفاهيم االستدامة والعمارة الخضراء(       

 

ن بعض األمثلة التطبيقية التي ت  استنباطها اعتمايا علي أسس  اضحة م الفقرإ هذه تناقش       
ل ل مشر ع من المشاريع  عاما  صفا الفقرإ هذه . حيث تتضمنالتحقيق أهيافه اليراسةمحت   

 AIA*2أ  مقيمة من قبل  LEED*3المختارإ  التي تعي من أبرء األمثلة العالمية الحائءإ على 
 التي من المؤشرات أ ثر أ  مؤشر على المشاريع  أفضل عشرإ مشاريع خضراء لعا  معين. تؤ ي

  بيايات العشرين نهايات القرن مع بها العمل أنتهى التي المشاريع اختيار فقي ت .  اليراسة  لهاتنا
 األخيرإ في العق ي البناء  م اي شهيته الت ن ل جيا الذ  للتط ر فهي م ا بة  العشرين ال احي القرن

 خصائص حيث تمتلك ايضا (.إنشائها في الءمني المشاريع التسلسل عرض تسلسل في ر عي)
 ل مشر ع فقط،  ذلك  عن أ لية ف رإ إعطاء إلى هذا ال صف يهيف مميءإ.  ش لية  مايية ف رية

 1.األف ار لتعءيء ذلك األثر  تحقيق
 
 

 :المنتخبة العينات
 .(Energy Resource Center)الطاقة  مصاير مر ء 1 :رقم عينة

 ري ية.المتحيإ االم ، ال اليات(Downey) اليف رنيا              
 .(Terrace Library)  Lake View البحيرإ م تبة 2 :رقم عينة

 .مبني ثقافي المتحيإ االمري ية.  اليف رنيا، ال اليات             
 .( (Charles Hostler Student centerالجامعة حر  ضمن طالبي مر ء 3 :رقم عينة

 .جامعي( حر  ضمن ترفيهي مبنى لبنان ) -بير ت              
 
 
 
 

                                                           

*
1

 Leader ship in Energy and Environmental Design ) LEED  )تم المبنى  األخضر تقييم نظام هو 

 ، األمريكية المتحدة الواليات األخضر في البناء مجلس قبل من 2000 عام في العامة الى رسمية بصورة تقديمه

 نحو األبنية صناعة تحرك في ساعدت سنوات ثالث كل تحديثها يتم حية وثيقة فأعتبر ، 1993 عام في تأسس

 في المستخدمة والمعايير الشروط ضمن النسب تقدير نظام وفق األبنية تصنيف يمكن لذا ، استدامة أكثر تجارب

 نوع وحسب مختلفة جوانب في نقاط وبشكل الخضراء بالضوابط المبنى التزام مدى على الحكم

 .(Mendler&Odell,2000,P.20).المبنى

 
2

 *(The American Institute of Architects) AIA للمعماريين االمريكي لمعهدا. 
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المنتخبة العينات: 
  1 :رقم عينة  1.14.3

 .(Energy Resource Center)الطاقة  مصاير مر ء :المشروع اسم
 المتحيإ االمري ية. ، ال اليات(Downey) اليف رنيا : الموقع

 .1995 في البناء أ تمل ،1957 عا  انشات م ات  لمجمع تأهيل إعايإالتنفيذ: 
 الى ال ص ل أجل من لمساعيته  للءبائن المر ء اف ار يقي : ومحتوياته للمشروع عام وصف

 احتياجه . تلبي  التي مع البيئة  المت افقة  ال لفة ال فاءإ حيث من  األف ار أفضل الحل ل
 من قبل المشر ع ،  اختيرLEEDقبل  من البر نء  المست ى على المبنى حاء :المشروع تقييم

 .1998 لعا  خضراء مشاريع عشرإ أفضل بين من AIAمجلس 
 قابلة م اي من مصن عة أ  معايإ م اي هي المستعملة الم اي من 80% :ومصادرها البنائية المواد

 المعايإ البنائية الم اي .المجسيإ الطاقة من للتقليل المتبعة ال سائل أبرء من تعي  هذه للتي ير،
 في المستعمل  الخش  لحماماتل البالستي ية  الق اطع الءجاج، ال اح الحييي، هي المستعملة
  .تأهيله المعاي الخش  من الميخل

 

 االستدامة استراتيجيات:  
  استعمالها. تي يرها إعايإ المم ن التي من البنائية الم اي لجمع المحلية الس ق على االعتماي  -
  ق اطع لي  ن استعماله أعيي) مثل البالستك القيي  المبنى في الم ج يإ الم اي استعمال إعايإ  -

 القيي   ا عايإ استعماله(. المبنى من تأهيله إعايإ)  الخش ( معايإ التصنيع بالستي ية    
 (10.3انظر ش ل رق  ) .القيي  للمنشأ البنائية الم اي استعمال إعايإ  -
 

  
  أمري ا. –  اليف رنيا ( Energy Resource Center) الطاقة  مصاير مر ء :(10.3شكل )

 .(Mendler&Odell,2000,P.20)ر: المصد
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  2 :رقم عينة  2.14.3
 .(Terrace Library)  Lake View البحيرإ م تبة :المشروع اسم

 .مبني ثقافي المتحيإ االمري ية.  اليف رنيا، ال اليات: الموقع
 .2003 حءيران في البناء أ تمل جييي، بناءالتنفيذ: 
 ومحتوياته:  للمشروع عام وصف
 .انجل س ميينة ل س في تقع متن عة فعاليات فيه تجر  اجتماعي ثقافي م ان م تبةال تعي

 .خارجية  باحة بيئي االجتماعات، معرض قاعة المطالعة، قاعة: المبنى مكونات
 قبل من المشر ع ،  اختيرLEEDقبل  البالتيني من المست ى على المبنى حاء :المشروع تقييم

 . 2004 لعا  خضراء شاريعم عشرإ أفضل بين منAIA  مجلس 
 الم اي من مجمل% 50 بنسبة تصنيعها معاي بنائية م اي استعمال ت  :ومصادرها البنائية المواد
 من% 60 .التصنيع في المستهل ة المجسيإ من الطاقة للتقليل الحييي، مثل المستعملة البنائية
 الم اي من%  30  المبنى، عم ق من ميل 500 ح الي تبعي مصايرها المستعملة البنائية الم اي
 بنائية م اي من هي البنائية الم اي من نصف  أ ثر ميل، 100 تبعي أما ن من مصايرها البنائية

 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ الطاقة محلية، للتقليل من
 

 االستدامة استراتيجيات:  
  االفتراضية أعمارها حس  البنائية اختيار الم اي تقيير ث   من المبنى لعمر المسبق التخطيط  -
  البامب  شجر من أرضيات  اختيار قير االم ان المحلية البيئة في المت فرإ البنائية الم اي اختيار  -

   الم اي اختيار عملية في  اضح ي ر له الم اي  ان نقل الصل . اما عمليات من الخش  بيال    
 (11.3للمشر ع. انظر ش ل رق  ) النهائية لفةال  في حسا  أثر من لما له البنائية    

 

  
  أمري ا. –  اليف رنيا (lake View Terrace Library)م تبة البحيرإ  :(11.3شكل )

 .(Mendler&Odell,2000,P.20)المصدر: 
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  3 :رقم عينة  5.14.3
 m² (High Tech High Chula Vista) 4120مبني تعليمي المساحة  :المشروع اسم
 ، أمري ا.(Chula Vista) اليف رنيا : موقعال

 .2009أذار في البناء أ تمل ، جييي بناءالتنفيذ: 
تفع الميرسة  12-9 المراحل ما بين طال  550 الميرسة تخي  ومحتوياته: للمشروع عام وصف

 .األمري ية المتحيإ في ال اليات  اقتصايي ا ثقافيا   تن ع ا الم اقع أ ثر من في م قع
 قبل من المشر ع ،  اختيرLEEDقبل  البالتيني من المست ى على المبنى حاء :لمشروعا تقييم

 . 2011 لعا  خضراء مشاريع عشرإ أفضل بين منAIA  مجلس 
 الصنع مسبقة المصنعة،  حيات القطع من ن عين على األنشاء أعتمي :ومصادرها البنائية المواد
 .المقاسة األبعاي المت ررإ ذات ال حيات تجميع لىع أعتمي تقلييية الصنع،  الهما   حيات حييثة
 بيئي إياء ذات بنائية م اي اختيار في  قي ر عي .المبنى أجءاء معظ  في المحلي الخش  اعتماي

 .اشنشاء في المقاسة  الهيا ل الحيييية الخش ، منتجات على التأ يي  ت  صحي عالي
 

 االستدامة استراتيجيات:  
 االستعمال.  شعايإ القابلة البنائية ال حيات استعمال  -
  خالل من التصنيع عمليات في المجسيإ المستهل ة الطاقة من للتقليل المعايإ الم اي استعمال  -

 . معايإ م اي من اشنشائية الهيا ل استعمال    
  منخفضة صيانة متطلبات ذات م اي  أنظمة استعمال: خالل من عمر ا أط ل لم اي التخطيط  -
 (12.3انظر ش ل رق  ) الليفي.  استعمال االسمنت    
 

  
  أمري ا. –  اليف رنيا (Energy Resource Center)الطاقة  مصاير مر ء :(12.3شكل )

 .(Mendler&Odell,2000,P.20)المصدر: 
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 خالصة الفصل الثالث:
 للحفاظ منه مفر ال أمر ه  الحياإ ن احي مختلف في االستيامة مفه   تطبيق أن شك ال      
 مجال في المفه   هذا تطبيق أن الإ. الطبيعية بالثر ات في التمتع القايمة االجيال حق على

فقي ظهر  .المطل   استخيامها التجهيءات الرتفاع  خاصة م لف اقتصاييا   يعتبر ألنه العمارإ نظرا
 عليرإ الخضراء  العما االستيامة مفاهي  طبقت بعض النماذج التي خالل ذلك جليا  من
 اقتصاي  مست ى ذات ي ل في ت جي أنها  الحظنا ، عينات لليراسة االتي ت  عرضه المشر عات

 المستيا  للتصمي  االقتصايية الجي ى أن إال المرتفعة االقتصايية الت لفة من الرغ  ب  .مرتفع
  المبني. تشغيل من سن ات ذلك بعي  الميى البعيي على تظهر

 

 ظاهرإ لت ضيح سعت التي العالمية  االيبيات النظرية الطر حات من العييي ظهرتقي ل     
 خلق   يفية المعمارية باالستيامة يتعلق ما  خاصة المعرفة  حق ل المجاالت مختلف في االستيامة
 محا اإ استراتيجية ي ر الى المعمارية االيبيات شارتأحيث  . البيئة المبنى بين  الت افق الت امل
 نأ الإ لمستعمليه الراحة  ت فير المبنى  فاءإ في تؤثر خصائص له مستيا  ش ل ت ليي في ةالطبيع
  ثرأ الشمسية الطاقة  انت فقي الطاقة، لمصاير بالنسبةما أ .تطبيقية بص رإ تيرس ل  الظاهرإ هذه

 الى بالنسبة ماالحرار . أ ال س  تحقيق ه  منها الرئيسي الهيف   ان استخياما   المصاير
 اه  الشمسية الخاليا  انت حين في ش لية معالجة اه  الش لي الت  ين ف ان الش لية المعالجات
 مقا مة ه  عامة بص رإ  الت ن ل جية الش لية المعالجات من الهيف   ان. ت ن ل جية معالجة
 .الخ  الءالءل ،الغءيرإ  االمطار  الحرارإ، الطبيعية للظر ف المستيا  الش ل

 

 اعتماي ا عالمي ا، مستيامة خضراء مشاريعثالثة  من م  نة لليراسة منتخبة عينة اختيار ت  قي      
 الخضراء المشاريع من  هي اهيافه لتحقيق البحث محت ى من استنباطها ت   اضحة أسس على
 عشرإ  أفضل AIA قبل من مقيمة ا  LEED جائءإ على الحائءإ العالمية األمثلة ابرء من  تعي

 القرن نهايات مع بها العمل النتهاء المشاريع هذه  ختيارا ت  ذلك  .معين لعا  اءخضر  مشاريع
 البناء  م اي الت ن ل جيا شهيته الذ  للتط ر م ا بة فهي  العشرين ال احي القرن  بيايات العشرين

باشضافة الي  (.إنشائها في الءمني التسلسل المشاريع عرض تسلسل في ر عي) األخيرإ العق ي في
 األ لى المراحل في المبنى عمر تحييي يعي  ما . مميءإ  ش لية  مايية ف رية خصائص تمتلكانها 

 البنائية الم اي ن عية في  اضح تأثير لها التي المهمة النقاط من  التصمي  التخطيط لعمليات
 في متقاربة بنائية م اي اختيار هي الحالة هذه في النقاط أه   أحيى( اشنشاء) البناء في المختارإ
 (.الصيانة أعمال  لفة تقيي  في مه  عامل  ه ) االفتراضية أعمارها
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 أثر التطور التكنولوجي علي استراتيجيات البناء الشكلي المستدام في قطاع غزة. 
 

 ألواحراسية، والمتعلقة باختيار مادة المحور الول: نبذة عامة بالحالة الد 
 في تشكيل الواجهات المعمارية المستدامة.  اللومنيوم المزدوجة    

 

  تقـــــــديم: 1.4 
 ما  هذا األمر نهاية في نشاهيه مافي   منها تتش ل التي الم اي أساسي بش ل تعني العمارإ إن      
 البناء فم اي مبنى، أ  عن نطباعناا يش ل الذ  ه  هألن نراه بما االعتناء أهمية على نؤ ي يجعلنا
 م اي هناك إن على قبيح. ه   ما جميل ه  ما  بير بش ل لنا  تحيي ح لنا، من البيئة تصنع
 تيخل  مايإ األلمني   ال اح . غيرها من أ ثر للعمارإ المعاصرإ الص رإ بناء في ساهمت  تقنيات

 أنها   ما ،التقنية الفائقة العمارإ تقيي  في  بيرإ أفاقا فتحت قي للعمارإ الخارجي الش ل تر يبة في
 انه إال صالبته رغ  فاأللمني   " المعمار  الش ل سي لة"  نسميه أن يم ن ما أحياث في ساهمت
 مع متباين عصر من العمارإ نقل في حايا تأثيرا البصرية السي لة لهذه  ان لقي  . التش يل سهل

  .. بصريا المثيرإ الهالمية  مرا به الفضاء بعال  ي  ن ما أشبه عصرا. السابقة العص ر
 

  :اللمنيوم خواص
 ثلث تعايل 2.70 تبلغ التي ف ثافته ج ،بالح   مقارنة  ءنا   البناء م اي أخف من األلمني   عتبري        
 الجييإ  متهمقا ،للصيأ العالية مقا مته منها: هامه أخرى خ اص  لأللمني  .  النحاس الحييي  ثافة

 يصل متأخرإ يرجه  هي ،660 يرجه عني يذ    ال يذ   فاأللمني   اشتعاله عي  بفعل للحريق
 للتآ ل فائقة مقا مة أن  ما قبلها، عليه السيطرإ ت  قي الحريق ي  ن أن يم ن حيث الحريق إليها
 معر فه غير بناء  مايإ األلمني   خصائص أن المالحظ  من. معمرإال الم اي من يعتبر فه   لذلك
 الن افذ إطارات في إال استخيامه من يحي مما منطقتنا في  المهنيسين المصممين من  ثير ليى
 الى نفتقر إننا الى ذلك يرجع  قي ،"  ال مرات األعميإ"  اشنشاء لعناصر لتغطيةا من قليل  ربما

 تحيي ألنها مهمة الخصائص أ  الم اصفات هذه.  تصنيفها المختلفة األلمني   أن اع عن معل مات
  .(57)استخيامها يم ن التي  المجاالت المايإ منها تصنع التي المختلفة األن اع
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 :بناء كمادة اللمنيوم
 

 ،تجاريا   إنتاجه أم ن عنيما عشر التاسع القرن  سط الى البناء في األلمني   استخيا  رجعي        
 . الءهر النحاس على متقيما سن يا طن ملي ن 22بدددد ددد عالميا ني  األلم إنتاج مان   الحين ذلك  منذ

 أعمدديإ هيئددة علددى خدداص بشدد ل البندداء  فددي الصددناعية المنتجددات مددن ال ثيددر فددي األلمنيدد   يسددتخي 
طارات   مرات  اشنشدائية الهيا دل  تغليدف  الجديران األسدقف فدي خارجيدة  تغطيده  ق اطع شبابيك  ا 
 فدي اسدتعماله  يدأتي. " للمياه تا  عءل فه  المياه تسر  من للحماية لمني  األ من أ راق هيئه  على
 الحريددق بفعددل لتغطيددةا ذ بددان فددان تغطيدده مددايإ  ل  ندده ،الدد ءن خفيددف ألندده االسددتعماالت قائمددة أ ل
 حمله في سه له أعطته  ءنه خفة إن  ما، المبنى خارج الى الغاءات من السريع التخلص الى يؤي 
  .(57)به البناء سه لة  بالتالي ، الخاصين الحييي مثل األخرى لبناءا م اي تف ق

 

 المناخية الظروف مواجهة في المتقدمة للتكنولوجيا موظفة كمنظومة المبنى عمل تكاملية 2.4  
  الواجهات(: –الخارجية )الغالف الخارجي 

 

 الجءء مست ى على صمي الت مراعاإ يتطل  شاغليه حاجاتلبي ي   ت املم   مبنى حقيقت   إن      
 تصمي  يشمل  ف ر  ،قصي  بفعل   ظيفة   ش ال   للمبنى العا  التصمي  تط يع ب اسطة  ذلك  ال ل

  بما الشاغلين خيمة في م حي   ل المختلفة  تقنياته بآلياته المبنى يعمل، لالتشغيلية منظ ماته
 البيئة مع  تياخله ،المبنى م اءمة باراالعت بنظر ءخذا المالئمة الياخلية الراحة  يحقق الطاقة ي فر

 في إيجاب ا يخي  بما المتجييإ  طاقاتها ،م اريها من مستفيي ا معها ال  متفاع الخارجية الطبيعية
  يؤلف بيئته من التصمي  لينبع المتقيمة الت ن ل جيا  بت ظيف ال لف بأقل الياخلية البيئة تحسين
 يعمالن اللذان الخارجي  غالفه ،ش له خالل من لها جيب امست ال قت ذات  في منها يتجءأ ال جءء ا

( حي متنفس) يينامي ي مبنى النتاج لي  ن الخارجية، المناخية المتغيرات من للحماية   سيلة
  حافظ ا مم نة أيائية  بأعلى ،الياخلية البيئة لمتطلبات  ملبي ا جهة من البيئية بالمتغيرات متح  
 الشمسي لجشعاع التعرض فان (،جاف-حار) مناخب القطاع يمتاء إن  بما أخرى، جهة من للطاقة
 بغية، المتجييإ الطاقة تط يع في العالية اشم انية  يمنح ي فر مما السنة من ط يلة لم اس  ي  ن
 .األيائية عالي ت املي مبنى إلى  الت صل المحيطة البيئة من باالستفايإ الطاقة استهالك تقليل
 الظروف من المبنى حماية عن المسؤول الساس عدي   المبنى الفغ   نأ سةدراال دج  ت   وهنا

 التنظيم بدورايضا    يقوم  غالف المبني نا  و  .لشاغليه الحرارية الراحة الخارجية وتوفير المناخية
 مادته وطبقات ،وداخلية ،خارجية أسطح من) مكوناته جميع مواجهة خالل من للمبنى الحراري
  .الخارجية الحرارية ؤثراتللم   (..،البنائية
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 :Composite Panel))المركبة  االلمنيومنبذة عامة عن ألواح 3.4  
 

 ا  المءي جة المر بة االلمني   ال اح المباني اته اج ت سيه األخيرإ اآل نة في انتشرلقي       
  المعمار البناء طلبات لتغطية  ذلك ، الياخلي ،الخارجي اليي  ر  اعمال ،ال اجهات ت سيه)

 االبياع ميى لت سيع األل ان متعييإال اح االلمني   المر بة ا  المءي جة  باس  المعر فة(،   المتءايي
 المصم  اما  يةلالش  الخيارات ت سيع خالل من متن عة بأش ال المباني اته اج تصمي  في

 اشيارية، يالمبان اته اج  خص صا ات،ه اجلل يي لالتق   هالمف ع س ىلع بالمر نة  تتصف
المنطقة  فيمع تط ر البناء ف .المجتمع تقي  ميى ىلع تيل التي االبنية حيأ  ه االيار  فالمبنى

األبراج ءاي الطل  على ال اجهات الءجاجية  أعمال الت سية   انتشار العمارات  المباني تط ر ش ل 
ما بين األناقة  ت فير متميء يجمع  عصر لما تضيفه هذه ال س ات من مظهر  نظرا   األلمني  ب

ت فير العءل من مريح س اء للعمل أ  الس ن باشضافة إلى ما يتمتع به هذا النظا   صحيج  
 ها.ل اجهات   ذا سه لة أعمال الصيانة  النظافة نياللمب الحرار 

   
 

  
 .غءإميينة  في المختلفة  المحالت المباني بعض ل اجهات ص ر :(1.4شكل )
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  :Composite Panel))المركبة  االلمنيومتعريف ألواح 1.3.4  
هد  ت س  ح ائط المبنى األصدليه حيدث الغدرض األساسدى  عباره عن ال اح ال مني   مر بةهي      

 ال ا يدددداتمثددددل ال انددددات أ   الخاصددددة األربطددددةباسددددتعمال   ذلددددك األصددددليبالحددددائط تر يبهددددا تر يبهددددا 
أ   المختلفدددةأ  الء اندددات أ  التعشددديقات  اليمامدددة لدددق عليهدددا ييدددلأ  الغنفاريدددات التدددي قدددي يط المعينيدددة
 إلدى باشضدافة حريقلل اه مقا مت للحرارإ اه عءل اه ءن ةبخف  تتميء اته اجال ل ساء تستخي . اللحا 

 بحيث التعشيق طريق عن تت   التي  السريعة ةهلالس اهتر يب ةطريق إلى ةأضاف. مثل أخرىمميءات 
 المدد فرإ  المبدداني القييمددة مبددانيلل الدديي  ر إعمددال أيضددا  تناسدد  ،األلدد اح كلددت بددين ف اصددل رهددتظ ال
  .(58)اه نقشات اهأل ان تعييمن  اهل  ما بيئةلل  الصييقة طاقةلل
 

 
 ،  م  ناته.Composite Panel المر بة االلمني   أل اح :(2.4شكل )
  .2014، لأللمني    لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد

 

  
 Composite Panel المر بة  االلمني  صفائح  :(3.4شكل )

 .م2014، الحييي الصناعي االلمني  مؤسسة راما ألنظمة الءجاج   : أحمي، النعسان :رالمصد
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 :Composite Panel أو المزدوجة المركبة االلمنيومواح لل الوصف العام2.3.4  
أرقى  أج ي ا تصنع باستخيا  أحيث التقنيات  التجهيءات   المر بة بأنه االلمني  تتميء أل اح       

 :(58)حيث تتميء هذه االل اح بالمميءات التالية الخامات.
 

 .ط يلة لسن ات ش له على يحافظ يجعله مما الج ية للع امل مقا   1.

        اسعة من األل ان. إطار مجم عةتأتي في  2.

              ال قت. مع جمالها ال تفقي خ اصها  3.
 .ةدددددددددددددددددددددعالمي اتدددددددددددددد يهان ييب نت صقالال الفيل  يستخي  حيث الصيمات مقا مة4. 
 .ذاتدددبال الصفة لهذه البليان من ال ثير في يستخي  لذا للحرائق بمقا مته معر ف5. 
 .البالغة  صالبته(  غ 5.5 المربع المتر  ءن)  ءنه بخفة يتميء 6.
 .ةددددالمطل ب األش ال حس   لفه ش له  تغيير طيه يم ن مط اع7. 
 .ادددددددددددددددددددددحالته أفضل في اءدددددددددددددددددالبقالن لييها القددددددددديرإ علي   ذلك الج ية للع امل ممتاءإ مقا مة 8.
 إضددددددددددددددددافة ع اءل اخر . إلى جيحتا  ال ذاته بحي للص ت عاءل أنه يعني   لالهتءاءات مخمي9. 
  الت دددداليف. ال قت ردددديختص اددددمم  اشنجاء التر ي  في سرعة يعني منه  بيرإ أل اح استخيا  10.

 

. المحييإ الءبائن  لط  فق  ظائف بعيإ فهاتصني يم ن المر بة األلمني   ل حات التصنيف:أوال: 
 ،ب تيريالل المقا مة   ،للحرائق المقا مة المر بة األلمني   اتل ح ناكه ي جي المثال سبيل ىفعل

 المر بة، الجرانيت األلمني   أل اح ناك ه السطحية، اتبالمعالج تصنيفا ذلك ... إلخ ة االستاتي ي
 األلمني    ل حات ،المر بة ةالمرئي األلمني    ل حات ،بالفرشاإ المصق ل المر بة األلمني   أل اح  

 يم ن المر   األلمني   ل حات بالتطبيقات، يتعمق فيما. ذلك من  أ ثر ،المحمصة البالستيك
 .  (58)يةل الياخ الخارجية الجيران نيلتءي هااستخيام

 

 عاليددة ق تهددا ان حيددث جدديا ط يدل افتراضددي عمددر طدد ل االلمنيد   ألدد اح تمتلددك : عمــر اللــواح:ثانيــا  
 .(58) ءنها مع مقارنة جيا
 

 العددءل علددى بقدديرإ المر بددة االلمنيدد   ألدد اح متددعتت :الرطوبــة وعــزل والصــوتي راريالحــ العــزل: ثالثــا  
 .الم  نددة االلمنيدد   طبقتددي بددين ت جددي التددي الحراريددة البالسددتي ية المددايإ بفضددل جدديا عاليددة الحددرار 
 الحددائط عددن اللدد ح يبعددي بحيددث سدد ك علددى ا  مي اني يدد ا  تر يبدد تر دد  بأنهددا االلدد اح هددذه تمتدداء  ددذلك 
 علددى يسدداعي الددذ  بدداله اء الممتلددئ الفددراغ مددن حيددء  جدد ي الددى يددؤي  ممددا سدد  10 – 7 مددن مسددافة
 .(59)الص تي العءل
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 .( 2012،)الحنا   :رالمصد.المر بة االلمني   ل احالعءل الحرار   الص تي  عءل الرط بة أل :(4.4شكل )

 

 فة،لمخت  أنماط  أل ان  أش ال جا بأح ال اح االلمني   المر بة تصنيع يم ن الخصائص:رابعا : 
 من الن ع ذاه يعتبر العالية، اه صالبت ال ءن لخفة نظرا   المعمارية، تصامي لل أ ثر خاصيات لتقيي 
 :(59).  تنيرج خصائصها  التاليالعال  أنحاء جميع في  الشعبي الشائع  ه المباني ءخرفة م اي

 

 عدددن تغندددي المر بدددة منيددد  لاال ألددد اح العاليدددة، الطدددالء جددد يإ ىلدددع االعتمددداي بسدددب  :اقتصـــادي1. 
 ها.ت اليف من  ثيرا   ي فر مما المت ررإ، لصيانةا

  مدةا مق ،الطقدس مقا مدة الحيداإ، فدي ةلدالط ي بالخيمدة تتميدء يدةلالمط األلمني   أل اح :المتانة2. 
 . ثلتلل جييإ  مقا مة العالية، الحرارإ ليرجة
 .اتهال اج ىلع منحنيةال   ةلمائال   مست يةال ش الاأل من العييي تنفيذ   :التشكيل قابلية3. 
 أ ليدة، خدا   مد اي العاليدة البالسدتيك  جد يإ األلمنيد    ءن خفدة ىلدع باالعتمداي :الوزن خفيفة4. 
 لدذلك المنشدئات، ءخرفدة مد اي مدن األخدرى األصدناف نم خفة األ ثر تعتبر المر بة األلمني   أل اح

 .اهلتنفيذ ةليلق ترإف  تحتاج ،التر ي  ةسهل يهف
 حمايدة عتسدتطي المر بدة األلمنيد   ألد اح مدن ةالخارجيد األلمنيد   صدفيحة الحرائـق: مـن الوقاية5. 
 .الياخل إلىالحرارإ  ت صيل تمنع اهنأل ،  ذلكيةلالياخ األساسية الم اي
  .مي التص باتلمتط بيلت  لذلك فة،لمخت  أنماط أل ان من تصنع ان يم ن التصاميم: أدائية6. 
 . ثلت أ  تنتج ال  التي يتغير،  ال يائ  السطح طالء لمبيئة من ناحية مستدامة: صديقا7. 

 

  :المركبة اللمنيوم للواح تطبيقاتخامسا : 
 المطاع ، الفنايق، األنفاق، متر    المحطات األرصفة، ،للمطارات يةلالياخ  الءخرفة الجيران1. 

  .المباني من ال ثير  الم ات ، الفيالت،  لى،األ اليرجة ةاشقام ،هالترفي أما ن
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 .المر بة االلمني   أل احمطار القاهرإ الي لي )مبني الر ا ( أحي  تطبيقات  :(5.4شكل )

 

 المر ر  حر ة اتف،هال  بينة  الصحف، المجالت أ شاك المحالت، ن افذ ال بيرإ،  حاتلال 2.
 شر ات  اجهات تجليياشضافة الي التجاليي المختلفة  دددددد ب .ال ق ي تعبئة محطات صناييق حراسة 
 تجليي -صييليات  اجهات تجليي -تجارية مشاريع  اجهات تجليي - تجارية محالت  اجهات تجليي

 .. الخ. خارجية تصميمات – معارض  اجهات تجليي -بن ك  اجهات
 .الخ يض... المراح  المطابخ، ، المقص رات  السق ف، يةلالياخ الجيران3. 
 .القييمة المباني بناء  اعايإ ترمي 4. 

 التي PVDF فينيليين الب لي فل ريي مايإ فيها تستخي  السطح تشطي  عمليةالسطح: سادسا : 
 ق تها ان حيث) جيا ةط يل لميإ بالل ن االحتفاظ  األل اح مضم نة للتآ ل العالية بمقا متها تمتاء
  .(60) الخارجية لل اجهات بةبالنس ( ءنها مع مقارنة جيا عالية
 أ  عمليا تناس    تالئ   للتش يل  للثق   للتق يس  للقص لالنحناء قابلةال : المرونة:سابعا  
   .معمار  تصمي 

 
 

   
 .( 2012 الحنا  ،) :رالمصد. Composite Panel المر بة االلمني   ل احمر نة أ :(6.4شكل )

 

 أل اح  الءجاجية الح ائط أنظمة بين اليمج خاصية : إمكانية الدمج بين اجزائها المختلفة:ثامنا  
 .للمبنى رائع جمالي منظر يعطي مما األل اح هذه بها تمتاء المر بة خاصية االلمني  
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 لح ائط الءجاجية األخرى. ،  أنظمة االمر بة االلمني   ل احاليمج بين أ :(7.4شكل )

 

 األطفال مستشفيات مثل األطفال لمباني خاصة  ت جي أل ان  متعييإ  ثيرإ تاسعا : اللوان:
 في ل ن من أ ثر بين الخلط يم ن حيثالخ. … غير ذلك  رياض األطفال  ميارس األطفال

 .(60)الناظرين عي ن يسر  منظر مبهج جيا جميل حضار  منظر يعطي مما يال اح المبنى
 
 

 

 
 .( 2012 الحنا  ،) :رالمصد . المر بة االلمني    س اتل المتاحة األل ان :(8.4شكل )
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 :(60)المركبة االلمنيوم: أبعاد ألواح عاشرا  
 1mm، 2.5mm، 3mm، 4mm، 5mm، 7mm 6mm، 8mm، 9mm، 10mm :السمك

3mm - 4mm) 440 ،2 :الطول  (.شعبية األ ثر هيmm. 
 ،0.15mm، 0.18mm، 0.21mm، 0.25mm: االلمنيـوم رقـائق مـن بعض السمكات الخرى

0.30mm، 0.35mm، 0.40mm، 0.45mm، 0.5mm. 
   570mm.،1 /550، 1/ 500، 270/1 ، 1/ 250، 1/ 220، 1 :العرض

 تقريبا تعايل المر بة االلمني  من أل اح  المربع ترالم  ءن أن حيث : االقتصادية:الحادي عشرة
 التي الحييي  مية ت فير في مجال يعطينا هذا فان القيسي الحجر من المربع المتر  ءن من% 5
 األل اح هذه تر ي  يت  س ف أنه المبنى تأسيس بياية من بالحسبان أ خذ إذا التسليح بها يت 

 في استخيا  مثل هذا النظا . الاألم   من ال ثير ت فير  بالتالي يم ن
 

 الخارج(: –الثاني عشر: أماكن االستخدام )الداخل 
 خارجي                                             داخلي    
                        .الساترإ  الح ائط التجليي -                                   السقف.        - 
  المظالت.    البل  نات -               المصاعي. المتحر ة اجاألير    األثاث - 
 .الساقطة  األحءمة األعميإ تجليي -                         الق اطع. الياخلي اليي  ر - 
 ال اجهات. في التش يل -      ال حيات المنتشرإ.        الياخلية اشعالنات - 

-  
 

 
  في الياخل  الخارج للمباني. المر بة االلمني   ل احاستخيا   س ات أ :(9.4شكل )
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 .(60) وسطحه خصائص اللوح : المقاييس الهندسية:الثالث عشرة
 

 خصائص اللوح - لمقاييس الهندسيةا
 الخاصية أو الميزة الفحص HG وحدة القياس النتيجة

6 4 mm - ة اللوحسماك 
0.5 0.5 mm -  االلمنيومسماكة 
7.4 5.5 Kg/m2  الوزن 
 >246  >246 C D 648 درجة حرارة االنحراف 
 >12000  >12000 psi C 365 قوة الضغط القصوى 

3000 3000 psi C 365 قوة الضغط انبطاحا 
 

 خصائص سطح اللوح
 الخاصية أو الميزة الفحص النتيجة

25  ~35  C60 at D 523 اللمعة 
 المرونة D 4145 ت  بنجاح
 الضرب المطرقي - ت  بنجاح

 التنظيف G D 2248 سلبي أ  تأثيرال ي جي 
 مقاومة الكيماويات G D 1308 سلبي أ  تأثيرال ي جي 
 المطار الحامضية - G سلبي أ  تأثيرال ي جي 
 مقاومة القلويات G D 1308 سلبي أ  تأثيرال ي جي 
تأثير سلبي عني  أ ال ي جي 

 C 60% نسبة رط بة  150
D 2247 الرطوبة 

 احتفاظ اللون D 822 D2244 ضمانة عشر سن ات
 خصائصه  سطحه. Composite Panel المر بة االلمني   ل احالمقاييس الهنيسية أل :(10.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
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 .(61) (االلمنيومالمستخدمة )نظم تركيب الواح  : النظمةعشرابع الر 
  ماليات باستخيا  االلمني   من إطارات على )أل اح االلمني   المءي جة( قطع تر ي  يت  نظا 1. 

 التر يد   مر ندة لسه لة المرتفعة،  ذلك  األبراج البنيات  اجهات في األفضل النظا   هذا خاصة
 .تقبالمس الصيانة  سه لة

 فيهدا الحييدي  ي د ن الحييدي مدن إطدارات علدى )أل اح االلمني   المءي جدة( قطع تر ي  يت  نظا 2. 
 فدرأ    هد  غدءإ فدي حاليدا  الشدائع المتبدع النظدا   هد  الج يدة  المدؤثرات الرط بدة ع امدل من معالج
  .االلمني   إطارات نظا  من السعر في

 :المكونات
 ياخلي. معيني سطح -
 . التصنيع اثناء  الخارجي الياخلي المعيني بالسطح ربطها يت  للعءل،صخر   الياف)ص ف( -
 . النهايات بالقطاع ربطها يت  جانبية  صالت -
 . خارجي دد أملس دد معيني سطح -

 .بال س إ  ربطها تجميعها ليت  الم قع الى  احضارها تجهيءها يت  القطاعات  ل :التجميع
 .رأسيا ا  افقيا تر يبها يم ن الحريق قا مةلم مجهءإ القطاعات تعتبر :المزايا

 

 
 .Composite Panel المر بة االلمني    احأل تر ي   انظ :(11.4شكل )
  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
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 نظا ()تابع ال .Composite Panel المر بة االلمني   أل اح تر ي  نظا  :(12.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
. 

 

 :Composite Panel المركبة االلمنيومح طرق تثبيت وتركيب ألوا: الخامس عشرة
 

 :(61)الولى الطريقةأ.  :أوال: طرق التثبيت     
 

  
 .المر بة االلمني   أل اح تثبيتل ة اال ليقيطر قطاع ت ضيحي لل :(13.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
 

 :(61)الثانية ب. الطريقة    
 

  
 .المر بة االلمني   أل اح تثبيتل ة الثانيةقيطر قطاع ت ضيحي لل :(14.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رمصدال
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 :ركيبالت ةقي: طر ثانيا 
 وتتم طريقة تركيبه من خالل: )النظام الول(: االلمنيومطريقة التركيب لبروفيالت . أ

 المبنى. ح ائط الرأسية على االلمني   (بر فيالت) س ك تر ي  1. 
 عمددل ثدد   مددن الرأسددية البددر فيالت تر يدد  بعددي ال مب ءايددت قطددع قياسددات أخددي علددى العمددل 2. 

 ..(61)القص يت  حتى التصنيع  ق ائ  الالءمة التفاصيل
 

  
 قطع قياسات أخيمع  المبنى ح ائط على الرأسية االلمني  (بر فيالت) س ك تر ي  :(15.4شكل )

 حتي يت  القص. الالءمة التفاصيل عمل ث   من الرأسية البر فيالت تر ي  بعي ال مب ءايت
  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد

 

  .المختص المهنيس من التصنيع  ق ائ  التفاصيل استال  بعي القص عملية في المباشرإ 3.
 .خاصة ريشة ب اسطة التفريء عملية تت  القص بعي4. 
 

 
 . المختص المهنيس من التفاصيل استال  بعي الخاصةبالريشة  القص عملية :(16.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
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 أسط انات. ثالث من ملفب هالف يت  أسط انية اعميإ هناك  ان ان  التفريء القص بعي  5.
 

  
 أسط انات بعي عملية القص  التفريء. ثثال من ملف ب اسطة القطع لفطريقة  شكل يوضح:

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
 (17.4شكل )

 

 بالتر يد   المباشدرإ الم قدع الدى القطدع ت ريدي يدت   الثندي  التفريدء القدص عمليدة من االنتهاء بعي 6. 
 .رأسي بش ل مسبقا تثبيتها ت  التي البر فيالت على

 

  
 .رأسي بش ل مسبقا تثبيتها ت  التي البر فيالت على القطع بعي ت رييها للم قع  ذلك تر ي  شكل يوضح:

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
 (18.4شكل )

 

 طريقة التركيب لبروفيالت الحديد )النظام الثاني(: وتتم طريقة تركيبه من خالل:. ب
 المطل  . التصمي  على الحييي بناء   شب ة عمل 2..         التر ي  م قع مقاسات رفع 1.
 .      ال مب ءايت لقطع مقاسات رفع 4..              الحييي شب ات تر ي  3.
 .             فرءها االل اح قص 5.
 .تر يبها ت  التي الحييي شب ة على االل اح تر ي  6.
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 .المهندس قبل من تحديده يتم الحديد ايلبروف مالحظة: مقاس  
 

  
  . الحييي من بر فيالت علىبانيل  ال مب ءيت قطع تر ي  نظا  :(19.4شكل )

 

 :ركيبالتمراحل التثبيت و : ثالثا     
 

  

  
 ..  هنا الش ل عن اليمين االلمني  لثانية  الثالثة لطريقة تثبيت أل اح المرحلة اال لي  ا :(20.4شكل )
 أيضا  الجان  نفس فى المعينى بالقطاع الحائط ربط من ث   المعينى العم ي على ال س إ تجميع ي ضح

 ،  عن اليسار الش ل النهائي للر ن الخارجي.الفراغات لتقفيل الخارجى بالسطح االعصا ربط 
  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
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 :طرق تثبيت الواح الركان )تثبيت الزوايا داخليا، وخارجيا، والزوايا المنحنية(: رابعا     
 

 
 عن اليمن،  خارجيا  عن اليسار. ياخليا   القائمة الء ايا تثبيت :(21.4شكل )
  .2014لأللمني  ،   لالح  ةشر مقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد

 

  
 المر بة  االلمني  ألل اح  المنحنية الء ايا تثبيت :(22.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
 

 :Composite Panel المركبة االلمنيومح للوابعض التفاصيل النشائية السادس عشر: 
 

  
 المر بة االلمني   أل اح ثبيتت بعض التفاصيل االنشائية لطرق :(23.4شكل )

  .2014لأللمني  ،   لالح شر ةمقابلة شخصية،  :محمي  ،لالح :رالمصد
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 :Composite Panel المركبة االلمنيومح للوا السعار بالمتر المربعالسابع عشرة: 
 .المربع للمتر ي الر 50-45 دددددددب يقير الل ح حس  قص ي ن المربع المتر سعر1. 
 .المربع للمتر ي الر 60-50 دددددددب يقير (قطع أ ) مقص ص (0)  سعر 2.
 .حييي بر فيالت على مثبت المربع للمتر ي الر 85-75 ددددددب را   يقير (0)  سعر 3.
 ال مني   بر فيالت على مثبت المربع للمتر ي الر 120-90 ددددددب را   يقير (0)  سعر4. 

 بعض النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار والواجب مراعاتها:الثامن عشر: 
 .االلمني   المءي جة أل اح بأبعاي معرفة المصم  المهنيس على 1.
 .بالس ق المت فرإ األنظمة معرفة المصم  المهنيس على2. 
 .االعمال شتما  التقييرية الءمنية الفترإ معرفة المصم  المهنيس على 3.
 .اختيارها عن المايإ عينة على الت قيع على المصم  المهنيس يحرص أن4. 
 :من التأ ي للمشر ع االستال  عني المشرف المهنيس على 5.
 .الشتاء في االمطار مياه تسري  عي  -          . االفقية الرأسية الخط ط استقامة  -  
 .المنظر  جميل سلي  نهائيال التشطي  -      .للعينة مطابقة االعمال م اصفات هل -  

 :غزة في والشركات المحالت بعض لواجهات صورالتاسع عشرة: 
 

 

 . غءإ في  الشر ات المحالت بعض ل اجهات ص ر :(24.4شكل )
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 :المختلفة بألوانها بالكمبوزايت المكسوة المختلفة المباني لبعض صورالعشرون: 
 

 
 . أل اح االلمني   المءي جةب الم س إ المختلفة المباني لبعض ص ر :(25.4شكل )

 

 علي تشكيل الواجهات المعمارية كرؤية تحليلية في المباني: المركبةاللمنيوم  واح أثر أل  4.4
 :المباني لواجهات تحليلية رؤية  1.4.4
  اجهات في تح  لل لياتاآل   ي اتاال بعض خالل منيراسة هذه االثار  البني ذاه في تمت قي      

مثل ارتفاع المبني  نسبة تشيييه  التنظيمية االشتراطات  افة تحقيق لضمان ذلك   ،مبانيال
 الحص ليضا   س ات ال اجهات،  بعي ذلك أباشضافة الي الطابع الم ج ي  القي  التراثية ايضا    

  افقةالم على للحص ل  عرضها االبتيائية المشر عات بعمل البيء   للبناء النظامية الم افقات على
 ل افة التنفيذية المخططات في البيء قبل أ لى  مرحلة للمشر ع، التصميمية للف رإ المبيئية

 حيث من أ  تصميمه، المراي المشر ع م قع ظر ف  افة يراسة  تت  الهنيسية، التخصصات
 بانيالم بين للربط ذلك  التفصيلية العالقات معالجة  يفية يراسة ذلك  ،المجا رإ بالمباني عالقته
 البل ك مست ى على المجا رإ ال اجهات مع التجانس لتحقيق   العمراني، المحيط مع  معماريا بصريا
 إطار في  عرضه مشر ع  ل  اجهات يراسة خالل من  ذلك ثانيا، الشارع مست ى على ث  أ ال،
 المحييات  افة لتحقيق،   الشارع  اجهة ص رإ في المجا رإ المشر عات  اجهات مع مجمع

هناك بعض المحييات  اآلليات في التح   في  اجهات  مميء لتصمي   ال ص ل ذ رها مطل  ال
 المباني  هي  التالي:
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 :Continuityاالستمرارية /التكاملأوال: 
 بين مت امل بش ل االلمني   ل احأل المعمار  التش يل  عناصر أي ات استخيا  ا  يقصي به      
 المباني اته اج بين االستمرارية أ  الت امل لتحقيق الطريقة ذهه استخيا   يت  ا،ه بعض المباني

 ارهإظمراعاإ  مع ا،هلبعض ةلم م  احيإ ةه  اج اها تمال عني اتهل اج رهلتظ المالصقة،
 .(62)فةلالمخت المباني ىلع التعرف  لسي لة التميء، لتحقيق المباني، مياخل عني االختالف

 

  :Mirror Effectثانيا: االنعكاس 
 اتءان لمعالجة رأسي مح ر ىلع المبنى ةه اج بانع اس المعالجة من الن ع ذاه يراسة ت   قي      
 ىلع منفريا مبنىلل يالرئيس الميخل مثل مؤثر؛ معمار  عنصر ل ج ي نتيجة ،بصريا   ةهال اج
 معالجة يت  س ف  بالتالي بصريا ةهال اج اتءان معالجة اهانع اس عني أم ن  التي المبنى، جان 
  األل ان، األن اع مثل ات؛ه اجلل ال س ات م اي من المعمارية المعالجات نفس  استخيا  المبنى،
 .(62)ليال اتهال اج إنارإ عن الناتجة التأثيرات نفس إلى  ص ال

 

   
 . (2012،)الحنا   :رالمصدفي ال اجهات.   االنع اس ستمرارية اال الت امل :(26.4شكل )

 

 

  :Twinning التوأمة/التكرار :ثالثا  
 بما يينامي ي طابع ذا ال اجهة تصمي  ي  ن عنيما الت رار أ  الت أمة ف رإ تطبيق  يم ن      
ظهار بت  ين يسمح  ت رار ف رإ أن من الرغ   على.  ت املها ت رارها عني أخرى تش يلية عالقات  ا 
 حل تمثل  ل نها المالصقة، المباني هات اج ليمج معماريا فقيرإ معالجة تعتبر قي المبنى  اجهة
 س اء مجتمعين، للمبنيين النهائي المعمار  الش ل في س ية غير عالقات في ال ق ع لتجن  مسال 
   .(62)نفسه التصمي  أ  األل ان اختالف أ  المعمارية المعالجة اختالف حيث من
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 : Harmony رابعا : التجانس
 :التالية االرتباط بيائل استخيا  يراعى لمطل  ،ا التجانس  لتحقيق      

 للمشر ع المعمار  الت  ين يراسة  يت  :Architectural Form/ Pattern المعماري التكوين أ.
  األر ان، النهايات معالجة خالل من المجا رإ، المباني مع  يتجانس يتالء   بما ال تلي،  التش يل
 .ذلك إلى  ما المصمتة، لل تل بالنسبة الءجاجية  المساحات الفتحات  ت ءيع البر ءات،  استخيا 

 عيإ على ال اجهات  س ات  أل ان أن اع في التح    يت  :الواجهات كسوات وألوان أنواع ب.
 المشر ع  اجهة يراسة بخص ص إليه اششارإ سبق  ما االبتيائي، التصمي  مرحلة من بيءا   مراحل،

 التنفيذ مراحل أثناء  حتى التنفيذية المخططات  اعتماي مراجعة لةمرح ث  المجا رإ، المشر عات مع
 الطبيعة، على المعاينات خالل من ال اجهات  س ات م اي  افة اعتماي يت  حيث المختلفة،
 .(62)للمبنى العمراني المحيط مع يتالء  بما المجا رإ بالمباني  مقارنتها

 

  
  أل ان أن اع نفس استخيا هات عن اليمين،  التجانس عن اليسار بحيث يت  الت رار  الت أمة في ال اج :(27.4شكل )
 . (2012،)الحنا   :رالمصد. جءئيا تصقةلالم أ  المالصقة المباني بين العالقة لمعالجة اتهال اج  س ات م اي

 
 

  :بعض االثار الخرى :رابعا  
 .الطبيعية الخامات من المشتقة ابيةالتر  األل ان يرجات من النابعة الفاتحة األل ان اختيار -
سطح  عن الض ء انع اس تقريبا يماثل ما  ه   السطح عن الض ء انع اس نسبة تءيي أال مراعاإ -

 ل س ات السطح انع اس بين االختالف ارهإظ عي  لمراعاإ ، الجرانيت  الرخا  الطبيعية األحجار
 .مبنىلل إ المجا ر  يييةلالتق ال س ات كلت عن األلم ني   أل اح
فعلي  بالتفاصيل الغنية المعمارية المفريات بعض مع األلم ني   أل اح من تهاال اج  س ات يمج- 

 . بال امل ةهال اج عناصر بين االنيماج رهيظ بش ل يات،ل الح  ال رانيش، المشربيات المثسبيل ال
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 المباني:  في الواجهات تصميم ات التي تواجهشكاليبعض ال  2.4.4
 

 األعمال تنظي   ل ائح اشتراطات مثل  التشييي، للبناء التنظيمية  المحييات الض ابط ان  ج ي      
 ال ظيفية ال فاءإ ضمنت المختلفة، مراحلها في المشر عات متابعة  ءليات  التشييي، للتصمي 
 ذات طقالمنا تلك في المباني تصمي  ي  ن لذلك  نتيجة المعمار ، المظهر مست ى رفعت   للمباني،

 الحضرية المناطق في المباني  اجهات تصمي  إن .منطقة  ل  ظر ف بطبيعة مرتبطة خص صية
 رؤية خالل من إما ت  ن  التي المناطق، تلك لتط ير الم ض عة الرؤية باختالف يختلف الخاصة
 ي، اح  مشر ع المنطقة تلك  ش ارع مناطق ل افة مجتمعة المباني  اجهات بتصمي   ذلك معمارية،

 للمنطقة. العا  للمخطط طبقا منفري بش ل أرض قطعة ل ل المباني  اجهات تصمي  خالل من أ 
 

 :الدراسية الحاالت اختيار أسس5.4  
 قي  تتبنى أن يحتمل قي التي األبنية)الخاصة  المباني من ن عيات اليراسة هذه تتطل       
 اختيار ت  حيث االستيامة التصميمة، قيقتح في فعال بش ل تساه  قي حل ل من تحمله بما المحلية
 نظ   عالية ت ن ل جية شم انيات باستيعابها اشتهرت متميءإ، تصميمية طبيعة ذات مباني

  ذلك تجيييها، ت   مباني حييثة إيارية مباني من الحاالت اليراسية تن عت  قي ذ ية. ت ن ل جية
 محل المباني علىالمر بة(،  ذلك  مني  االلمايإ )ال اح  تأثير  تطبيق ميى من التحقق بهيف
 ،  معرفة ايضا  مي  تأثير هذه المايإ على االش ال الهنيسية المختلفة.اليراسة

 

  مدى تأثير التطور التكنولوجي على بنية الشكل  لدراسة اختيارها تم التي المشاريع6.4  
  ، إقليميا ، عالميا :كحالة دراسية( محليا   ألواح اللمنيوم المزدوجةالمستدام )      

 

 .(63) محليا   (تجار  س ني )مبنى في ميينة غءإ   9-مبني برج الظافر  -3
 .(64)ا  محليددددددد (إيار  مبنى)غءإ  - PCUالفلسطينيين  المقا لين مبني المقر اليائ  التحاي  -0
 .(65)ا  ددس نى( إقليميدددددد السع يية )مبني تجار  إيار  –مشر ع مبني برج الممل ة في جيإ   -1
 .(66) س نى( إقليميدا   الممل ة العربية السع يية  )مبني إيار  –في الرياض  الفيصلية مر ء  -1
 .(67)عالميا   (في ماليءيا )مبنى تجار  ايار  Mesiniagaمءنيا ا  منارإ مبنى برج مشر ع  -2
 .(68) ا  عالميدددددددددد )مبني ايار  ثقافدددددي( CCTVب يددن  الصيندددددددددددي، التلفءي ن مشر ع مبنى  -6

 
 

 لكـــــــــــوذ ،ةــالـــــمالحظه/ تم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لثبات الح 
قليميا  وعالميا . حسب  للحاالت الدراسية التطبيقية المختارة      ةــــــــــــداول التاليـــــــــــــالجمحليا  وا 
  .3)ملحق رقم )   
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 العملي: انبالج استخالص
 ثالثة أحي استخيا  إلى تصميماته  في عليها  الحفاظ بالبيئة يهتم ن الذين المصمم ن يت جه      
 الى يلجأ الول التوجه: لمستخيميه المالئ  العمران إنتاج في الطبيعية البيئة مع للتعامل ت جهات
  غيرها،  األخشا   التربة ينالط مثل العمران إنشاء في الطبيعية من بناء  م اي خامات استخيا 
 المناخية الظر ف مراعاإ مع العمران إنشاء في العالية التقنية ت ظيف الى يلجأ الثاني والتوجه
 المتجييإ الطاقات  ت ظيف Reuse االستخيا  إعايإ أ  Recycling التي ير إم انيات  ت فير
 فيه يبنى الذ  الم قع لطبيعة تبعا   لت جهينا  ال مبايئ بين اليمج فيتبنى الثالث التوجه أما إيجابيا ،
 صييق عمران إنشاء إلى تهيف مبايئ عيإ يتبنى الثالث الت جهات من  ل. المشر ع  طبيعة
 التل ث من قير أقل  يسب  الطبيعية مصايرها على  يحافظ الطاقة من قير أقل يستخي  للبيئة
 البيئي األثر تفه  الي باشضافة طبيعةال مع  الت اصل الم ان تفه  خالل من الطبيعية للبيئة

 التش يل مالئمة لتحقيق  االقتصايية، االجتماعية البيئة تفه  أ  التصمي  عمليات في  المشار ة
 . المستخيمين احتياجات  تلبية المحلية، للبيئة العمراني

 

ها من مميءات المر بة ا  المءي جة  ما ل االلمني   صف عا  ألل اح  اليالفصل  حيث ما ت      
 ثيرإ،  ايضا  عمرها االفتراضي، تصنيفها، عءلها الحرار   الص تي  عءلها للرط بة، خصائصها 
 تطبيقاتها، مي  مر نتها،  ام انية اليمج بين اجءائها المختلفة،   ذلك تعيي ال انها  نقشاتها، 

ل ثير من األم ال، أنظمة ، أما ن استخيامها،  مي  االقتصايية  ما ت فره من ااأبعايها  مقاييسه
 .االستخيا ، طرق تثبيتها  تر يبها،  بعض التفاصيل االنشائية، أسعارها

 

استخيا  أسل   المنهج التطبيقية في ختص باليراسة التحليلية االمح ر الثاني  الذ  أما       
 يددق التي ةددددنياألبالخاصة المختارإ محل اليراسة ) من المباني لن عيات ال صفي التحليلي المقارن

االستيامة  تحقيق في فعال بش ل تساه  قي حل ل من تحمله بما المحلية قي  تتبنى أن يحتمل
على المست يات  متميءإ تصميمية طبيعة ذات مباني اختيار ت   من ث  تحليلها. فقي ،(التصميمة
 نظ   عالية ت ن ل جية اتشم اني باستيعابها اشتهرت،  التي )محليا ، إقليميا ، عالميا (المختلفة 
  ذلك تجيييها، ت   مباني حييثة إيارية مباني من الحاالت اليراسية تن عت  قي ذ ية. ت ن ل جية

(، على استراتيجيات الش ل المءي جة االلمني  مايإ )ال اح  تأثير  تطبيق ميى من التحقق بهيف
 ما لها من ا ثر فعال في  ا للتطبيق،،  التي ت  اختيارهاليراسة محل المباني المستيا ،  ذلك على

  يمنح ي فر مامالتغيير في بنية الش ل المستيا ،  ذلك لتلبية احتياجاته   ظائفه المختلفة، 
 باالستفايإ،  ذلك الطاقة استهالك تقليل بغية ، غيرها المتجييإ الطاقة تط يع في العالية اشم انية

 .األيائية عالي ت املم مبنى إلى الت صلمن أجل  المحيطة البيئة من



 

 الخامس الفصل
     )التحليل والنتائج واالستنتاجات( ةاناالستبالدراسة العملية: 

يم في ق طاع غ زة.  ك ل الم عماري الم ستد    أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 
ة الل م ني وم أ لواح: دراسية حالة)  (غ زة ق طاع في الم زدوج 
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 ..والجراءات الطريقة المحور الول:  1.5
 :مقدمةال1.1.5  

جراءاتهددا محدد را         يددت  مددن خاللدده انجدداء الجاندد  التطبيقددي مددن  رئيسددا   تعتبددر منهجيددة اليراسددة  ا 
لدى اليراسة،  عن طريقها يت  الحص ل على البيانات المطل بة شجراء التحليدل اشحصدائي للت صدل إ

النتدددائج التدددي يدددت  تفسددديرها فدددي ضددد ء أيبيدددات اليراسدددة المتعلقدددة بم ضددد ع اليراسدددة،  بالتدددالي تحقدددق 
 عينددة  مجتمددع  متبددعنهج الللمددتنددا ل هددذا الفصددل  صددفا حيددث األهددياف التددي تسددعى إلددى تحقيقهددا. 

قها ،  مدديى صدددي  يفيددة بنائهدددا  تط يرهدداإعدديايها اليراسددة،   ددذلك أياإ اليراسددة المسدددتخيمة  طريقددة 
 اسددتخالص لبيانددات  ينتهددي الفصددل بالمعالجددات اشحصددائية التددي اسددتخيمت فددي تحليددل ا ، ثباتهددا

 يلي  صف لهذه اشجراءات. االنتائج،  فيم
 

 :منهج الدارسة2.1.5  
 من الذ  يحا ل التحليلي ال صفي المنهج باستخيا  الباحث قا  اليراسة أهياف تحقيق أجل من      

 تطرح التي م  ناتها  اآلراء بين بياناتها،  العالقة  تحليل اليراسة، م ض ع الظاهرإ  صف خالله

 ..69))تحيثه التي  اآلثار تتضمنها التي  العمليات ح لها
حيث اتجه الباحث في معالجدة اشطدار النظدر   وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

فدددي ال تددد   المراجدددع العربيدددة  األجنبيدددة ذات  لليراسدددة إلدددي مصددداير البياندددات الثان يدددة  التدددي تتمثدددل
العالقة،  الي ريات  المقاالت  التقارير،  األبحاث  اليراسات السدابقة التدي تنا لدت م ضد ع اليارسدة، 

الج ان  التحليلية لم ض ع  لمعالجة  مصاير ا لية  المطالعة في م اقع اشنترنت المختلفة. اليراسة  
لبيانددات األ ليددة مددن خددالل االسددتبانة  ددأياإ رئيسددة لليراسددة، صددممت اليراسددة لجددأ الباحددث إلددي جمددع ا

لهذا الغرض.  خصيصا  
 

 مجتمع الدراسة: 3.1.5  
بنددداء  علدددى مشددد لة اليراسدددة  أهددديافها فدددان المجتمدددع المسدددتهيف يت ددد ن مدددن عددديي مدددن الجهدددات       

 ذلددك فددي  ءي جددة،الم االلمنيدد  المعنيددة  ذات االختصدداص فددي مجددال اسددتخيا    تطبيددق مددايإ الدد اح 
ياخلدي فدي المبداني   ديي  رتش يل ال اجهات المعمارية في قطداع غدءإ  التدي يم دن اسدتعمالها ايضدا 

،  هددذه الجهددات تتمثددل فددي عدديي ذات االختصدداص  بدداألخص فددي مجددال التجاليددي  التر يدد  للمطددابخ
الم اتدددد    دددذلك عددديي مدددن  االلمنيدددد  مدددن المؤسسدددات  الشدددر ات الرائددديإ فددددي مجدددال اسدددتخيا  مدددايإ 

 م اتددد  التصدددمي   الددديي  ر  ال انسدددى المؤسسدددة االياريدددة ذات االختصددداص، الهنيسدددية االستشدددارية 
 . أيضا   المختصة في هذه المجال االلمني  الرائيإ  اتحاي  صناعات 
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 عينة الدراسة:4.1.5  
تمع استبانة على مج 120، حيث ت  ت ءيع قصييةقا  الباحث باستخيا  طريقة العينة ال      
  %.84.2استبانة بنسبة  101 قي ت  استرياي ،  %100بنسبة  اليراسة

 

 :أداة الدراسة  5.1.5
ي  في ق طاع  "ت  إعياي استبانة ح ل       أث ر التط  ر الت  ن ل جي على ب ن ي ة الش   ل الم عمار  الم ستي 
 .(في قطاع غءإ حالة يراسية : )أل اح األلمني   المءي جة - غ ءإ. 
 :حيث تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين 

 

  ه  عبارإ عن المعل مات الشخصية عن المستجي  القسم الول: 
 (.الجنس، ال لية، العمر، العمل، اليرجة العلمية)    

 
 

 محا ر: 4فقرإ، م ءعة على  63،  تت  ن من محاور الدراسة ه  عبارإ عن  القسم الثاني:
 

 ( فقرات.5،  يت  ن من )ات أهمية الدراسة، ومدى صحة الفرضيةمؤشر المحـــور الول:  -
 على composite panelمؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير المحور الثاني:  -
 أبعاي: 10( فقرإ، مقس  إلى 45،  يت  ن من )تشكيل الواجهات المعمارية    

 ( فقرات.6،  يت  ن من )البعد الكاديمي والبحثي أوال :
 ( فقرات.8،  يت  ن من )يا : البعد المجتمعي والوعي العام لمفاهيم الصالة والمعاصرةثان

 ( فقرات.3،  يت  ن من )ثالثا : بعد التشكيل المعماري
 ( فقرات.4،  يت  ن من )رابعا : البعد البشري وتدريب الكوادر العاملة

 ( فقرات.5،  يت  ن من )خامسا : البعد االقتصادي
 ( فقرإ.1،  يت  ن من )د السياسيسادسا : البع

 ( فقرات.3،  يت  ن من )سابعا : بعد الدراك المضمون التراثي
 ( فقرات.4،  يت  ن من )ثامنا : بعد تطوير النظم النشائية

 ( فقرات.4،  يت  ن من )تاسعا : بعد توظيف مواد البناء وتقنيات النشاء
 ( فقرات.7،  يت  ن من )ستدامةبعد تطوير نظم المعالجات البيئية الم :عاشرا  
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على  ألواح اللمنيوم المزدوجة مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة المحور الثالث:  -
 ( فقرات.3،  يت  ن من )تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة

 

على  ألواح اللمنيوم المزدوجة مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة المحور الرابع:  -
 ( فقرات.10،  يت  ن من )يل الواجهات المعمارية في قطاع غزةتشك

 

 خطوات بناء االستبانة:  6.1.5
 

أث ر التط  ر الت  ن ل جي على ب ن ي ة الش   ل الم عمار  " لمعرفة قا  الباحث بإعياي أياإ اليراسة       
ي  في ق طاع غ ءإ.  ،  اتبع " ة(، في قطاع غءإحالة يراسية : )أل اح األلمني   المءي ج - الم ستي 

 -الباحث الخط ات التالية لبناء االستبانة :

اليراسدددات السدددابقة ذات الصدددلة بم ضددد ع اليراسدددة،    الهنيسدددي المعمدددار األي  علدددى  االطدددالع1. 
  صياغة فقراتها. االستبانة االستفايإ منها في بناء 

 . فقراتها االستبانة محا ريي  المشرفين في تحي ةاستشار الباحث عييا  من أساتذإ الجامع2. 
 تحييي المحا ر الرئيسة التي شملتها االستبانة. 3.
 تحييي الفقرات التي تقع تحت  ل مح ر. 4.
 ( فقرإ.70( محا ر   )4ت  تصمي  االستبانة في ص رتها األ لية  قي ت  نت من ) 5.
  .الجامعة اشسالمية ( من المح مين من أعضاء هيئة التيريس في4ت  عرض االستبانة على )6. 
فدددي ضددد ء أراء المح مدددين تددد  تعدددييل بعدددض فقدددرات االسدددتبانة مدددن حيدددث الحدددذف أ  اشضدددافة  7.

 (.1) ق( فقرإ. ملح63( محا ر،  )4االستبانة في ص رتها النهائية على ) ر التعييل، لتستق
 

 الساليب الحصائية المستخدمة:  7.1.5
 Statistical Packageل برندامج التحليدل اشحصدائي تد  تفريدغ  تحليدل االسدتبانة مدن خدال      

for the Social Sciences  (SPSS) . ت  استخيا  األي ات اشحصائية التالية:حيث 
 

 ل صف عينة اليراسة.(: Frequencies & Percentages)النس  المئ ية  الت رارات 1. 

 .المت سط الحسابي  المت سط الحسابي النسبي2. 
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 :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةلمحور الثاني: ا    2.5
 المقدمة:  1.2.5
يتضدددمن هدددذا الفصدددل عرضدددا  لتحليدددل البياندددات  اختبدددار فرضددديات اليراسدددة،  ذلدددك مدددن خدددالل       

 التي ت  الت صل إليها مدن خدالل تحليدل  االستبانةاشجابة عن أسئلة اليراسة  استعراض أبرء نتائج 
)الجددنس، ال ليددة، العمددر، العمددل، التددي اشددتملت علددى  المعل مددات الشخصدديةف علددى فقراتهددا،  ال قدد  

إذ تد   اليراسدة، اسدتبانةلذا تد  إجدراء المعالجدات اشحصدائية للبياندات المتجمعدة مدن اليرجة العلمية(، 
للحص ل على نتائج اليراسة التي  (SPSS)استخيا  برنامج الرء  اشحصائية لليراسات االجتماعية 

 عرضها  تحليلها في هذا الفصل. سيت 
 

 المعلومات الشخصية:الدراسة وفق  لعينةالوصف الحصائي   2.2.5
ان االغلبيددة  المعل مددددددددات الشخصددية فددق  لخصددائص عينددة اليراسددة عددرضيتضددح مددن خددالل       

علدي ع دس االنداث  ذلددك نظدرا لسد ق العمددل  94%مدن عيندات اليراسدة اغلبيددته  مدن الدذ  ر بنسددبة 
  86%  انددت االغلبيددة مددنه  بنسددبة  بيددرإ جدديا تتعددي  االحت دداك الدديائ  بدده  نظددرا لعمليددات التطبيددق   

 د ن التصدمي  المعمدار  هد  عمليدة ذهنيدة   الدي من اصحا  ال ليات العلمية  يعد ي السدب  فدي ذلدك
   اندددت ، ف ريدددة، تتدددأثر بع امدددل  مدددؤثرات خارجيدددة ثقافيدددة،  اجتماعيدددة،  علميدددة،  نفسدددية  شخصدددية

لمدديى أهميددة ت جيدده أف ددار  السددب  فددي ذلددك يعدد ي  سددنة،  30-40 تتجددا ء مددا بددين  أعمدداره اغلبيددة 
م انددات  الطلبددة، لمددا يخددي  تطدد ير ال اقددع العمرانددي  المعمددار  المحلددي، مددع التر يددء علددى معطيددات  ا 

.  ان غددالبيته  مددن اصددحا  العمددل الخدداص بمجددال التصددمي   الدديي  ر  الددذين حصددل ا علددي العصددر
أما عن البداقي فيعملد ن  .ل ج ي فر قات في االيائية  مجاالت االستخيا   ذلك يع ي % 71.4ة نسب

 باشضددافة فددي مجدداالت مختلفددة منهددا مددا هدد  يخددتص بمجددال االشددراف  المقددا الت  ايارإ المشددر عات
مددن حملددة يرجددة  العلميددة اتالدديرج. بينمددا  انددت اغلبيددته  مددن اصددحا  األخددرىالددي بعددض االعمددال 

أمددا بدداقي الدديرجات العلميددة ف انددت بدديرجات متفا تددة مددا بددين حملددة  60% ذلددك بنسددبة  سل ري  الب ددا
يرجدة التعمدق  يرجدة الد عي  المعرفدة يرجة الي ت راه  يرجة الماجستير  عائدي ذلدك الدي التفدا ت فدي 

هددي اعلددي الدديرجات نظددرا لت اجدديه   سهددذا المجددال  بالتددالي فددان يرجددة الب ددال ري  مثددل فددي  خاصددة 
ت ددا ه  فددي سدد ق العمددل فددي اغلدد  الشددر ات  المؤسسددات، امددا يرجددة الماجسددتير فغالبددا ينظددر ن  اح

  .اليها من  جه نظر بحثية،  اما يرجة الي ت راه من ناحية ا اييمية  ءفاق مستقبلية
 

 االستبــــانة: محاورتحليل   3.2.5
عرفة ما إذا  انت مت سط يرجة لملعينة  احيإ  Tت  استخيا  اختباراالستبانة  محا رلتحليل       

  أ  ال. 1االستجابة قي  صلت إلى يرجة الم افقة المت سطة  هي 
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  ألواح االلمنيوم المزدوجة مؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثيرتحليل محور"
(composite panel)  على تشكيل الواجهات المعمارية". 

 

 (.1.5) رق  حة في جي لالنتائج م ض .البعد الكاديمي والبحثيأوال : 
 

 

 .البعد الكاديمي والبحثيلكل فقرة من فقرات مجال "المتوسط الحسابي : (1.5) رقم جدول

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

 6 76.44 3.82 . إيجاد أساس لبيئة تعليمية تنمي روح االنتماء الحضاري 1.

.2 
منهج التعليم المعماري، وزيادة الجرعة وضع الخطط الدراسية ل

 خالل زيادة المساقات التثقيفية من
4.13 82.57 3 

.3 
عقد المؤتمرات، والندوات العلمية في الجامعات للحث والتشجيع 

 .الفكار التصميمية على تجسيد
4.15 82.97 2 

.4 
لتشجيع على البحث المتعلق بتقنيات النشاء والتكنولوجيا ا

 الجديدة والمواد والخامات هاالمتعلقة ب
4.18 83.56 1 

.5 
خصيص جوائز تشجيعية للمساهمات التصميمية لتجسيد ت 

 مستحدثةوالتخطيطية الالفكار التصميمية 
3.86 77.23 5 

.6 
إصدار النشرات والمجالت العلمية المتخصصة لعرض الفكار  

  .والتوجهات والعمال المعمارية
4.00 80.00 4 

  80.46 4.02 ..رات المجال معا  جميع فق 

 

 

بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط  ( يمكن استخالص ما يلي:1.5) رقم جدولخالل من 
  ن هذا   يعء  ذلك إلى%، 80.46،  أن المت سط الحسابي النسبي يسا   4.02الحسابي يسا   

شر ات  صناعات البعي م جه مباشرإ إلى الجهات المختصة في هذا المجال،  ه  أصحا  ال
 .من المعماريين  المصممين القائمين بمثل هذه االعمال  غيره  االلمني  
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 (.2.5) رق  جي ل. ثانيا : البعد المجتمعي والوعي العام لمفاهيم الصالة والمعاصرة    
 

 .البعد المجتمعي والوعي العاملكل فقرة من فقرات المتوسط الحسابي : (2.5) رقم جدول

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

سط
متو

ال
  

بي
نس
ال

 

يب
ترت
ال

 

.1 
ضرورة المشاركة المجتمعية الواسعة في شكل  

  .المعماريو ومضمون الطابع العمراني 
3.75 75.05 6 

.2 
وضع معايير ومحددات تخطيطية وتصميمية، تحقق 

 .وتراعي الجوانب االجتماعية
3.95 79.01 4 

.3 
التصميم المعماري العمل على متابعة أنشطة التخطيط و 

 مؤشرات الدراسة.ل وتقييم مراعاتها
3.80 76.04 5 

.4 
احترام التأثير النفسي المجتمعي، وذلك للوصول للقيم 

 .العامة والخاصة الجمالية في المباني
4.23 84.60 1 

.5 
أن يتبع مسار البعد المجتمعي كتطور طبيعي منطقي،  

 دون إمالء أو فرض من جهات غير مختصة.
4.00 80.00 3 

.6 
استخدام وسائل العالم المختلفة لرفع درجة الوعي  

 لمفاهيم، وبيان أهميتها الحضارية ا والثقافة العامة لهذه
3.74 74.85 7 

.7 
 احترام فكرة التكنولوجيا المستحدثة لمواد البناء، 

 .ومحاولة تأصيليها كإنتاج معماري
4.03 80.59 2 

.8 
قليد المجتمعات المتقدمة للوصول بت الفراداستمرار حياة 

 لحالة من الرفاهية فقط.
3.15 63.00 8 

  76.67 3.83 ..جميع فقرات المجال معا   
 

 

 : ( يمكن استخالص ما يلي2.5) رقم جدولخالل من 
االنفتاح   يع ي ذلك الي%، 76.67أن المت سط الحسابي النسبي يسا   يتضح ببش ل عا   -

المجتمعية ال اسعة،د في ش ل  مضم ن الطابع العمراني  المعمار ،  يرجع   ال عي العا   للمشار ة
ذلك لسه لة إيجاي ءليات للمشار ة الشعبية في صياغة ش ل الطابع العمراني  المعمار ،  سه لة 

  مست ى ال عي. التعامل مع  افة الشرائح المجتمعية على اختالف الثقافات  المؤهالت،
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 (.3.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .المعماري ثالثا : بعد التشكيل 
 

 

  .بعد التشكيل المعماري لكل فقرة من فقرات مجالالمتوسط الحسابي : (3.5) رقم جدول

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
مراعاة القيم الجمالية في التشكيل المعماري  

 التخطيط التصميم  مراحل فيالمعاصر لمدينة غزة 
4.18 83.56 2 

.2 
ضرورة تحقيق التجانس والتناغم بين العناصر 

 التشكيل البصري المعمارية المختلفة، وذلك لتكوين
4.16 83.17 3 

.3 
التشجيع لقامة المعارض لعرض الفكار 

 ومقترحات التشكيل المعماري المعاصر.
4.34 86.73 1 

  84.49 4.22 ..جميع فقرات المجال معا   
 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:3.5) رقم جدولخالل ن م
،  أن المت سط الحسابي النسبي 4.22 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

القال  المعاصر الذ  ييع  للتأمل  التف ر في إنتاج مباني   يتمثل ذلك في، %84.49يسا   
ة، تش ل رافعة ف رية مشجعة على تقبل المجتمع المحلي معمارية محلية تتميء بقي  جمالية  تش يلي

لهذه الت  ينات  التش يالت المعمارية المميءإ،  ميعاإ لالستمرارية في التحسين  التط ير،  مسايرإ 
 هذا النهج اشحيائي.
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 (.4.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل :رابعا : البعد البشري وتدريب الكوادر العاملة 
 

  " البعد البشري وتدريب الكوادر العاملة مجال "لفقرات المتوسط الحسابي : (4.5) رقم جدول

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
ن والمعماريين، رفع درجة الوعي والدراك لدى المصممي

 .لهمية الدراسة
4.43 88.51 1 

.2 
، لكل من له عالقة قد الدورات التثقيفية والتدريبيةع

 .بتطوير الفكر التصميمي والنقد المعماري
4.22 84.36 2 

.3 
اعتماد مفهوم التربية الحضارية المعمارية في التعليم 

 الجامعي والكاديمي على وجه الخصوص.
4.02 80.40 3 

.4 
عقد المسابقات المعمارية لتقديم البداعات في مجال 

 .لمعاصرةا إحياء القيم المعمارية
3.97 79.41 4 

  83.17 4.16 جميع فقرات المجال معا   
 
 

 

  ( يمكن استخالص ما يلي:4.5) رقم جدولخالل من 
،  أن المت سط الحسابي النسبي 4.16 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

طة  متصلة، ارتباطه بأبعايه األنفة  الالحقة الذ ر  سلسلة متراب  ذلك بسب %، 83.17يسا   
تعمل  حءمة  احيإ،  ال انفصال بين هذه األبعاي،  يأتي العامل البشر ،  بعي من أبعاي التأثير في 
العمارإ المحلية المعاصرإ،  أه  بعي في هذه السلسلة   ن العامل البشر  ه  العامل المحرك 

المستحيثة،  المم ن إحياؤها  الم جه لتنفيذ المقترحات الهايفة شحياء القي   التط رات الت ن ل جية 
في العمارإ المعاصرإ  ب اقعية  منطقية، تراعي الظر ف المجتمعية الشاملة،  ر ح العصر التي 

 تفرض نفسها على أسل   الحياإ.
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 (.5.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .خامسا : البعد االقتصادي
 

 ."البعد االقتصادي ال "لكل فقرة من فقرات مجالمتوسط الحسابي : (5.5) رقم جدول

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
 ألواح اللمنيوم المزدوجة ارتبطت ظاهرة العولمة بانتشار مادة 

ما يعكس رغبة  قد ال يعكس حالة التقدم االقتصادي بقدر
 المجتمع للوصول الي حالة الرفاهية.

3.85 77.03 1 

.2 
فهوم الدراسة في مجال العمارة والتصميم الداخلي أن تطبيق م

 .جهيزات المطلوبةمحليا  يعتبر مكلف اقتصاديا  نظرا  الرتفاع الت
3.77 75.45 2 

.3 
التأكيد علي فكرة احترام ومواكبة التطورات التكنولوجية لمواد 

 .ألواح اللمنيوم البناء وخاصة 
3.58 71.68 5 

.4 
علي  ألواح اللمنيوم المزدوجة ظهور تأثير استخدام مادة 

 .عيد وبعد سنوات من تشغيل المبنىالمدى الب
3.61 72.28 4 

.5 
سيطرة الصناعات االستهالكية الغربية علي مقدرات االقتصاد، 

 .علي االستيراد واالعتماد
3.76 75.25 3 

  74.34 3.72 ..جميع فقرات المجال معا   
 

 

 الص ما يلي:( يمكن استخ5.5) رقم جدولخالل من 
،  أن المت سط الحسابي النسبي 3.72 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

يرجة مما ييل على أن مت سط يرجة االستجابة لهذا المجال يختلف ج هريا  عن  %،74.34يسا   
ة على فقرات  هذا يعني أن هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العين 1 هي لم افقة المت سطة ا

النشاط المعمار  من أ ثر االنشطة الم لفة اقتصاييا  فقي اصبح  نأ إلي  يع ي ذلكهذا المجال. 
 الذى الخطير من الضر ر  ءيايإ  رفع ال عى العا  بحقيقة التهيييات التي ت اجه البيئة،  بالي ر

 الم ا بة للتط رات الت ن ل جية المستحيثة.  العمارإ تلعبه
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 (.6.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل البعد السياسي. سادسا : 
 

 " البعد السياسي لفقرة "المتوسط الحسابي : (6.5) رقم جدول

 الفقرة
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ط ال

وس
لمت
ا

 

العسكرية والسياسية المتتالية علي قطاع  الحداثتتابع 
 71.68 3.58 في تغيير المالمح المعمارية والعمرانية. الثرغزة كان لها 

 

 

( أ  أن 2)اليرجدة ال ليدة مدن  3.58سا   المت سط الحسابي ي أن (6.5) رقم جدولخالل من تبين 
ممددا يديل علددى أن مت سددط يرجددة االسدتجابة لهددذه الفقددرإ قددي ءاي  ،%71.68 المت سدط الحسددابي النسددبي

قبدل أفدراي العيندة  هدذا يعندي أن هنداك م افقدة بيرجدة  بيدرإ مدن  1 هدي يرجة الم افقة المت سطة عن 
 يليل إال ه  ما مرإ من أ ثر يمرتها التي الحر    ثرإ   ،األحياث تقل ل  ذلك نظرا   على هذه الفقرإ.

  أهميتها الميينة هذه ق إ على  اضح
 

 (.7.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .سابعا : بعد الدراك للمضمون التراثي
 

  بعد الدراك المضمون التراثي رة من فقرات مجال "لكل فقالمتوسط الحسابي : (7.5) رقم جدول

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
التشجيع على أعمال البحث العلمي، في مجاالت 

 .المحلية المضمون التراثي في العمارة
3.65 73.07 3 

.2 
التشجيع على أعمال التصميم المعماري، التي 

  .ضمون التراثي المحليوالم تحاكي القيم
4.03 80.59 1 

.3 
االهتمام بالعمال المعمارية المعاصرة، والتي تراعي 

 .المضمون والقيم التراثية، إعالميا  وبحثيا  
4.00 80.00 2 

  77.92 3.90 ..جميع فقرات المجال معا   
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 ( يمكن استخالص ما يلي:7.5) رقم جدولخالل من 
،  أن المت سط الحسابي النسبي 3.90 ل بأن المت سط الحسابي يسا  بش ل عا  يم ن الق   -

االهتما  ال اضح بال عي العا  باألعمال المعمارية المعاصرإ،  التي   ذلك بسب  %،77.92يسا   
تراعي المضم ن  القي  التراثية، إعالميا   بحثيا ،  اشسها  في تحليل ج ان  إبياعها ال ظيفي 

ا االهتما  من خالل التغطية اشعالمية  البحثية  األ اييمية. ايضا  فرصة  الجمالي،  يأتي هذ
للتشجيع على أعمال البحث العلمي، في مجاالت المضم ن التراثي في العمارإ المحلية، لت سيع 
يائرإ اشيراك العا   المتخصص للمضامين  القي ،  تقبل أف ار اشحياء المعاصر، بغية أخذ المسار 

 لمنطقي لعجلة التط ر العمراني  المعمار  المحلي.الطبيعي  ا
 
 

 (.8.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .ثامنا : بعد تطوير النظم النشائية
 

 " بعد تطوير النظم النشائية لكل فقرة من فقرات مجال "المتوسط الحسابي : (8.5) رقم جدول

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

لتر 
ا

يب
ت

 

.1 

دعم البحاث والدراسات، الهادفة لتطوير النظمة النشائية 
المتعلقة بالمواد الجديدة الممكن إدخالها  المحلية، والدراسات

 لقطاع النشاء المحلي.
4.04 80.80 2 

.2 
التشجيع على استخدام نظم إنشائية جديدة في العمارة المحلية، 

 .إلنشاء السريعكاستخدام وحدات المباني مسبقة الصنع ل
3.86 77.20 3 

.3 

أن تعكس النظم النشائية التقدم والتطور في استخدام المواد 
والخامات المعاصرة، والبداع في إيجاد تكوينات الفراغ الداخلي 

 وعناصر تصميمه.
3.81 76.24 4 

 1 80.79 4.05 أن تحقق النظم النشائية أهدافا  وأغراضا  وظيفية وتشكيلية. 4.

  78.78 3.94 ..يع فقرات المجال معا  جم 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:8.5) رقم جدولخالل من 
 

،  أن المت سط الحسابي النسبي يسا   3.94 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -
 التقنيات المتعلقة أن اشبياع المعمار  يرتبط ارتباطا   ثيقا  بالنظ  اشنشائية،  ذلك إلى  يع ي، 78.78%

باشنشاء  التشييي، فال بي من م ا بة تط ر الف ر التصميمي المعمار  مع تط ير للنظ  اشنشائية، لتتم ن 
األعمال المعاصرإ من التعبير عن ر ح عصرها،  ه يتها الءمنية،  لتعطي المصم  الحرية  األفق األ سع 

 عتماي على نظا  إنشائي  احي بعينه.في صياغة التش يل  الت  ينات الفراغية،  عي  اال
 
 

 (.9.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .تاسعا : بعد توظيف مواد البناء وتقنيات النشاء
 

 " بعد توظيف مواد البناء وتقنيات النشاء لكل فقرة من فقرات مجال "المتوسط الحسابي : (9.5) رقم جدول

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ط ال

وس
لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
إطالع المصمم المعماري بصورة مستمرة، ومواكبته ضرورة 

 أخر تطورات صناعة النشاء وخامات التشييد والتشطيبات
4.36 87.13 2 

.2 
قيام جهات مختصة بوضع كتيبات ومراجع لنواع مواد 

 .البناء وخامات التشطيب المعماري
4.41 88.20 1 

.3 

سؤولة بسن شروط الجهات ذات االختصاص والمقيام 
تتطلب توضيح كافة الخامات والمواد الداخلة في إنشاء 

 وتشطيب المباني المطلوب الترخيص لنشائها.
4.28 85.60 3 

.4 
وضع خطط وجداول تشرح آليات التنفيذ والنشاء 

 .المتوقع استخدامها والتقنيات التكنولوجياتو والتشطيب، 
4.20 83.96 4 

  86.02 4.30 ..جميع فقرات المجال معا   
 

 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:9.5) رقم جدول خالل من
،  أن المت سط الحسابي النسبي 4.30 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

 اشيراك ال امل  ال عي للمصم  لميى تأثير الم اي  الخامات  يعء  ذلك إلى %،86.02يسا   
  .المستخيمة في التشييي  التشطي
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 (.10.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل .عاشرا : بعد تطوير نظم المعالجات البيئية المستدامة
 

  بعد تطوير نظم المعالجات البيئية المستدامة لكل فقرة من فقرات مجال "المتوسط الحسابي (.10.5) رقم جدول

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ط ال

وس
لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

.1 
ريين على تطبيق أساليب التصميم البيئي تشجيع المعما

 .ي مشاريعهم المعمارية والعمرانيةالمستدام ف
4.26 85.15 1 

.2 
تطبيق مفهوم المعالجات البيئية المستدامة على مستويات 

  .تصميمالعدة، تخطيطية وتصميمية، وعلى مستوى 
4.06 81.19 2 

.3 
 لألعمال سابقات المعمارية وتخصيص الجوائزعقد الم

 ة.المعمارية التي تتبنى قيم المعالجات البيئية المستدام
3.91 78.22 6 

.4 
مة بهدف الوقوف دراسة وتحليل لألداء البيئي للمباني القائ

 .على مستوى أدائها
4.00 80.00 4 

.5 
وضع اشتراطات خاصة من قبل الجهات ذات االختصاص 

 .الهندسية عند اعتماد المخططات
4.05 80.99 3 

.6 
ع النماذج المحوسبة والبرامج الخاصة بالتحليل البيئي وض

  .للتصميم المستدام
3.97 79.41 5 

.7 
عقد اللقاءات والمؤتمرات، ونشر نتائج الدراسات الخاصة 

 .ات البيئية المستدامة في التصميمبفكر تطبيق قيمة المعالج
3.89 77.82 7 

  80.38 4.02 ..جميع فقرات المجال معا   

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:10.5) رقم من جدول
،  أن المت سط الحسابي النسبي 4.02 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

ان تش يل هذا المجال يعتبر أحي أه  االبعاي  القي   ويعزو الباحث ذلك إلى، %80.38يسا   
لتراثية مسبقا ، مع بذل جهي االتجاهات ال ظيفية للمعالجات البيئة،  المتجسيإ في المباني  المعال  ا

العالمية المعاصرإ في العمارإ ل ضع محييات  معايير لتحقيق االستيامة في تصمي  المباني 
المعاصرإ،  البحث  اليراسة بهيف ال ص ل لتقنيات الطاقة البييلة، علما  أن العمارإ المحلية التراثية 

قليميا  منذ أءمان بعييإ. انت قي أ جيت حل ال  بيئية مستيامة، للظر    ف المناخية السائيإ محليا   ا 
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  ألواح االلمنيوم المزدوجة مؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير تحليل جميع فقرات محور "
 . على تشكيل الواجهات المعمارية

بيق مؤشرات قياس  اقعية التطفقرات مح ر الحسابي لجميع  المت سط بش ل عا  يم ن الق ل بان -
)اليرجة ال لية من  3.98سا   ي على تش يل ال اجهات المعمارية composite panelلميى تأثير 

 نراه بما االعتناء أهميةإلى يع ي ذلك   السب  في ،%79.60 ( أ  أن المت سط الحسابي النسبي2

 لنا  تحيي لنا،ح   من البيئة تصنع البناء فم اي مبنى، أ  عن نااتانطباع يش ل الذ  ه  ألنه من  اقع،

 المعاصرإ الص رإ بناء في ساهمت  تقنيات م اي هناك إن على .قبيح ه   ما جميل ه  ما  بير بش ل

 .غيرها من أ ثر للعمارإ
 

علـى   ألـواح االلمنيـوم المزدوجـة مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة تحليل فقرات محور "
 (.11.5) رق  تائج م ضحة في جي لالن :" تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة

 
 

مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير  لكل فقرة من فقرات محور "المتوسط الحسابي : (11.5) رقم جدول
 " على تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة composite panelمادة 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بي
نس
ط ال

وس
لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

1.  
المنطقة العمرانية ضمن حالة من وجود تنوع في تخطيط 

 الوحدة في التكوين البصري والفراغي.
3.40 68.00 3 

 1 72.80 3.64 .اختيار الموقع والعالقة مع المحيط والنسيج الحضري المترابط  .2

 2 69.20 3.46 التخطيط لمواجهة الظروف المناخية.  .3

  70.00 3.50 معا   حورجميع فقرات الم 
 

   ( يمكن استخالص ما يلي:11.5) رقم جدولخالل  من 
،  أن المت سط الحسابي النسبي 3.50 بش ل عا  يم ن الق ل بأن المت سط الحسابي يسا   -

غيا  التنسيق بين الهيئات المعنية،  ت حيي الق انين   سب  ذلك يع ي الي %،70.00يسا   
العامة السائيإ، لذا  االشتراطات التخطيطية الشاملة،  صع بة تطبيقها محليا  ضمن الظر ف 

فبحس  اآلراء يحتاج هذا المح ر لرؤيا تخطيطية محلية شاملة، لضمان  اقعية اعتباره مؤشرا  محليا  
  .للقي  المعمارية المعاصرإ  الم ا بة لر ح العصر
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 علـىألـواح االلمنيـوم المزدوجـة لمـدى تـأثير مـادة مؤشرات قياس تصميمية  تحليل فقرات محور "
 (.12.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل. " هات المعمارية في قطاع غزةتشكيل الواج

 

ألواح مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة  لكل فقرة من فقرات محور"المتوسط الحسابي : (12.5) رقم جدول
 ." على تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزةااللمنيوم المزدوجة 

 الفقرة م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

 

لمت
ا

بي
نس
ط ال

وس
 

يب
ترت
ال

 

 4 75.25 3.76 تحقيق الخصوصية وفصل العام عن الخاص.  .1

 5 72.80 3.64 ، والبيئية. واالجتماعية(االقتصاديةتلبية االحتياجات الوظيفية )  .2

 7 70.61 3.53 تطبيق المعالجات البيئية المستدامة في التصميم  .3

4.  
نس، تحقيق العناصر التجميلية: كالنسب والتجريد، التجا

 ...كامل، التوجيه، التباين،اليقاع، التربيع التكعيب، الت
3.87 77.43 2 

5.  
استخدام العناصر المعمارية المحلية والتي تعبر عن روح 

 .ألواح اللمنيوم المزدوجةالعصر كالقواس والعمدة باستخدام 
3.19 63.76 10 

6.  
ة في مواكبة التطور والجديد في مواد البناء والتقنيات المعاصر 

 .النشاء والتشطيبات الداخلية والخارجية وكسوتها
3.80 76.04 3 

7.  
االهتمام بالفراغ الداخلي ومكوناته. كون الفراغ الداخلي 

 .لمحتوى لكافة النشطة النسانيةبمكوناته هو الوعاء وا
3.46 69.11 9 

8.  
االهتمام والحفاظ علي التكوينات العامة للواجهات المعمارية. 

 .طاء والطابع العام للمدينةكونها الغ
3.93 78.61 1 

9.  

مراعاة  التقليل من الكسب الحراري من خالل استخدام وسائل 
تكنولوجية لتقليل استهالك الطاقة، وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة 
للطاقات المستخدمة والتي من الممكن االستفادة منها 

 .وتحقيقيها من خالل التشكيالت للواجهات

3.63 72.67 6 

11.  
تحقيق المناهج المعتمدة الستراتيجيات محاكاة الشكل للطبيعة 
 وسياقها، وجعل الحلول للتشكيالت المعمارية تنمو من المكان.

3.49 69.70 8 

  72.62 3.63 جميع فقرات المجال معا   
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 اختبار فرضيـــــات الدراسة:  4.2.5
تأثيرا   (الواح االلمنيوم المزدوجةدة التكنولوجيا )ماتؤثر  الفرضية الولى للدراسة:  1.4.2.5
  على إحداث تغيير في بنية الشكل المعماري المستدام في قطاع غزة. مباشرا  

 (.13.5) رق  النتائج م ضحة في جي ل
 

على إحداث تغيير في بنية التكنولوجيا )مادة الواح االلمنيوم المزدوجة(  تأثيرنتائج اختبار : (13.5) رقم جدول
 ماري المستدام في قطاع غزة.الشكل المع

 المجال )االبعاد المباشرة في درجة التأثير(

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 15.55 76.67 3.83 البعد المجتمعي والوعي العام لمفاهيم الصالة والمعاصرة

 0.000* 17.76 84.49 4.22 .بعد التشكيل المعماري

 0.000* 12.62 74.34 3.72 البعد االقتصادي.

 0.000* 13.09 78.78 3.94 .بعد تطوير النظم النشائية

 0.000* 19.26 86.02 4.30 .بعد توظيف مواد البناء وتقنيات النشاء

 0.000* 17.04 80.38 4.02 .بعد تطوير نظم المعالجات البيئية المستدامة

 0.000* 20.67 79.39 3.97 ..ت معاجميع المجاال
 

 
 

)اليرجدة ال ليدة  3.97سدا   ي المجدددددداالتالمت سدط الحسدابي لجميدع  تبين أن (13.5) رقم من جدول
، ممدا يديل علدى أن مت سدط يرجدة االسدتجابة قدي %79.39 ( أ  أن المت سط الحسدابي النسدبي2من 

هناك م افقة من قبل أفراي العينة على جميع   هذا يعني أن 1ءاي عن يرجة الم افقة المت سطة  هي 
  .المجاالت

 

 :ـــية ـــة الفرضـ ـــ: " نتيجـ ــة ب ــول الفرضــية القائل ــا )مــادة  قب ــؤثر التكنولوجي ــوم ت ــواح االلمني أل
 تـأثيرا  مباشـرا  علـى إحـداث تغييـر فـي بنيـة الشـكل المعمـاري المسـتدام فـي قطـاع غـزة. المزدوجة(

ألدددد اح االلمنيدددد   )مددددايإ ر عددددن ندددد ع المدددد اي أ  التقنيددددة المسددددتعملة الشدددد لية التددددي تعبدددد سددددماتلل  ذلددددك
 التددي تعبددر أيضددا  عددن طريقددة االنشدداء.   ددذلك يعتمددي علددي االم انددات الت ن ل جيددة التددي  (،المءي جددة

 تح ل االف ار الي مايإ ملم سة  تنقل المعني بص رإ مباشرإ الي االخرين. 
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  الفرضية الثانية للدراسة:  2.4.2.5
بــين متوســطات اســتجابات  α ≤0.05توجــد فروقــات ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى       

ــزة. المبحــوثين حــول  يم فــي ق طــاع غ  ــك ل الم عمــاري الم ســتد   أث ــر التط ــور الت كنولــوجي علــى ب ْني ــة الش 
 تعزى للمعلومات الشخصية )الجنس، الكلية، العمر، العمل، الدرجة الوظيفية(.

       

يم دن اسدتنتاج أنده ال ت جدي فدر ق ذات ياللدة  (14.5الموضـحة فـي جـدول رقـم )لنتـائج ن ام      
إحصائية بين مت سطات تقييرات عينة اليراسة ح ل هذه المحا ر  المحا ر مجتمعة مع دا تعدءى إلدى 
فرصددة سدد ق العمددل،  نسددبة الحاجددة،  خاصددة فددي مثددل هددذا المجددال.  ددذلك للعمليددة  التطبيددق  هددذا 

علديه  بال ليدة  ل دن بإم دانه  التصدمي   االبدياع فدي التشد يالت المعمدار   جدءء مدن  بي رإ ال يقصدر
 االشراف باشضافة الي ان عاياتنا  تقاليينا اليينية ال تسمح  بذلك في بعض االحيان.

 

 .الجنس – " لعينتين مستقلتينT   اختبار"نتائج  (:14.5) رقم جدول

 حورالم

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

قيم
ال

ية 
مال
الحت

ة ا (
S

ig
).

 أنثى ذكر 

 0.439 0.776- 4.20 4.03 ، ومدى صحة الفرضية.الدراسةمؤشرات أهمية 

مادة مؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير 
 .على تشكيل الواجهات المعمارية االلمنيوم المزدوجة

3.96 4.21 -1.407 0.163 

 ألواح مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة 
على  (composite panel) اللمنيوم المزدوجة

 .تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة

3.47 3.90 -1.238 0.219 

ألواح  مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة 
على  composite panel)) اللمنيوم المزدوجة

 .تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة

3.61 3.97 -1.309 0.194 

 0.108 1.620- 4.15 3.89 ..معا   حاورلمجميع ا

 

 

حول  بين متوسطات استجابات المبحوثين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
يم في ق طاع غ زة.  ك ل الم عماري الم ستد   .تعزى إلى الكلية أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 
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يم ن استنتاج أنه ت جي فر ق ذات ياللة إحصائية  (15.5) رقم من النتائج الموضحة في جدول
تعءى إلى ال لية  ذلك لصالح الذين  ح رينبين مت سطات تقييرات عينة اليراسة ح ل هذين الم

 هذا بي ره عائي ل جهات النظر  خاصة للنظر اليها من ال هلة اال لى  بالتالي  ليته  إنسانية. 
طحية ناتجة من عنصر المشاهيإ  االنبهار فقط.  ربما ناتج التقيي  ي  ن من خالل  جهات نظر س

التصمي   ذلك الي   ن يع ي  من ظاهرإ الع لمة،  في ظل استحياث م اي ت ن ل جية مستحيثة.
المعمار  ه  عملية ذهنية   ف رية، تتأثر بع امل  مؤثرات خارجية ثقافية،  اجتماعية،  علمية، 

ات حيث تعتبر مرحلة التعلي  المعمار  من المراحل المهمة  نفسية  شخصية،  غيرها من المؤثر 
التي تسه  في صقل شخصية المعمار   ت جهاته  أف اره، لتت  ن شخصية معمارية تنع س في 

 ش ل األعمال التي ينتجها، س اء في فترإ اليراسة األ اييمية أ  خالل حياته المهنية بعي ذلك.
 

 .الكلية – " لعينتين مستقلتينT   اختبار"نتائج  (:15.5) رقم جدول

 محــــــــــــــــاورال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 علمية إنسانية 

 0.923 0.097- 4.04 4.03 ، ومدى صحة الفرضية.الدراسةمؤشرات أهمية 

 compositeمؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير 
panel هات المعماريةعلى تشكيل الواج. 

3.84 4.00 -1.283 0.203 

ألواح  مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة 
على تشكيل  composite panel اللمنيوم المزدوجة

 .الواجهات المعمارية في قطاع غزة

3.95 3.43 2.062 *0.042 

ألواح  مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة 
على تشكيل  composite panel اللمنيوم المزدوجة

 .الواجهات المعمارية في قطاع غزة

4.01 3.57 2.200 *0.030 

 0.847 0.193- 3.91 3.89 ..معا   حاورجميع الم
 
 

 

بين متوسطات استجابات المبحوثين  α≤ 0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ك ل الم عماريحول  يم في ق طاع غ زة.  أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش  إلى  تعزى الم ستد 

 "العمــــر".
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يم ن استنتاج أنه ال ت جي فر ق ذات ياللة إحصائية  (16.5الموضحة في جدول رقم )من النتائج 
 .بين مت سطات تقييرات عينة اليراسة ح ل هذه المحا ر  المحا ر مجتمعة معا تعءى إلى العمر

لما يخي  تط ير ال اقع العمراني  المعمار  المحلي، مع  لميى أهمية ت جيه أف ار الطلبة،  ذلك
م انات العصر، له  من أ لى األ ل يات التي تنتج شخصية معمارية  التر يء على معطيات  ا 

 .تمتلك الهيف ال اضح  الثقة في الت جه
 

 .العمر" "التباين الحادي  اختبار"نتائج  (:16.5) رقم جدول

 محــــــــــــــــاورال

 متوسطاتال

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة 31

-31من 
 سنة 41

أكثر من 
41 

، ومدى صحة الدراسةمؤشرات أهمية 
 الفرضية.

4.15 3.93 3.98 1.609 0.205 

مؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير 
composite panel  على تشكيل الواجهات

 .المعمارية

4.05 3.99 3.81 2.208 0.115 

 مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة 
 composite ألواح اللمنيوم المزدوجة

panel  على تشكيل الواجهات المعمارية في
 .قطاع غزة

3.47 3.54 3.52 0.058 0.943 

 مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة 
 composite ألواح اللمنيوم المزدوجة

panel ات المعمارية في على تشكيل الواجه
 .قطاع غزة

3.57 3.71 3.64 0.377 0.687 

 0.289 1.258 3.78 3.92 3.95 ..معا   حاورجميع الم

 

بين متوسطات استجابات المبحوثين  α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
يم في حول  ك ل الم عماري الم ستد  تعزى إلى  ق طاع غ زة. أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 

 ."الدرجة العلمية"

 



 118 
 

يم ن استنتاج أنه ت جي فر ق ذات ياللة إحصائية بين ( 17.5من النتائج الموضحة في جدول رقم )
تعءى إلى اليرجة العلمية  مجتمعة معا   حا ر الم ح رمت سطات تقييرات عينة اليراسة ح ل هذا الم

  نه  ينظر ن اليها من جهة بحثية علمية،  / ماجستير. جته  العلمية ي ت راه ذلك لصالح الذين ير 
فهناك مسؤ لية علمية  ثقافية  بيرإ تقع على الباحثين  األ اييميين، من أصحا  الف ر المعمار  
للتر يء  لفت األنظار لم  نات ر ح العصر،  نشر تلك األف ار البحثية، من قبل مؤسسات التعلي  

  للباحثين، شجراء اليراسات البحثية في هذا المجال،  ت جيه الطلبة العالي،  تقيي  التشجيع  اليع
للتعمق في تجسييها في مشر عاته ، من خالل عقي المسابقات المعمارية،  تخصيص الج ائء التقييرية 
لألف ار الريايية،  ه  ما يم ن أن ينع س على ش ل اشنتاج المعمار  المحلي المعاصر،  يسه  في 

 . العمراني  المعمار  المحلي  بش ل تيريجي تحسين الطابع
 

 ". الدرجة العلمية "التباين الحادي  اختبار"نتائج  (:17.5) رقم جدول

 حــــــــاورالم

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 دكتوراه/
 أخرى بكالوريوس ماجستير

، ومدى صحة الدراسةمؤشرات أهمية 
 الفرضية.

4.17 4.03 3.94 0.959 0.387 

مؤشرات قياس واقعية التطبيق لمدى تأثير 
(composite panel)  على تشكيل

 .الواجهات المعمارية

4.16 4.02 3.65 8.609 *0.000 

 مؤشرات قياس تخطيطية لمدى تأثير مادة 
 composite) ألواح اللمنيوم المزدوجة

panel)  على تشكيل الواجهات المعمارية في
 .. غزةقطاع

3.54 3.41 3.72 0.886 0.416 

 مؤشرات قياس تصميمية لمدى تأثير مادة 
 composite) ألواح اللمنيوم المزدوجة

panel)  على تشكيل الواجهات المعمارية في
 .قطاع. .غزة

3.64 3.58 3.77 0.557 0.575 

 0.021* 4.013 3.70 3.92 4.05 ..معا   حاورجميع الم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادس: النتـــــــــــــــــــــائج والتوصيـــــــــــــــــات.الس الفصل
 

يم في ق طاع غ زة.  ك ل الم عماري الم ستد    أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 
ة الل م ني وم أ لواح: دراسية حالة)  (غ زة ق طاع في الم زدوج 
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 الشكل المستدام.
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 الفصل الثالث

 

مفاهيم االستدامة 
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 الفصل الرابع
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 .نتائج اليراسة 
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 السادسالفصل 

 

 لخامسالفصل ا

 

الدراسة العملية: 
استمارة االستبيان 
)التحليل والنتائج 
 واالستنتاجات(

 الخالصة

 االولالفصل 

 
 

مقدمة عامة: 
الدراسة، أهدافها، 

 منهجيتهاأهميتها، و 
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 الخالصة وأهم النتائج:  1.6
 النتائج التي ت صلت لها  ما يلي: اليراسةفيما يلي يستعرض       

 

 :الدراسةنتائج تتعلق بأهداف 1.1.6  
 

 )التكنولوجية(  في تحقيق أهدافأوال : النتائج المتعلقة بمدى تأثير العوامل التقنية 
 وغايات الدراسة وذلك من خالل التالي:     

 شيجاي المتقيمة،   سائله التقني المجال بتط ره فسح بيئي، اتجاه ه  الفائقة التقنيات اتجاه 1-
 البيئة  الطبيعة معطيات الطاقة  استغالل ت فير على تعمل  أنظمة  طرائق معالجات تقنية

 استغالل. أفضل المحيطة
 

م انية الت ن ل جيا في الحييثة التط رات 2-  ساعيت المتط رإ البناء  م اي الطاقة مصاير نقل  ا 
 على األرض      تستنءف الحل ل هذه من ال ثير  ل ن، مغاير بش ل بنائية حل ل إيجاي على
 .الحييثة التقنيات من الرغ 

 الت ن ل جيا  تعييل اختيار ه ، اآلن ن المخططي المعماريين ي اجه الذ  ال بير التحي  3-
 في الراحة  متطلبات أيائية تط ير يت  ال قت نفس  في، البيئية على سلبا   يؤثر ال بما المتط رإ
 .بيئيا   المت افق المبنى

 

إن التنمية المعمارية المعاصرإ ظهرت علي العمران الحضر  مع ما تتميء به هذه الطفرإ من  4-
اعات شاهقة لبعضها فان التعامل معها أصبح ضر رإ  ان االستفايإ منها ضخامة  تجريي  ارتف

 اصبح  اريا .. لذلك  انت هذه هي احيى اهياف اليراسة.
 

لتي ظهرت في هرت بالبالي العربية  النامية  هي اظإن الطفرإ المعمارية ل ثير من المباني  5-
من التقنيات في البناء  التشييي  التش يل  ل ن هناك فرق  ه  إننا استفينا   ثير من بالي العال .

المعمار   ل ن يج  االستفايإ ال املة منها للمنشأ  المجتمع الحضر  خاصتنا  ه  المنتج المه  
 لتنفيذ عمارإ معاصرإ متط رإ تناس  مجتمعاتنا النامية.

 

ال فاءإ  إن المنتج المعمار  ه  منتج فني تش يلي  انشائي ذ  ترا ي  مختلفة يحتاج الي 6-
  القيرإ العلمية التي تحقق له ال فاءإ  السالمة  االمان من جهة  للمحيط االنساني من جهة اخرى.

 

إن المنتج المعمار  منتج عالمي ل  يفرق مصمم ه بين بيئة جغرافية  اخرى لذلك يحتاج الي  7-
 لتي تناس   ل بيئة منها.مراجعة الستخيا  تقنيات البناء  التشييي   ذلك م اي البناء المستخيمة  ا
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إن المنتج المعمار  المتعيي ال ظائف  االستخيامات يحتاج الي ال فاءإ العلمية  القايرإ علي  8-
ايارإ شئ نه  تقيي  خيمة مميءإ نابعة من التط ر الت ن ل جي  ث رإ المعل مات..  ان اختيار بعض 

يأ أ  العايات  التقاليي أ  الخيمات .. مما ال ظائف بالمنشأ ربما ال تناس  مجتمعاتنا من حيث المب
 يست ج  احتيار ال ظائف المناسبة التي يتضمنها المشر ع المعمار  المعاصر.

 

المعمار   الف ر على  ممارسات  أف ار قي  من تحمل ما ب ل للع لمة  بير تأثير هناك 9-
 حتمية بين  ما الع لمة فضر  بين ما مت سطة منطقة هناك أن على التأ يي من البي المعاصر، هنا

 القضايا فه  على مؤسس الم قف ،هذا التنصل منها يم ن ال  اقعة حقيقة   نها معها التعامل
 . المحلى ال  ني  المست ى على المعمار  بالعمل المتعلقة

 

 المعماريين من  بير تأثر هناك أن  جي اليراسة خالل من طرحها ت  التي العينات خالل من 10-
 ه   ما مناس  ه  ما تحييي مع بالتءامن هذا يت  أن يج   ل ن مفيي بالطبع  ه  العالمية رإبالعما
 .المحلى لل اقع مناس  غير

 ثانيا : النتائج المتعلقة بمدى تأثير العوامل االقتصادية  في تحقيق أهداف وغايات
 الدراسة وذلك من خالل التالي:     

 

 الط يلة، ألنها  الييم مة السليمة ذات األسس االقتصايية نميةللت طريق هي البيئية التنمية إن 1-
ت اليف  خفض في يسه  مما أمثل للم اري،  استغالال   المبنى في الطاقة من أقل تسب  صرفا  
  المجتمع الفري على مست ى  بيرإ اقتصايية ف ائي يسب  الطاقة، مما استهالك ترشيي التشغيل،  في

 

 أفضل ج ا يؤمن البيئة مع  االنيماج ت فير الطاقة أجل من الفائقة ياتالتقن أسالي  استخيا  2-
 مري يا   أ  أ بر، انتاجية طاقة  من ث   النفسية الصحية الناحيتين من المنشآت، للعاملين ضمن

 .أ بر للمنشأإ اقتصاييا  
 

إلى  بالنسبة ت فيرا   يش ل التنمية المستيامة، مجال في الفائقة  التقنيات األسالي  استخيا  3-
  عمليات صيانة  ف اتير تشغيلال ت اليف في تقليل -الط يل الميى على - يسه  إذ البناء، ت اليف

 

إن هذه المشر عات تحتاج الي برنامج ألعمال الصيانة العامة  الحفاظ علي سالمة المنشأ  4-
التي تتناس   االلفية  جمال ش له   اجهاته  ج يه  خاماته المستخيمة باألسالي  غير التقلييية   
 الثالثة  ث رإ المعل مات ... مع مراعاإ تحقيق ذلك لعملية التنمية المستيامة.

 

 التجهيءات ت لفة الرتفاع نظرا   التقليي  بالتصمي  مقارنة اقتصاييا   م لفا   المستيا  التصمي  يعتبر 5-
 .المبنى ياخل المطل   ايماجها
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 المبنى تصمي  في البيء قبل المستيا  التصمي  مفاهي  يقتطب االعتبار في ال ضع حالة في 6-
 . التشغيل علي الميى الط يل للتنفيذ الفعلية الت لفة في تقليل ذلك يساه 

 

 ال بيرإ المباني في المستيا  الياخلي التصمي    العمارإ مفاهي  تطبيق ينتشر االح ال معظ  في 7-
 .الس نية المباني أ  الصغيرإ المباني في قهاتطبي ينتشر  ال ضخمة لها ميءانيات المرص ي

 

 االستيامة تحقيق في مفييإ ت  ن ال قي م اي استعمال في المعماريين من مبالغة هناك 8-
 ارتفاع عن ، فضال الشامل بمفه مها المعمار  منتجه  تشغيل على  فاءإ سلبا تؤثر بل التصميمية

 من الن عية هذه الحتياج البعيي نظرا الميى على تشغيلال إلى ت اليف للمبنى إضافة النهائية الت لفة
 خاصة. صناعية تقنيات إلى المباني

 

 ثالثا : النتائج المتعلقة بمدى تأثير العوامل البيئية المستدامة  في تحقيق أهداف
 وغايات الدراسة وذلك من خالل التالي:     

 

 تحقيق نح  األمي ط يلة شم لية خط ط عبر بأ مله المجتمع جه ي نتاج هي المستيامة التنمية 1-
 .مير سة  سياسية اجتماعية، اقتصايية، بيئية سياسات  فق مت اءن مجتمع  تط ير

 

 التي الر ائء أحي هي الطاقة  استهالك البناء أسالي   ترشيي المستيامة العمارإ تشجيع أن 2-
 .مجتمع أ  في المستيامة التنمية نجاح عليها تعتمي

 

ية المستيامة في العمران الحضر  يتحقق مع تشييي  بناء المنشآت المعمارية التي إن التنم 3-
تبرء التقي   التط ر في المجتمعات االنسانية مرتبطا  تماما  مع المحيط البيئي  العمراني  منسجمة 

 معه في تنسيق حضر  يخي  المنشآت  عامة الناس.
 

 عن فضال   ت لفتها  ارتفاع  تناقصها الطاقة مشا ل تنامى من العال  فيه يعانى الذى ال قت في 4-
 يج   حتمية ملحة ضر رإ الخضراء  العمارإ المستيا  التصمي  ميخل أصبح البيئة تل ث مشا ل

 .االستيامة لشر ط المبنى تحقيق  ما بين بين إبياعاته ما ي اءن بش ل المعمار  معها يتعامل أن
 

ثقافة  المجتمع هذا أفراي ليى ي رس المعمار   عملال في المجتمع مشار ة سياسة تفعيل 5-
 .مت اءن بش ل البيئة  قضايا الطاقة لقيمة التقيير من يعءء مما التصميمة االستيامة  مفاهي 

 

  المخلفات،  الماء،  الطاقة،  الم اي، الم قع، بتصمي   المتمثلة االستيامة استراتيجيات تعيي 6-
 . العءل  اشسناي  اليع   الت يف  التعييل لتجن   الت فير ا بالتقليل المتمثلة  ءلياتها
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 التقنيات أسلوب أن اتباع النتائج السابقة في وردت التي الفكار خالل بعض من نجدلذا       
 الخضراء، كما العمارة مبدأ إلى بالنسبة جوهرية هي العمارة المستدامة دعم العالية للبناء في

مدة  خالل ذلك نر لم وان االقتصاد، وعلى في البيئة ايجابيا   أثرا   تترك لمبان الفضلى أنها الطريق
 البناء قطاعات استراتيجية وفق المدى الطويل على نتائجه ونلمس ندركه سوف لننا قصيرة،

 .العامة والخاصة
 

 نتائج تتعلق بتحليل االستبانة )الدراسة العملية(:2.1.6  
 ه  عبارإ عن المعل مات الشخصية عن ستبيان: نتائج تتعلق بتحليل القسم االول لال

 (.الجنس، ال لية، العمر، العمل، اليرجة العلميةالمستجي  )
 

 هددذا بددي ره . اشندداث أعلددي مددن نسددبة ذ  رالدد ةنسددبحصددلت  عينددة اليراسددة حسدد  الجددنس:ت ءيددع   -
 يع ي الي ان طلبات س ق العمل  خاصة في مثل هذا المجال، 

 

 اقدددل مدددن التدددي   ليدددته  إنسدددانية،التدددي  ان اليراسدددةسدددة حسددد  ال ليدددة: ا ضدددحت عيندددة اليرات ءيدددع   -
التصددمي  المعمددار  هدد  عمليددة ذهنيددة   ف ريددة، تتددأثر بع امددل  مددؤثرات  ل دد نذلددك   .  ليددته  علميددة

 فسية  شخصية،  غيرها من المؤثراتخارجية ثقافية،  اجتماعية،  علمية،  ن
 

قدي حداءت  سدنة 12أعماره  أقل مدن  ان التي اليراسة حتا ض عينة اليراسة حس  العمر:ت ءيع  -
لميى أهمية ت جيه أف ار الطلبة، لما يخي  تط ير ال اقع العمراني  المعمار   يع ي ذلك   .علي نسبة

م انات العصر  .المحلي، مع التر يء على معطيات  ا 
 

ة تعءى للعمل  ذلك اليراسة ان هناك فر قات متفا ت عينة اليراسة حس  العمل: ا ضحتت ءيع   -
  مجاالت االستخيا  لهذه المايإ. االيائيةفي يع ي الي الفرق 

 

 يرجته  العلمية ب دال ري س ينة اليراسة حس  اليرجة العلمية: ا ضحت اليراسة ان التيعت ءيع   -
 يعء  الباحث ذلك الي يرجدة التعمدق  يرجدة  الد عي  المعرفدة فدي هدذا قي حاءت علي اعلي النس  

 اندددت هدددي اعلدددي الددديرجات. نظدددرا لت اجددديه   سل بشددد ل عدددا ،  بالتدددالي فدددان يرجدددة الب دددال ري  المجدددا
 لعمل في أغل  الشر ات  المؤسسات. احت ا ه  في س ق ا
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 بتحليل القسم الثاني لالستبيان: نتائج تتعلق 3.1.6  
  م ض ع  مبرراتها اليراسة، أهمية على لتؤ ي لالستبانة، المستجيبين ءراء تحليل نتائج جاءت  -

ان ءراء غالبية  الي يع ي ذلك ا مبرراته اليراسة أهمية  ذلك على األض اء تسليط يستحق بحثي،
المستجيبين خالل إجراء المقابلة معه   ت ءيع االستبانة عليه ،  انت بالم افقة على أهمية م ض ع 

 ا بة لر ح العصر،  تحسين الم التط رات الت ن ل جية المختلفة إم انات ت ظيفاليراسة، بهيف 
 .الطابع العمراني  المعمار  المحلي المعاصر

 
 

 البعي أن هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مجال اليراسة نتائج أشارت -
هذا البعي م جه مباشرإ إلى الجهات المختصة في هذا المجال،  ه   ل  نذلك   .  البحثي األ اييمي
 .من المعماريين  المصممين االلمني  شر ات  صناعات أصحا  ال

 

 هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مجالأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
 ال عي العا   للمشار ة  نفتاحلال ذلك .  المعاصرإ األصالة لمفاهي  العا   ال عي المجتمعي البعي

 .  مضم ن الطابع العمراني  المعمار  المجتمعية ال اسعة،د في ش ل
 
 

 بعيجال هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
القال  المعاصر الذ  ييع  للتأمل  التف ر في إنتاج مباني   يعء  ذلك إلى. المعمار  التش يل

ة، تش ل رافعة ف رية مشجعة على تقبل المجتمع المحلي معمارية محلية تتميء بقي  جمالية  تش يلي
 .لهذه الت  ينات  التش يالت المعمارية المميءإ،  ميعاإ لالستمرارية في التحسين  التط ير

 

مجال  هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقراتأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
بأبعايه األنفة  الالحقة الذ ر  ارتباطه  يعء  ذلك إلى. ملةالعا ال  اير  تيري  البشر  البعي

 سلسلة مترابطة  متصلة، تعمل  حءمة  احيإ،  ال انفصال بين هذه األبعاي،  يأتي العامل البشر ، 
 بعي من أبعاي التأثير في العمارإ المحلية المعاصرإ،  أه  بعي في هذه السلسلة   ن العامل البشر  

 .لتنفيذ المقترحات الهايفة شحياء القي   التط رات الت ن ل جية المستحيثة ه  العامل المحرك
 هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مجال أن الى نتائج اليراسة أشارت -

النشاط المعمار  من أ ثر االنشطة الم لفة اقتصاييا  فقي اصبح  الن يعء  ذلك  .االقتصاي  البعي
 الذى الخطير ر ر  ءيايإ  رفع ال عى العا  بحقيقة التهيييات التي ت اجه البيئة،  بالي رمن الض

 الم ا بة للتط رات الت ن ل جية.  العمارإ تلعبه
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تتدابع لمدي  التدأثير الدذ  يلعبده البعدي السياسدي،  الدي ر الدذ  يشد له نتيجدة  نتدائج اليراسدة أشدارت -
فدي تغييدر المالمدح المعماريدة  األثدرية علدي قطداع غدءإ  دان لهدا العس رية  السياسية المتتال األحياث

  طنده مدن الشدع  القدتالع المسدتميتة االحتالل محا التل ،األحياث  يعء  ذلك إلى تقل   العمرانية.

 سياسدات مدع تدءامن ذلدك  دل الخدانق، االقتصداي   الضدغط السياسدي، بدالقهر تمثلدت  التدي  أرضده،

  . اليينية االجتماعية اله ية طمس  محا الت الثقافية التجهيل
 

 المعمدار ، التصدمي  أعمدال بالتشدجيع علدىتتعلدق  نسدبة  التديأعلى أن  الى نتائج اليراسة أشارت -
  . رياي  إبياعي معاصر بطابع المحلي التراثي  المضم ن القي  تحا ي التي

 

 بعي ي العينة على فقرات مجالهناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
اشبياع المعمار  يرتبط ارتباطا   ثيقا  بالنظ  اشنشائية،  أن يعء  ذلك إلى  .اشنشائية النظ  تط ير

 . التقنيات المتعلقة باشنشاء  التشييي
 

من قبل أفراي العينة على فقرات جيا   هناك م افقة بيرجة  بيرإأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
 ال عي للمصم  لمي   لجيراك ال امل يعء  ذلك  .اشنشاء  تقنيات البناء م اي ت ظيف بعي مجال

 .تأثير الم اي  الخامات المستخيمة في التشييي  التشطي 
 

 بعي أن هناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مجال الى نتائج اليراسة أشارت -
ان تش يل هذا المجال يعتبر أحي أه    يعء  ذلك إلى .المستيامة ةالبيئي المعالجات نظ  تط ير

 المعال  التراثية مسبقا ، مع بذل  االبعاي  القي  ال ظيفية للمعالجات البيئة،  المتجسيإ في المباني
جهي االتجاهات العالمية المعاصرإ في العمارإ ل ضع محييات  معايير لتحقيق االستيامة في 

 .تصمي  المباني
 

 ح رهناك م افقة بيرجة  بيرإ من قبل أفراي العينة على فقرات مأن  الى نتائج اليراسة أشارت -
غيا  التنسيق بين الهيئات المعنية،  ت حيي الق انين لذلك يع ي  .مؤشرات تخطيطية لميى التأثير

 . االشتراطات التخطيطية الشاملة،  صع بة تطبيقها محليا  ضمن الظر ف العامة السائيإ
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 نتائج عامة للدراسة:4.1.6  
من خالل استعراض الطار النظري للدراسة، ومناقشة الظروف المعاصرة، والمكانات       

التقنية والتكنولوجية المواكبة لروح العصر، وباالستدالل واالستناد على تحليل نتائج الحوارات 
 ن النتائج العامة التالية:واالستبانة المتعلقة بمحور الدراسة قد خلصت لمجموعة م

 

تح   العمارإ المعاصرإ بمضم نها خصائص بصرية مميءإ، متمثلة بعناصر معمارية بصرية،  1-
ت  تش يلها بناء  على قي   مضامين أسهمت في تش يل  ت  ين عناصرها، في رؤية  ظيفية 

م اناتها الخاصة.  جمالية،  اجتماعية  ثقافية  اقتصايية،  بنظرإ مت املة لظر ف المجتمعات   ا 
 

من خالل استعراض بعض مالمح العمارإ  العمران المحلي لميينة غءإ  قطاعها، استنتجت  2-
اليراسة تأثر الطابع المحلي باالتجاهات المعمارية اشقليمية  العالمية،  تطغى النءعة الشخصية 

 للمعمار  أ  المالك على ش ل الت  ين العا  للش ل  الفراغ المعمار .
 

ل  يراعي الف ر المعمار  المحلي  المعاصر، مبايئ االستيامة  أساسيات التصمي  البيئي،  3-
خالل العملية التصميمية أ  التخطيط العمراني،  يبقى هامش االهتما  بف ر  مبايئ االستيامة، 

 ضمن الجان  البحثي  األ اييمي أ ثر من الجان  التطبيقي.
 

 المعمار  الف ر على  ممارسات أف ار   قي  من تحمل ما ب ل للع لمة  بير تأثير هناك 4-
 حتمية بين  ما الع لمة رفض بين ما مت سطة منطقة هناك أن على التأ يي من البي هنا المعاص،
 القضايا فه  على مؤسس الم قف ،هذا منها التنصل يم ن ال  اقعة حقيقة   نها معها التعامل
 . المحلى ال  ني مست ىال على المعمار  بالعمل المتعلقة

 

 مع للتعامل جايإ محا الت النم  هذا ي ا   أن ي نغءإ  ميينة في العمراني النم  حر ة تسارع 5-
 حياثي في ش ل إيجاي في اشفراط بين ما المحا الت تتلخص الش لي المست ى  على البيئي ال اقع
 .ال السي ية ارإالعم قي   استرجاع إعالء في الرغبة بين  ما ،العامة المباني

 

 ت لفة الرتفاع نظرا   التقليي  بالتصمي  مقارنة اقتصاييا   م لفا   المستيا  التصمي  يعتبر6- 
 . المبنى ياخل المطل   ايماجها التجهيءات

 

 المباني في المستيا  الياخلي التصمي    العمارإ مفاهي  تطبيق ينتشر االح ال معظ  في7- 
 الس نية. المباني أ  الصغيرإ المباني في تطبيقها ينتشر  ال ضخمة اتلها ميءاني المرص ي ال بيرإ

 

 تيخل الت ن ل جيا  مؤثر  اضح في تحييي الش ل المعمار . 8-
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السمات الش لية تعبر عن ن ع الم اي  التقنية الت ن ل جية المستخيمة في انتاج االش ال.  9-
تخضع الممارسة الت ن ل جية لتط ر  ل. حيث بالتالي انتاج مباني متناسقة من حيث تش يلة ال ت

 مستمر،  نم  يائ  س اء   ان هذا النم  بطيئا  أ  الع س.
 

ت ضحت اثار الت ن ل جيا من خالل تطبيقها علي انظمة العمارإ  التي  انت  اضحة من  10-
 خالل استخيا  الم اي البنائية  التعقييات المنشئية  التش يلية.

 

 الم اري استنءاف مش لة على للتغل  األمثل الحل ه  المستيا  التصمي  مفاهي  إن تطبيق 11-
 الياخلي. التصمي    العمارإ مجال في متجييإ  الخامات الغير الطبيعية،

 

الش ل النهائي لألبنية أي  الي جذ  نظر الناس نح  التقنية التي استخيمتها الت ن ل جيا،  12-
 ن اع من نظ  الخيمات ل  ت ن م ج يه من قبل.  انع س ذلك في ظه ر ابنية حييثة،  أ

 

يساه  تحقيق الت امل بين منظ مات المبني التصميمية  االي  ل جية  الت ن ل جية في ت فير  13-
 مبني مت امل م حي قاير علي ان يخي  الغرض الذ  صم  من اجله  بمست ى أعلي من االيائية.

 

 بص رإ البنائية الصناعة  بضمنها المختلفة اعاتالصن مجال  في عامة بص رإ االقتصاي ان 14-
 طاقة  م ايه، البناء في  امنة طاقة) الميخالت مفه مي خالل من اليه ينظر ان خاصة يج 

 البناء، عمليات تصنيعها، الم اي، استخراج عن الناج  البيئي التل ث) ،  المخرجات(الخ...تشغيلية،
 فقط اال لية ال لف خالل من  ليس ،(الخ...لمختلفة،ا المبنى حياإ مراحل الناجمة عن الفضالت

 .الحالية اغل  المشاريع في يت   ما
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 التوصيات:2.6   
م اناتددده، حيدددث تقددديي   -1 نتدددائج  مقترحدددات تطبيقيدددة، شنتددداج عمدددارإ محليدددة ت ا ددد  ر ح العصدددر  ا 

م انيدة تطبيقهدا  عدي  اليراسدة تحرص الحاجدة للتسد يق  الجهدي  علدى  اقعيدة الت صديات المقترحدة،  ا 
 ال بير في إقناع الجمه ر لتطبيقها.

 لجعلهدا العمرانيدة البيئدة  تنفيدذ تصدمي  في المتبعة التقلييية األنماط إلى تحسين الحاجة الماسة -2
 أثنداء  تت اصدل التعليميدة، العمليدة مدن تنبع أن فيج  هذا التغيير إحياث  سائل أما استيامة، أ ثر

   التأهيل المهني. المستمر التيري  لخال من الممارسة
 

ءيدددايإ الددد عي الثقدددافي لددديى المعمددداريين  المصدددممين، شيراك المفدددريات  المؤشدددرات التصدددميمية  -3
 التخطيطيددة،  ذلددك بددالتءامن مددع االهتمددا   االسددتفايإ مددن اشم انددات ال بيددرإ المعاصددرإ، فددي اشنشدداء 

نشدآت،  ر ح العصدر الف ريدة  الفنيدة، شيجداي ت  يندات  الت ن ل جيا المستخيمة في البناء  تشغيل الم
 معمارية تتميء بالصيق في العالقة ما بين المصم   المتلقي.

 

أن ت ضددع القدد انين  التشددريعات المعماريددة  العمرانيددة علددي  جدده الخصدد ص التددي تخددص إنشدداء  -4
 نساني. بناء  تصمي  العمارإ المعاصرإ،  التي يج  ان تحقق احتياجات المجتمع اال

 

أن تددت  الم افقددة علددي تنفيددذ هددذه المشددر عات بعددي مراجعددة يراسددات الجددي ى الفنيددة  االقتصددايية  -5
 النفعيدددة مدددن  راء تنفيدددذ مثدددل هدددذه المشدددر عات  تتضدددمن: مبددديأ السدددالمة )سدددالمة المنشدددأ(، األمدددان 

ايية للمشر ع، العمراني للمحيط الخارجي، األمان ضي خطر الحريق  الءالءل، يراسة الجي ى االقتص
 يراسة المري ي النفعي للمجتمع المحيط، يراسة المري ي العمراني.

 

تحقيق هيف االستيامة للعمارإ المعاصرإ  االستفايإ من مخرجدات تقنيدات البنداء  التشدييي  نشدر  -6
 هذه الثقافة للمجتمع الحضر   تهيئة الشبا  لت ن ل جيا العمل االل تر ني في المجاالت المختلفة.

 

نشدددر  تطددد ير التعلدددي  الهنيسدددي فدددي مجدددال العمدددارإ  تقنيدددات البنددداء،   دددذلك فدددي مجدددال االنشددداء  -7
 التشددييي  تحقيدددق الدددربط القدد   بدددين التعلدددي   التنفيدددذ ..  ددذلك تطددد ير التعلدددي  الفنددي بمدددا يت ا ددد  مدددع 

 متطلبات العصر الحاضر   خاصة في مجال التصنيع  ت ن ل جيا البناء.
 

يري  للفنيددددين فدددي مجدددال ت ن ل جيدددا تصددددنيع مددد اي البنددداء  خامدددات التشددددطيبات إنشددداء مرا دددء تددد -8
 المختلفة   ذلك متطلبات التنفيذ  االيارإ  المتابعة الفنية.
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أن ال يت  الم افقة علي تراخيص البناء لألعمال المعمارية المعاصدرإ متعدييإ ال ظدائف إال بعدي  -9
ليراسة المشدر ع بعناصدره الفنيدة لعامة  االس ان االشغال اعرضها علي مجلس مختص تابع ل ءارإ 

  جي اه االقتصايية  مري يه الحضار   الثقافي  النفعي للمجتمع.
 

  الذ يدة المطد رإ البنداء  مد اي الحييثدة البنائيدة التقنيدات حد ل معل مدات تد فير علدى العمدل -10
 .المحلية بيئتنا ضمن يالمبان في  التقنيات الم اي هذه فاعلية اختبار من لتم ين الباحثين

 
 

 على تؤثر قد التي الجهات من العديد ووجود وتعقدها المطروحة المشكلة لهمية ونظرا      
   مختلفة: جهات إلى التوصيات من مجموعة يقترح ، االستدامة المجتمع لمشاكل رؤية
 :التعليم المعماري 
 الخضراء العمارإ مجال في  أف ار حل ل من تحمله  ما المحلية العمارإ قي  بتعظي  االهتما  -

 أف ار انتهاج على تحثه  الطلبة على مشر عات طرح خالل من  ذلك المستيامة  التنمية
 مع تفاعل ا الذين المعماريين عرض أعمال يت  التقلييية،  أن العمارإ إلى تنتمي  حل ل
 التي عرض المشر عات به يت  الذ  االهتما  من ال افي بالقير العمارإ في المحلية المياخل
 .المعمار   اشبياع الخيال تنمى

 بتصميمها، من يق م ن التي للمشر عات بيئي تقيي  عمل  يفية العمارإ طلبة تعلي  ضر رإ -
 االفتراضي ال اقع تقنيات تطبيق خالل من المجال هذا في التي تنشط المعمارية البرامج خالل

 (يالجامع ما قبل) بالتعليم المعنية الجهات: 
 بقضية الت عية ءيايإ إلى باشضافة  مش التها البيئة بقضايا متعلقة م اي تيريس ضر رإ -

 القي  منظ مة ياخل جماعي  عى تش يل بهيف التعلي  في أ ل ية  ا عطاءها الطاقات تناقص
 .المستيامة التنمية  تحقيق الطبيعية على الم اري الحفاظ اتجاه في تيفع المجتمع في

 

 والحكومية: رسميةال الجهات 
 األسس  ضع مهامه  ت  ن المستيامة للتنمية الفلسطيني ال  ي تصمي  في البيء يج  -

 الم اي خ اص تفاصيل ب ضع معنيا ي  ن  أيضا االستيامة بتطبيق الخاصة  المعايير
 استهالك في تأثيرها البيئة  ميى على إيجابا أ  سلبا تأثيرها ميى  بيان البناء في المستعملة

في  العمارإ  أقسا  البيئية العل   مجاالت في بالمتخصصين فيه االستعانة لطاقات،  يت ا
 .البناء بح ث مر ء بمشار ة الجامعات

 



 119 
 

 الناحية من المشر عات مراجعة مهامه أحي ي  ن( المستيا  للتصمي  أعلى مجلس) إنشاء -
 تلك تحيثه التي البيئي ألثرا  تقيي  االستيامة الشتراطات حيث تطبيقها من  التصميمية الفنية

 -: التالي م ءعة اللجنة مها  المشر عات  ت  ن
 

   ل  البناء التط ير  عمليات المجتمعات مع تتعامل أنظمة إلى يستني أسل   اتباع. 1
 .منفريإ بص رإ  ل مبنى مع التعامل من بيال  
 تيع  طريقة ها  ن( العمل أطراف جميع مشار ة) المت امل التصمي  عملية استخيا . 2

 . اشنشاء  التصمي  التخطيط عملية في المعنية جميع الجهات بين  التنسيق التعا ن
 .األجل  ط يل مسئ ل اقتصاي  إطار ضمن  طم حاتها االستيامة بأهياف االلتءا . 3

 

 والثقافية: العالمية الجهات 
 بطرح االهتما  يت  أن يج  المجتمع، في  ال عى العقل من  بيرا   جءء يش ل اشعال  ألن -

 في التنمية فرص على الطاقات في الهير تأثير الطاقة،  ميى  تناقص البيئة مشا ل  مناقشة
 ف رإ إلى( التل ث عي ) فقط يعنى البيئة على الحفاظ أن مفه   من إجماال  الخر ج المجتمع،
 .المت املة البيئية المنظ مات على الحفاظ

 

 :المستقبلية راسةالدمجاالت وآفاق 3.6      
 البشدرية، الجهد ي مدن مترا مدة سلسدلة العلمدي البحث    ن ،اليراسة م ض ع ألهمية باالستناي      
  الت د ين المعمدار  اشنتداج شد ل علدى األثدر ذات الم اضديع مدن يعتبدر اليراسدة، م ض ع أن  حيث

 خدالل مدن  رات الت ن ل جيدةالتطد  افدة تغطيدة  لصع بة للمباني، ال ظيفي  األياء الش لي المستيا ،
 التر يددء يتطلدد  المعرفددي، الجاندد  هددذا شثددراء المسددتقبلي، اليراسددة أهددياف فددإن  احدديإ، يراسددة إجددراء
 :معمقة  تفصيلية مستقبلية بحثية ليراسة  عن ان التالي، البحثي المقترح على

 

 شغيلية.والت النشائية كلفة المبنى تقليل في التقني - البيئي التكامل اثر دراسة
 

 Life Cycle Costالحياإ  ي رإ  لفة تحليل في  ذلك من خالل اجراء بح ث تفصيلية      
Analysis االستخيا   إعايإ التشغيل، االنشاء، من المبنى حياإ مراحل متضمنة جميع لألبنية

 لتنسيق Ecotectلبرنامج  الراعية الجهة مع بالتعا ن متخصصة يراسات باشضافة الي اجراء
 ح ل المعل مات ءيايإ  انتشار ان المختلفة . حيث البرنامج تحليالت بين المشترك  المت امل لعملا

 التل ث، مع عليها  المتءامنة المترتبة البيئية بال لف ال عي  ءيايإ البيئة على االبنية تأثيرات
 .ن ل جيات - المت املة اي   االبنية انتشار ءيايإ الى يؤي  الم اري  استهالك الفضالت،
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 الخاتمة:  6.4
الحمد هلل رب العالمين، الذي وفقني وأتم نعمته علي في شؤون حياتي، وفي هذا الجهد       

العلمي المتواضع، والذي أسأل هللا العلي القدير أن أكون وفقت في إلقاء بقعة من الضوء على 
، فهو من نتاج طبيعة البشر، ةالدراس ههذا المجال المعرفي الهام، لذا فإن وجد أي نقص في هذ

أن يدلوا  الدراسة هفالكمال هو من صفات هللا وحده، فرجائي ممن تفضل وتكرم بدراسة وقراءة هذ
بدلوه، بالنصح والرشاد لسد النواقص وتصويب المور، جعله هللا في ميزان حسناتنا جميعا  إن 

الكريم، وختاما  الحمد هلل الذي  شاء هللا تعالى، وجعله لنا كجهد علمي وبحثي خالصا  لوجهه
 بهداه تتم الصالحات.

 
 

 هللا الهادي والموفق. والحمد هلل رب العالمين.
 الجامعة السالمية بغزة( -م 2014 تشرين الثاني  22–عبد الحليم سالمه  د)الباحث/ م. محم

 

************ 
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 ية:قائمة المراجع والمصادر العربية والجنب   6.5
 المراجع العربية:

 .(28إلى  25ءية ) طه:س رإ  -1
 .  2005بالقيس، التطبيقية األبحاث معهي. أريج 2-

ed 20 August 20128.pdf, Access-arij/lect8/210-http://www.olitreva.org/ar/team/47  

  حالة مخي  يراسة" السياسي  االنيماج االغترا  بين الفلسطيني ن الالجئ ن .هبة مبيض، 3-
  .  2010فلسطين، نابلس، ال طنية، النجاح جامعة ماجستير، رسالة ."بالطة     
 ،مصر األءهر، جامعة رسالة ماجستير، .غءإ قطاع في المخيمات إس ان .أحمي سمرإ، أب  4-
 .  1992القاهرإ،    
 .  2011فلسطين، غءإ، ، إحصائيات،PCBSالفلسطيني  لجحصاء المر ء  الجهاء 5-

http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx Created: October 2011. Last Visited: Dec 2014 
 ي تقليلالتقني ف -األبنية الميارية الذ ية، يراسة اثر الت امل البيئي .محم ي رضا ، احمي 6-
 . 2009العراق،  ،رسالة ماجستير، جامعة بغياي . لفة المبني االنشائية  التشغيلية     

  لية ،قس  العمارإ .منهاج  محاضرات العمارإ  الت ن ل جيا المعاصرإ .النمرإ، ناير 10-
  .2011الجامعة اشسالمية، غءإ  ،الهنيسة      
 (.6، مرجع سابق رق  )رضا  11-
 رسالة .المستيامة الحضرية الهيئة انتاج في المعل ماتية التقانة ثرأ .عينان احمي   ،البيرا 12-

 . 2006العراق،  ،ماجستير، جامعة بغياي       
 البنائية المايإ تط يع ،المعاصرإ العراقية العمارإ على ل جيا  الت ن رأث . إمن ر  ،الشابنير 13-
  .2004العراق،  ،الجامعة الت ن ل جية، ماجستير لةرسا .العراقي المحلى الف ر تعءيء في      
 ، الطبعة األ لى، القاهرإ) تا (،  القي  الجمالية في العمارإ اشسالمية، .ثر ت، ع اشة 14-

  .1994 الشر ق  يار       
 (.13مرجع سابق رق  ) ،الشابنير 15-
  العلمي،  البحث عاليال التعلي   ءارإ  .المعمار  التصمي  منهجية. النجيي ، حاء  17-
 .  1992العلمية، للشؤ ن اللجنة الجامعية      
 جامعة األءهر، ،غءإ، رسالة ماجستير الطابع المعمار   العمراني لميينة .عبي ال ري ، محسن 18-
  .2000القاهرإ مصر،       

 (.13مرجع سابق رق  ) ،الشابنير 19-
 

http://www.olitreva.org/ar/team/47-arij/lect8/210-8.pdf,%20Accessed%2020%20August%202012
http://www.olitreva.org/ar/team/47-arij/lect8/210-8.pdf,%20Accessed%2020%20August%202012
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   ،27، مجلة عال  الف ر، العيي البني  نظير إش الية العمارإ  الت .رفعة الجايرجى، 20-
           .1998 ا ت بر       
  يف يساه  الف ر المعمار  االسالمي في بل رإ اله ية المعمارية .الصق ر، مصطفى 21-
 المؤتمر المعمار  اال ل لنقابة المهنيسين االرينيين، بعن ان العمارإ العربية .االسالمية      
  .1998المر ء الثقافي المل ي، ، ية المعاصرإاالسالم      
 عشر أطر حات، مجلة عال  الف ر، المجلي .الع لمة  اله ية الثقافية .الجابر ، محمي 22-
 .  1999 ، المجلس ال طني للثقافة  الفن ن  اآليا ، ال  يت، ييسمبر2، العيي28      
 السنة الثانية العيي ،يلبناء العربمجلة ا، مشر ع سيلي  ن جيتس. أخبار البناء العربي 23-
  .2007مارس، السع يية ،الرياض ،( 25-24 )صالثامن       
 ثالثية  ي رات االبياع الف ر  .الي رإ البيئية، عمارإ المستقبل .علي احمي رأفت، 24-
 . 2007، مصر ،القاهرإ ، شر ة مطابع المقا ل ن العر  ، االبياع المعمار       

 مجلة البناء، جميال لعمالئناالنخيل معلما  عن انا برج .  فهي بن عبي للا ،النالشيخ عج 25-
  2014 ،السع يية، ( الرياض91-88ص ( 25العيي ،السنة الثامنة  العشر ن ،العربي      
 رسالة .المحلية بصنعاء تأثير تقنيات  م اي البناء الجيييإ على العمارإ .الغءالي، علي صالح 26-
  .2005 صنعاء، اليمن جامعة األءهر، ،جستيرما       
  ي ت راه، اطر حة. العراق في االس انية التجمعات تش يل في البيئية االستيامة .مها الءبيي ، 27-
 .  2006العراق، بغياي، جامعة      
 (. 26الغءالي، مرجع سابق رق  ) 28-
 (.22مرجع سابق رق  )، لجابر ا 29-
  .1993معارف انسانية، ني إ الثقافة  العل  ، .قبل  اءمة الف ر العربيالمست .راجي عنايت، 30-
 أثر الت ن ل جيا علي عالقة الش ل بالمنشأ في لغة الفضاءات الياخليةأغا، رني حاء :  32-
  .2001 العراق، ،رسالة ماجستير، جامعة بغياي .المعاصرإ      
 (.13مرجع سابق رق  ) ،الشابنير 33-
 .الخصائص  ت امل الش ل تج ال – المعمار  في الش ل تح الت . ليي محمي اشما ، 34-
  .2002، بغياي الت ن ل جية، الجامعة ي ت راه، رسالة       
  قائع المؤتمر . نظا  العمارإ في الش لية ال حيإ لمفه   النظر  اشطار. ابراهي  خليل علي، 35-
 ، الجامعة الثاني  ان ن 3-4 اشنسان(،  )الميينة ةالمعماري للهنيسة األ ل السن   القطر       
  .2001بغياي  ،الت ن ل جية      
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 المعمار  في الش ل التر يبي التغير أثر .محمي، الجب ر  ،بييعة الجب ر ، ،مؤمن الخفاجي، 36-
  . 2001ء ، ،األ لى السنة المعمارية، للهنيسة العراقية المجلة مست قبال، المتلقي على      
  .2007  االمب ر، ماليءا، سيءار بيلي،  المهنيس، برجا بتر ناس، منتيى 37-

Created: Dec 2007. Last http://www.almohandes.org/vb/showthread.php?t=14600/
.Visit: Dec 2014 

  .2007، ب ين الصيني، التلفءي ن مبنى المهنيس، ملتقى 38-
Created: Dec 2007. Last  p?showtopic=1744/http://www.enggaza.ps/forum/index.ph

.Visit: Dec 2014 

  .2007، عال  الت ن ل جيا  المعل ماتية .اياي م سى، 39-
Created: Dec  /http://www.majddoc.com/main.aspx? function=Item&id=12303&lang

.2007. Last Visit: Dec 2014 

 ت جه مستقبلي للعمارإ المستيامة  الحفاظ على -بيئيا  المس ن المت افق  .مها صالح الءبيي ، 40-
  ني إ اشس ان الثانية .البيئة يراسة مقارنة ل فاءإ األياء البئي للمس ن التقليي   الحييث      

  2004 )المس ن الميسر(،الهيئة العليا لتط ير ميينة الرياض،      
 (.6، مرجع سابق رق  )رضدددا  41-
 .(40سابق رق  ) مرجع، الءبيي  42-
 غءإ قطاع - العمرانية المخططات لتقيي  شاملة  منهجية االستيامة ي همفا .القيق، فريي 43-
 بالجامعة الهنيسة  لية غءإ،  ا عمار للهنيسة الثالث الي لي المؤتمر يراسية،  حالة      
 .  2010 أ ت بر غءإ، اشسالمية،      
 (.43مرجع سابق رق  )، القيق 44-
 (.43مرجع سابق رق  )، القيق 45-
 (.43مرجع سابق رق  )، القيق 46-
ني إ . ي ر التصمي  المعمار  في تحقيق  حيات ي ر س نية ميسرإ .علي حسين العمايرإ، 47-

 . 2004 ،الرياض، السع يية، )المس ن الميسر(،الهيئة العليا لتط ير ميينة  اشس ان الثانية
 االقتصاي ميخل لتعءيء ي ر المهنيسين السع ييين في بناء  مةاالستيا .الس اط، علي محمي 48-
  2005 الرياض، مر ء الملك فهي الثقافي، ،االقتصايني إ المهنيس  ي ره في بناء  .ال طني      
 عمل  رقة .التجار  القطاع -الخيمات قطاع تحييات م اجهة استراتيجيات .حات  ع يضة، 50-
 الجامعة ،"غءإ قطاع على  الحصار الحر  ءثار لم اجهة م يةتن رؤية" لمؤتمر مقيمة       
 .  2010ماي  غءإ، اشسالمية،       
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 المالحق: 6.6
 : نموذج االستبانة.1ملحق   1.6.6

 ة.ــز ــــغـ –ـة ـــــالميـــامعــة الســالج
  ـــاـــــات الــعــلـيــــــالـــدراســ عمـــــــادة

 ارةـــم العمـسق - ندسةــة الهــــكلـي

 السال  علي    رحمة للا  بر اته ،،،،،
 الموضوع/ استبيان لبحث علمي

 

 يراسدددددة.. إلى االستبانة هذه تهيف
يم في ق طاع غ زة.   ك ل الم عماري الم ستد   .أث ر التط ور الت كنولوجي على ب ْني ة الش 

 .(المءي جة في قطاع غءإ االلمني  حالة يراسية: )أل اح 
The Impact of Technological Development On The Formal 

Building Sustainable Strategies In The Gaza Strip. 
 ((Case Study: Composite panel in The Gaza Strip 

 

عبد الكريم  /أ.د إشراف تحت ،محمد عبد الحليم عبد الرحمن سالمة/ الباحث به حيث يق       
   ،أستاذ التصمي  المعمار   نظريات العمارإ في الجامعة اشسالمية بغءإ -حسن خليل محسن 

 يرجة  ذلك لنيل في الجامعة اشسالمية بغءإ العمراني التخطيط أستاذ - الكحلوت علي أ.د/ محمد
 .بغءإ اشسالمية بالجامعة المعمارية الهنيسة في الماجستير

 

يقة  ب ل أسئلتها على  اشجابة االستمارإ ههذ على باالطالع الرجاء من   التفضل لذا     
 يع س  نظر    جهة من مناسبا   تر نه الذ  الخيار خانة في() عالمة  ب ضع  م ض عية  ذلك

خيمت  ،  ث   من األمثل، بالش ل العلمي البحث خيمة أجل من  ذلك في ميينت  ، الحقيقي ال ضع
 في من   مساهمة تعبئتها في علي   نشق ال أن رج أ  التي المرفقة االستبانة إعياي ت  الغرض  لهذا
   إال تستخي  لن قبل   من المقيمة  المعل مات البيانات  افة بأن العل  مع .العمل هذا إنجاح

 .العلمي فقط البحث ألغراض
 

 نرجو منكم التعاون معنا دعما  لمسيرة البحث العلمي ،،
 والتقدير. االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

  . محمي عبي الحلي  سالمه ث/الباح
 . 2014 -هددد 1435فلسطين/ 
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  :االرشادات 
  ،،، الرجاء تعبئة هذه الفقرةالمعلومات الشخصية/  
 

     :الجنــس      ذكر     أنثى  
     :الكليــــــة  انسانية     علمية  
     :العمــــــــر  سنة      30أقل من   سنة      30-40من     40اكثر من     
 لـــالعم      :  تصميــم     إشـراف   إداري  ــ     مقــــاوالت    إدارة المشروعات  ....أخرى  
     :الدرجــــة                دكتــوراه   ماجستير   بكالوريوس  ....أخرى 
 ليها وهي:تحتوي االستبانة علي أربع مؤشرات رئيسية يرجي الجابة ع 
 .الفرضية صحة ومدى ،الدراسة أهمية أوال :  مؤشرات  
 قياس محلية لمدي واقعية التطبيق لألبعاد المقترحة للدراسة. ثانيا : مؤشرات  
 علي تشكيل الواجهات  Composite panel)) ألواح اللمنيوم المزدوجة لمدى تأثير  تخطيطية قياس ثالثا : مؤشرات  
 اع غزة. المعمارية في قط  
 علي تشكيل الواجهات  Composite panel)) ألواح اللمنيوم المزدوجة تصميمية لمدى تأثير  قياس رابعا : مؤشرات  
 المعمارية في قطاع غزة.  
 بحسب درجة التقييم الجابة خالل من الرأي إبداء يرجى: 

 قليلة جدا  ...      1-قليلة،     2- متوسطة،     3- كبيرة،     4- كبيرة جدا ، 5- 

رقم
ال

 العبـــــــــــــــارة 
 درجـــــــــة التقييــــــــم

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  

      الفرضية.. صحة ومدى ،الدراسة أهمية مؤشرات :المحور االول     

 يإيجا لهيف  الملحة ،البحثية الهامة المواضيع من الدراسة موضوع يعتبر .1
  المعمار  الم ا   لر ح العصر.  الطابع العمراني اله ية

     

 من أ ثر المستحدثة العناصر البصرية لحياء الدراسة موضوع يشكل .2
 معاصرا .  اقعيا   ت جها   المضم ن المحلي، إحياء على التر يء

     

 القي  بين ما تجمع وتصميمية معمارية تخطيطية أفكار إيجاد يمكن .3
 المحلية،  التط رات الت ن ل جية المتقيمة. ماريةالمع

     

المفهوم الصحيح للعمارة التقليدية  بين تعارض أال فكرة وتؤيد توافق هل .4
  خاصة في ظل التط رات الت ن ل جية الم ا بة للعصر  المعاصرة والعمارة

     

5. 
 إم انات ت ظيف من العمارإ البي في الحضارية االستمرارية مبدأ لتحقيق

المصم  المعمار ،   نه   أعمال في أف ار التط رات الت ن ل جية المختلفة
 العنصر الفاعل في حر ة البناء الحضار  المعاصر.

     

 ألواح  تأثير  لتطبيق مؤشرات قياس التالية للدراسة االبعاد الواقعية المقترحة تعتبر درجة الجابة لي خالل الرأي من إبداء يرجى
    5-قليلة،   4- متوسطة،   3- كبيرة،   2- كبيرة جدا ،  1-علي تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة:  لمنيوم المزدوجةال 

 قليلة جدا  ...
 



 C 
 

رقم
ال

 درجـــــــــة التقييــــــــم العبـــــــــــــــارة 

اح ألو  قياس واقعية التطبيق لمدي تأثير مادة  المحور الثاني : مؤشرات
علي تشكيل الواجهات  Composite panel اللمنيوم المزدوجة

 المعمارية  لألبعاد العشرة المقترحة للدراسة والواردة أدناه.
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  

 .1
 

بعد
ال

 
مي

ادي
لك
ا

 
ثي
لبح

وا
. 

، إيجاد أساس لبيئة تعليمية تنمي روح االنتماء الحضاري المعاصر 1.1
 ف ر التعلي  المعمار  ألهمية إيجاي اله ية  الطابع العا .  ت جه

     

،  ءيايإ الجرعة وضع الخطط الدراسية لمنهج التعليم المعماري2.1 
 التثقيفية من خالل ءيايإ المساقات  بش ل يراعي التن ع  االنفتاح الحضار  

     

 التشجيع على في الجامعات للحث عقد المؤتمرات، والندوات العلمية 3.1 
تجسيي األف ار التصميمية للمشر عات في ظل الت ن ل جيا،  استحياث م اي 

 البناء.

     

المتعلقة  التشجيع على البحث المتعلق بتقنيات النشاء والتكنولوجيا 4.1
 بها،  الم اي  الخامات الجيييإ.

     

 تخصيص جوائز تشجيعية وتقديرية للمساهمات التصميمية أو5.1 
لتجسيي األف ار التصميمية  التخطيطية  التي تحمل قيما   الرائيإالبحثية 

 معمارية مستحيثة. 

     

لعرض  إصدار النشرات والمجالت العلمية المعمارية المتخصصة 6.1
 األف ار  الت جهات  األعمال المعمارية التي تحقق مثل هذه االهياف. 
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 ضرورة المشاركة المجتمعية الواسعة في شكل ومضمون الطابع1.2 
العمراني  المعمار ، لتفاي  العييي من التش هات البصرية المختلفة 

 لل اجهات. 

     

، تحقق  تراعي الج ان  وضع معايير ومحددات تخطيطية وتصميمية2.2 
 االجتماعية

     

 تقيي   على متابعة أنشطة التخطيط والتصميم المعماري العمل 3.2
 مراعاتها للمقاييس  المؤشرات  القي  التي تطرقت لها اليراسة.

     

،  ذلك لل ص ل للقي  الجمالية في احترام التأثير النفسي المجتمعي4.2 
 المباني العامة  الخاصة،  ذلك بطريقة تحتر  قيمتها  مضم نها.

     

، ي ن إمالء أ  يتبع مسار البعد المجتمعي كتطور طبيعي منطقيأن 5.2 
 فرض من جهات غير مختصة.

     

استخدام وسائل العالم المختلفة لرفع درجة الوعي والثقافة العامة 6.2 
 لهذه المفاهي ،  بيان أهميتها الحضارية  معبر عن ال جه الصايق للمجتمع.

     

ا المستحدثة لمواد البناء، ومحاولة تأصيليها احترام فكرة التكنولوجي7.2 
 إنتاج معمار  بعييا  عن التق قع في الت  ينات البصرية  التي ال تعبر عن 

 ر ح العصر.

     

لل ص ل لحالة من  استمرار حياة االفراد بتقليد المجتمعات المتقدمة 8.2
 الرفاهية فقط.
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القيم الجمالية في التشكيل المعماري المعاصر لمدينة غزة مراعاة 1.3 
 خالل مراحل التخطيط  التصمي  للمشر عات الجيييإ.

     

، ضرورة تحقيق التجانس والتناغم بين العناصر المعمارية المختلفة2.3 
  ذلك لت  ين التش يل البصر ،  خاصة ل اجهات المباني المعمارية.

     

امة المعارض لعرض الفكار ومقترحات التشكيل التشجيع لق 3.3
 المعماري المعاصر.

      

.4
  

 
ملة

لعا
ر ا

واد
 الك

يب
تدر

ي و
شر

 الب
بعد

ال
 

، ألهمية رفع درجة الوعي والدراك لدى المصممين والمعماريين 1.4
 اليراسة  ضر رإ لتحييي اله ية الحضارية  المعمارية.

     

، ل ل من له عالقة دريبية التنشيطيةعقد الدورات التثقيفية والت2.4 
 بتط ير الف ر التصميمي  النقي المعمار ،  التقنيات  الخامات المعاصرإ.

     

اعتماد مفهوم التربية الحضارية المعمارية في مراحل التعليم 3.4 
  خاصة التعلي  الجامعي  األ اييمي.المختلفة 

     

في مجال إحياء القي  لبداعات عقد المسابقات المعمارية لتقديم ا4.4 
 المعمارية المعاصرإ على مست يات التخطيط ،  التصمي  المعمار .
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علي  ألواح اللمنيوم المزدوجة ارتبطت ظاهرة العولمة بانتشار مادة 1.5 
  اجهات المحالت التجارية بش ل  بير، قي ال يع س  العديد من المباني

  ص ل الي حالة الرفاهية.للتقي  االقتصاي  بقير ما يع س رغبة حالة ال
 

    

أن تطبيق مفهوم الدراسة في مجال العمارة والتصميم الداخلي محليا  2.5 
      نظرا  الرتفاع التجهيءات المطل بة استخيامها.يعتبر مكلف اقتصاديا  

 لوجية لمواد البناءالتأكيد علي فكرة احترام ومواكبة التطورات التكنو  3.5
      بالرغ  من  لفتها.  أل اح األلمني   المءي جة  خاصة 

علي المدى  ألواح اللمنيوم المزدوجة ظهور تأثير استخدام مادة 4.5 
      ، لتحقق مست ى عالي من الراحةالبعيد وبعد سنوات من تشغيل المبنى

علي مقدرات  سيطرة الصناعات االستهالكية السلعية الغربية5.5 
،  االعتماي علي االستيراي،  بالتالي االستعمال المفتعل لم اي البناء االقتصاد

 التي تع س حالة الثراء.
 

    

  

.6
  

سي
سيا

ال
 

تتابع االحداث العسكرية والسياسية المتتالية علي قطاع غزة كان لها 1.6 
 .. تغيير المالمح المعمارية والعمرانية االثر في
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، في مجاالت المضم ن التراثي التشجيع على أعمال البحث العلمي1.7 
 في العمارإ المحلية، لت سيع يائرإ اشيراك العا  للمضامين  القي .

     

التشجيع على أعمال التصميم المعماري، التي تحاكي القيم  2.7
 بياعي  رياي .المحلي بطابع معاصر إ والمضمون التراثي

     

االهتمام بالعمال المعمارية المعاصرة، والتي تراعي المضمون 3.7 
، إعالميا   بحثيا ،  اشسها  في تحليل ج ان  إبياعها والقيم التراثية

 ال ظيفي  الجمالي.
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، لنشائية المحليةدعم البحاث والدراسات، الهادفة لتطوير النظمة ا1.8 
  اليراسات المتعلقة بالم اي الجيييإ المم ن إيخالها لقطاع اشنشاء المحلي.

     

، التشجيع على استخدام نظم إنشائية جديدة في العمارة المحلية 2.8
  استخيا   حيات المباني مسبقة الصنع لجنشاء السريع  تقليل ت اليفها 

     

ائية التقدم والتطور في استخدام المواد أن تعكس النظم النش3.8 
  اشبياع في إيجاي ت  ينات الفراغات المعمارية.  والخامات المعاصرة،

     

        أن تحقق النظم النشائية أهدافا  وأغراضا  وظيفية وتشكيلية.4.8 

  .
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صورة مستمرة، ومواكبته أخر ضرورة إطالع المصمم المعماري ب 1.9
 تطورات صناعة النشاء وخامات التشييد والتشطيبات الخارجية والداخلية.

     

قيام جهات مختصة بوضع كتيبات ومراجع لنواع مواد البناء 2.9 
 المعمار ،  التصمي  الياخلي لغرض االستخيا  االمثل.وخامات التشطيب 

     

ختصاص والمسؤولة عن اعتماد المخططات أن تقوم الجهات ذات اال3.9 
بسن شر ط تتطل  ت ضيح  افة الخامات  الهندسية للمشروعات المختلفة،

 إنشاء  تشطي  المباني المطل   الترخيص شنشائها.  الم اي الياخلة في

     

، وضع خطط وجداول تشرح آليات التنفيذ والنشاء والتشطيب4.9 
 ا في إنشاء المباني  المشر عات الجيييإ. التقنيات،  المت قع استخيامه
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تشجيع المعماريين على تطبيق أساليب التصميم البيئي المستدام 1.10 
 المعمارية  العمرانية من ن احي تصميمية  تخطيطية. في مشاريعهم

     

، ية المستدامة على مستويات عدةتطبيق مفهوم المعالجات البيئ 2.10
 تخطيطية  تصميمية،  على مست ى تصمي  الفراغ الياخلي  م  ناته.

     

عقد المسابقات المعمارية وتخصيص الجوائز التقديرية لألعمال 3.10 
 األطر حات التي تتبنى قي  المعالجات البيئية المستيامة في  المعمارية
 التصمي .

     

ليل لألداء البيئي للمباني القائمة بهدف الوقوف على دراسة وتح4.10 
  تيارك األخطاء في التصامي  المعمارية المستقبلية. مستوى أدائها

     

وضع اشتراطات خاصة من قبل الجهات ذات االختصاص عند 5.10 
الهنيسية، بأن تتضمن المخططات الهنيسية لمشاريع  اعتماد المخططات

 الحي األينى من اليراسة البيئية المستيامة. البناء العامة  الخاصة

     

 يوضع النماذج المحوسبة والبرامج الخاصة بالتحليل البيئ 6.10
 عقي الي رات التيريبية للتعرف على  للتصميم والتشكيل المعماري المستدام،

 النمذجة المختلفة  التحليل.  هذه البرامج  أسالي 

     

تمرات، ونشر نتائج الدراسات الخاصة بفكر عقد اللقاءات والمؤ  7.10
 المعالجات البيئية المستدامة في التصميم المعماري. تطبيق قيمة

     

  ألواح  تأثير مادة  لتطبيق مدى محلية مؤشرات قياس التالية التخطيطية المعايير تعتبر درجة الجابة لي خالل الرأي من إبداء يرجى
 قليلة جدا       5-قليلة،    4- متوسطة،   3- كبيرة،   2- كبيرة جدا ، 1- يل الواجهات المعمارية في قطاع غزة: علي تشك اللمنيوم المزدوجة



 F 
 

ألواح  لمدي تأثير مادة  تخطيطية قياس المحور الثالث: مؤشرات
علي تشكيل الواجهات   (Composite panel) اللمنيوم المزدوجة

 المعمارية في قطاع غزة.         
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة بيرة جدا  ك

 وجود تنوع في تخطيط المنطقة العمرانية ضمن حالة من الوحدة  .1
 في التكوين البصري والفراغي.

     

      اختيار الموقع والعالقة مع المحيط والنسيج الحضري المترابط .2
      التخطيط لمواجهة الظروف المناخية. .3

 تأثير مادة الكومبوزيت  لتطبيق مدى محلية مؤشرات قياس التالية التخطيطية المعايير تعتبر درجة الجابة لي خالل الرأي من إبداء يرجى 
 قليلة جدا  ...     5-قليلة،    4- متوسطة،   3- كبيرة،   2- كبيرة جدا ، 1- بانيل علي تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة:     

ألواح  لمدى تأثير مادة  تصميمية قياس ع: مؤشراتالمحور الراب
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   علي تشكيل الواجهات المعمارية في قطاع غزة.            اللمنيوم المزدوجة

      تحقيق الخصوصية وفصل العام عن الخاص. .1
      ،  البيئية.  االجتماعية() االيائية االقتصايية  تلبية االحتياجات الوظيفية .2
      تطبيق المعالجات البيئية المستدامة في التصميم المعماري. .3

4. 
 النس   التجريي، التجانس، اشيقاع، التربيع  تحقيق العناصر التجميلية:

الت عي ، الت امل، الت جيه، التباين، الت اءن، الملمس، االل ان، الحج ، 
 هيمنة، الحي ية، تفاعلية  انغالقيه   اقعية الش ل...الشفافية، التناغ ، ال

     

5. 
استخدام العناصر المعمارية المحلية والتي تعبر عن روح العصر 
 كالقواس والعمدة، والقباب، والعقود، والزخارف ... وذلك باستخدام مادة 

 .ألواح اللمنيوم المزدوجة

     

.6 

ناء والتقنيات المعاصرة في النشاء مواكبة التطور والجديد في مواد الب
  ن الم اي  الخامات  تقنيات  والتشطيبات الداخلية والخارجية وكسوتها.

اشنشاء هي عماي تط ر العمل المعمار ،  انع اس لمعاصرإ المنتج 
 المعمار  للءمن الذ  أنتجه.

     

7. 
اته ه  ال عاء   ن الفراغ الياخلي بم  ن االهتمام بالفراغ الداخلي ومكوناته.

 المحت ى ل افة األنشطة اشنسانية،  انع اس صريح لميى تط ر القي  
 المعاصرإ، المنتجة للعمل المعمار .

     

.8 
  نها الغطاء  االهتمام والحفاظ علي التكوينات العامة للواجهات المعمارية.

لقي   الطابع العا  للميينة، ألنها تيلل علي االنع اس الصريح لميى تط ر ا
 المعاصرإ، المنتجة للعمل المعمار .

     

.9 
مراعاة  التقليل من الكسب الحراري من خالل استخدام وسائل تكنولوجية 

،  تحقيق أقصى  فاءإ للطاقات المستخيمة  التي لتقليل استهالك الطاقة
 من المم ن االستفايإ منها  تحقيقيها من التش يالت لل اجهات المعمارية.

     

1
0 

، حقيق المناهج المعتمدة الستراتيجيات محاكاة الشكل للطبيعة وسياقهات
  جعل الحل ل للتش يالت المعمارية تنم  من الم ان.

     

         

 الي هنااااا تنتهي المحاور.. بارك هللا فيكم،
 والتقدير. االحترام فائق بقبول وتفضلوا
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 .التكنولوجيا والتقنيات الفائقة أسلوب في المستخدمة النظمة أهم  :2ملحق   2.6.6
 

 Photovoltaic System: الفولتيج نظام-أ. الخاليا الكهروضوئية 
ه  جهاء لت ليي الطاقة التي تنتج ال هرباء حينما تتعرض للض ء،  يت  ن من خاليا       

 هر ض ئية رقيقة السمك  صلبة،  تغطي سطح  اسع المتصاص أ بر قير من اشعة الشمس. 
ا يسقط الض ر على الخلية تتحرر االلي تر نيات  تتجمع في شب ة. هذا ما ت  ت ضيحة من  حينم

 .خالل الش ل التالي
 

 Synergyالنم ذج  حس  في ال اجهات العناصر هذه عن يراسة أ ل قيمت 1991 عا  في      
Façadeاجهة. في عا  خالل أربعين من النم ذج هذا استخي  قي  ان 1995 عا  ،  حتى     

  2,100mm*3,500.ب حيات أ بر  تسمح النماذج من مجم عة قيمت 1995
 

     
، ء ي باألل اح ال هر ض ئية بت لفة عن اليمين برج رابطة الدول المستقلة في مانشستر شكل يوضح:

تجمع نظ  . عن اليسار 2005ملي ن جنيه إسترليني. بيأ بالتغذية ال هربائية للشب ة ال طنية في  5.5
اجهات المباني ال هر ض ئية من فياليلفيا ما بين المظهر العصر  للمبنى   فاءإ التء ي بالتيار   

ال هربائي الم لي من الطاقة الشمسية،  ذلك بتغطية االسطح الخارجية للمباني بأل اح الءجاج المعالج 
 ل تماما عن تأثيرات حراريا  التي تح   بياخلها طبقة من الخاليا الشمسية عالية ال فاءإ  بش ل معء 

 http://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر:  ع امل الج  المختلفة.
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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  :)مميزاته )الفوائد  
                .يقلل من انبعاث الغاءات الضارإ   .يقلل من استهالك الطاقات الغير متجييإ 
   ف استهالك ال هرباء.          يقلل من ت الي   .يت يف بسه لة مع تقنيات االنشاء العايية 
   .يقلل من ت لفة البنية التحية 

  :المعوقــــــــــــــات  
   .يءيي من ت لفة المبني 
   .قيرته محي ي في امياي المبني بتيار  هربائي عالي القيرإ 
   يحتاج الي تخءين الطاقة في بطاريات. 
  :التكلفة  
   . ت لفة الم لي ال هر ض ئي مسا   لت لفة أسل   االنشاء العاي 
    يعتبر أسل   اقتصاي  في حالة الرغبة في الحص ل على حمل  هربي قليل 

 عنيما ت  ن ت لفة ال ق ي التقليي  مرتفعة.    
  Wind Energy Systemsب. أنظمة طاقة الرياح:  

قطاع ت ليي ال هرباء عن طريق استخيا  ت ربينات طاقة الرياح. حيث ان ه  نظا  يق   ب      
من استهالك الطاقة، هذه النسبة  50%المباني إجماال  في الي ل المتقيمة يسه  بما يرب  على 

العالية تشمل مراحل ما قبل البناء  هي مرحلة تجهيء الم قع  نقل الم اي، التي أحيانا تشحن من 
 التالي.ش ل ال.  ما ه  م ضح في ة المستهيفة بالبناءخارج نطاق المنطق

 

  
 . مر ء البحرين التجار  العالمي طراء هنيسي مميء شكل يوضح:
 http://www.gernas.aero/vb/t14433.htmlالمصدر: 
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  :)مميزاته )الفوائد  
                  .ت ليي ال هرباء من طاقة متجييإ ال ق ي.                       تءيل مشا ل االمياي ب 
   .ال ينتج عنها تل ث في اله اء 
  :المعوقــــــــــــــات  

           .ليست مناسبة لالستخيا  ياخل المباني .ت لفة التجهيءات عالية 
   .يلء   ج يها في مناطح الرياح 
  :ل   تنفيذها.تعتمي الت لفة بش ل أساسي على حج  التجهيءات المط التكلفة 

 

  Solar Cellsج. الخاليا الشمسية 
ن ع من الخاليا  30هي خاليا تق   بت ليي ال هرباء من الطاقة الشمسية  ي جي أ ثر من       

تصنع من أن اع عيييإ من الخامات مثل: السيلي  ن البل ر  األحاي   البل ر  المتعيي  الغير بل ر  
 ي    تنتشر على مايإ ناقلة مثل الءجاج أ  المعين.  ه  عبارإ عن طبقة رقيقة من السيل

 

  
هي عبارإ عن م اي   (BIPV)خاليا الطاقة الشمسية المتكاملة المستخدمة في البناء شكل يوضح:

السقف،  هر ض ئية تستخي  لتحل محل م اي البناء التقلييية في بعض أجءاء المبنى الخارجية مثل 
 http://www.gettyimages.com/Search/ Solar Cellsر: المصد ..، أ  ال اجهاتالمنا ر

 

  :)مميزاته )الفوائد  
                  .ت لي الطاقة ال هربية من طاقة متجييإ 
  :المعوقــــــــــــــات  

           .بعض األن اع يلء   ج يها في االتجاه الجن بي من المبني 
  :األنظمة الغير بل  رية اقل من النظا  البل ر   ل ن نظرا  لسه لة    العائي االقتصاي  من التكلفة 
 طرق انتاجه فانه من المت قع ان ينافس اقتصاييا  في القري .    
 



 J 
 

  Power Plasticبالستيك الطاقة  د. 
 ه  عبارإ عن رقائق شيييإ المر نة  خفيفة ال ءن تستطيع ان تح ل الض ء الي طاقة  يم ن       
 مع أ  جهاء ا  ياخل خامات البناء ا  عناصر التصمي  الياخلي.يمجها 

  

  
 Building integrated solar شكل يوضح:

thermal façade. 
-http://www.mohsenالمصدر: 

saleh.com 

CPV modules as colorful  high 
efficiency glass façade 

-http://www.mohsenالمصدر: 
saleh.com 

 

   الفوائد(:مميزاته(  
    خالل بضع سن ات سيت  تقيي  المنتج في ص رته النهائية المت املة بحيث يم ن يمجه خالل 

 الن افذ ا  ناطحات السحا  ليق   بت ليي طاقة ت في الستخيامات المبني  له.  من المم ن     
 مجري  ضعه استخيا  نفس الت ن ل جيا ياخل نسيج المالبس بحيث يم نك شحن الم بايل ب    
 . ياخل الجي     

 

  :المعوقــــــــــــــات  
    ما ءالت ط ر التجربة ب اسطة شر ةKonarka. 

 

  :التي ما ءالت في ط ر التجربة. فال يم ن تحييي-يت  تط ير هذه الخامة حاليا   التكلفة  
 الت لفة الفعلية له االن.    
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 :واجهات المباني المعاصرةنماذج دراسة تحليلية لبعض   :3ملحق   3.6.6
 

 االستثمار  القطاع منطقةالمباني المعاصرإ بفي هذا الجءء ت  اختيار عيي من  اجهات       
 اشيارية المباني من العييي على يشمل القطاع نظرا الن ،باليراسة  التحليل الجيييإ القاهرإ بميينة
 هائل عمراني نم  المنطقة  تشهي الجنسيات، متعييإ لشر ات  فر ع التجارية  الم الت الجيييإ
 .الجيييإ القاهرإ لنم  م ا  

 

 المعمارية االتجاهات هذه  ل خض  في نفسه  جي المعمار  ان نجي المعمار   اقعنا عن أما      
 العمارإ مجال في ال برى  التح الت الجيييإ المفاهي  تع س التي المعمارية األعمال من ال بير  ال  

 تت افر أن بي ن التصميمة االستيامة أف ار تتبنى عالمية  أعمال  نظريات  تابات بين ما را  محاص
 ،الجيييإ الحياثة حالة يع س بش ل األف ار تلك تطبيق من تم نه التي  الت ن ل جيا الثقافة له

 ائرإي في تقع  ال المستثمرين أذهان عن غائبة ت  ن ما غالبا   ثقافة االستيامة أن إلى إضافة
 تأثره ميى إلى النظر ي ن الش ل، إنتاج مجال في جه يه المعمار   رس  بالتالي اهتمامه 
 خارج المعمار  بالعمل  الخر ج سلبى، بش ل البيئة على إنتاجه تأثير عن فضال   االستيامة بمفاهي 
 إلى جتحتا معمارية منتجات فنجي النامية، المجتمعات في تحقيقها المطل   االقتصاي مفاهي 
  حيه  المعمار  ، بيئيا   مت افقة ت  ن ال قي م اي استعمال في للمبالغة نظرا   عالية تشغيل ت اليف
 قي  الذى  العمارإ في التقليي  بالميخل اهتما  أ  المجتمع تقيير من عي  فهناك مسئ ال   ليس

 .الت ن ل جيا غيا  يع ض
 

 :التالية لألسباب وذلك المنطقة اختيار أما عن سبب
 

 (.التسعين شارع) نم ا    أ ثرها الجيييإ القاهرإ ش ارع أه  أحي في المنطقة  ج ي  -3
 تر ي  في تت  الفنية التي الطريقة متابعة أم ن اشنشاء  بالتالي تحت المباني من العييي  -0

 .على ال اجهات الت سية  م اي الءجاجية الح ائط
 .الع لمةب تأثرا   المعماريين من العييي هايتبنا التي المعمارية الحياثة حالة تع س المنطقة -1
  بيان العمارإ على الع لمة تنامى تأثير يع س مما أجنبية لشر ات فر ع من العييي  ج ي -1

 .االستيامة لمفاهي  تلك الشر ات تبنى ميى
 

ومن الساليب الهامة التي اتبعها المعماري في معالجة هذه الواجهات توجيهها وتقسيمها      
من الدخالت والفتحات بالضافة الي استخدام مواد محلية، مما يعطي للواجهات سمة  إلى عدد

 الواجهات على العديد من العناصر. التوازن والتماثل، كما تحتوي هذه



 L 
 

  
 في طبيعية م اي استعمال مع الجن   ناحية الءجاجية ال اجهة ت جيه – مارك الني مبنى شكل يوضح:

 الباحث  خرائط ج جل. المصدر:. بيئيا مالئمة (رخا -جرانيت) الت سيات
 

 
 معينية أل اح ت سيات استعمال مع الجن   ناحية الءجاجية ال اجهةت جيه  B N P – بنك مبنى شكل يوضح:

(Composite panel) الباحث  خرائط ج جل. المصدر: .المبنى عرض ب امل معينية مظلة  استعمال عءل بي ن 
 

 
 من ال اجهة ت سيات-الجن   ناحية الءجاجية ال اجهةت جيه -التنمية  االئتمان الءراعي نكب مبنى شكل يوضح:
 الباحث  خرائط ج جل. المصدر: .مءر ع غير ياخلي فناء  ج ي مع( ة)ال اح االلمني   المءي ج األلي  ب ني

 

 



 M 
 

 
 من ال اجهة  سياتت - الجن   ناحية الءجاجية ال اجهة ت جيه THE GATE- إيار  مبنى شكل يوضح:

 الباحث  خرائط ج جل. المصدر:. .(ة)ال اح االلمني   المءي ج األلي  ب ني
 

 
 من ال اجهة ت سيات الجن   ناحية الءجاجية ال اجهة ت جيه – للتنمية ال طني البنك مبنى شكل يوضح:

 الباحث  خرائط ج جل. المصدر: .(ة)ال اح االلمني   المءي ج األلي  ب ني
 

 
 في طبيعية م اي  استخيا  الءجاج أعمال في المبالغة لعي  نظرا   استثناء المبنى يمثل ناتا شر ة مبنى شكل يوضح:

 الباحث  خرائط ج جل. المصدر: .(جرانيت –حجر) ال اجهات تشطي 
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 المستوى) التطبيقية للتطورات التكنولوجية علي بنية الشكل المستدام المثلة -

    9.-الظافر برجمبنى          (.المحلى
 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
 التشكيل المعماري

وصف المشروع ومحتوياته   
التكوين المعماري السائد  1 (أسلوب التأثير ونتائجه(  

 )الصور والشكال(
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ن ناحيددة ت ن ل جيددة تدد  اسددتخيا  المدد اي الحييثددة باشضددافة مدد
الي التن ع في استخيا  الت ن ل جيدا  المد اي الحييثدة  بالتدالي 
الت امددل بددين التقنيددات  المدد اي  عمليددات االنشدداء،  اي  ل جيددا  

 ت  اختيار الم اي المناسبة بيئيا  من  جه نظر مستيامة.

غال
الش

ا
 

ائل الت ن ل جيدددة المناسدددبة لتحقيددددق اسدددتخيا  األنظمدددة  ال سدددد
بيئدددة ياخليدددة مريحدددة.   دددذلك اسدددتخيا  أنظمدددة االتصددداالت 
الحييثة  شب ات االنترنت باشضافة الي أنظمدة األمدان مدن 

 .(63)الحريق  الحماية االمنية

 السائد نشائيالتعبير اال  2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

عبي
 الت

صر
عنا

ة( 
شائي

االن
ظم 

)الن
ي 
شائ

االن
ر 

الحوائط  
 الخارجية

 الح ائط) لل اجهات جييي نظا  إيخال المعمار  حا ل
 اشيارية المباني اغل  في المتبع النظا   ه  ،(الءجاجية

 .  ما انها أيت  ظيفة انشائية. الغربية العربية الي ل في

 

 
 

 

النظام 
 االنشائي

  ه   العم ي، ال مرإ ا نظ ه  البرج في المستخي  النظا 
  ضع له 9 الظافر برج ل ن .غءإ قطاع في سائي نظا 

 جييي نظا  إيخال المعمار  حا ل خالله فمن خاص،
 اغل  في المتبع النظا   ه  الءجاجية(، الح ائط) لل اجهات
 . الغربية العربية الي ل في اشيارية المباني

االنشاء 
والحيز 
 الداخلي

 البرج  سط مجمعة خيمات على حت  ي الياخلي الفراغ
 س اء الياخلية الفراغات ت ءيع في الحرية يترك األمر  هذا

 .مفت حة تر ها أ  بضمها



 O 
 

االنشاء  
والتكامل مع 
النظمة 
الهندسية 
 المختلفة

 في الخيمة  عناصر الرأسي االتصال عناصر تجميعت  
 س ف بي ره ،  هذاللمبنى الفقر  العم ي لتمثل ال سط

 على ت ءع بحيث األعميإ، من الياخلية الفراغات حرري
 Dewitt chestnut مبنى مثل للمبنى، الخارجية الح ائط
 م ان فيايضا    المصاعي السالل  تجميعوتم  .بشي اغ 

 أن حيث  احيإ، اتصال بطارية في ب ضعه   ذلك  احي
 يساعي  ما الحرائق، انتشار فرص من يقلل التجميع هذا
 .(63)اشنشاء مليةع تيسير علي

  االستراتيجي المستدام التعبير 3 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

قة(
لطا

ر ا
صاد

 )م
لية
شك

ت ال
لجا

معا
 ال

التقليل من 
الكسب 
 الحراري

مراعدداإ ت جيدده البنايددة ضددمن الم قددع، باشضددافة الددي يراسددة 
،  اسددتخيا  تشدد يل المبنددي  نسددبة االسددطح الم شدد فة للبيئددة

 م اي حييثة لها خاصية العءل الحرار   الص تي أيضا.

 

 

 

 

 

 

 

 ترشيد 
استهالك 
 الطاقة

عددايإ تددي يرها، اشفددايإ مددن جميددع  اسددتخيا  المدد اي المحليددة  ا 
الفرص التي ت فرها الطبيعدة، اسدتخيا  ال سدائل الت ن ل جيدة 
المناسددبة لتقليددل اسددتهالك الطاقددة، اسددتخيا  أنظمددة السدديطرإ 
علدددى البيئدددة الياخليدددة، اسدددتخيا  األنظمدددة  المعددديات ال فددد ءإ 

 طاق يا ،  أخيرا استخيا  مصاير الطاقة المتجييإ. 
دام

ست
 اال

ات
يجي

ترات
اس

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

 ة
 التي المحلية المصاير ذات البنائية الم اي تفضيل -
  مية من للتقليل. المحلية البيئة ضمن تصنيعها يجر   
 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ اقةالط  
 التقنيات بين الربط على تنفيذه في المشر ع اعتمي -
 .الحييثة  التقنيات التقلييية  
 ط يلة حياإ لي رإ  التصمي . البيئي النظا  حماية -
 .العالية المتانة ذات الم اي باعتماي للمبنى  
 التي بنائيةال الم اي لجمع المحلية الس ق على االعتماي -
  استعمالها. تي يرها إعايإ المم ن من  
 .القيي  للمنشأ البنائية الم اي استعمال إعايإ -

ي ضدددددددددددددددح يراسدددددددددددددددة 
تحليليددددددددددددددددددة لبددددددددددددددددددرج 

  .9-الظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافر
 الباحث.المصدر: 

 

 

 الباحث.المصدر:   .9-يراسة تحليلية لبرج الظافر
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 .PCU الفلسطينيين المقاولين تحادالمقر الدائم ل مبني 
 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
 التشكيل المعماري

وصف المشروع ومحتوياته   
التكوين المعماري السائد  1 (أسلوب التأثير ونتائجه(  

 )الصور والشكال(

 

ميم
تص

د ال
 بع

 ما
حلة

مر
 

فيذ
التن

 

مددن ناحيددة ت ن ل جيددة تدد  اسددتخيا  المدد اي الحييثددة باشضددافة 
في استخيا  الت ن ل جيدا  المد اي الحييثدة  بالتدالي  الي التن ع

الت امددل بددين التقنيددات  المدد اي  عمليددات االنشدداء،  اي  ل جيددا  
 ت  اختيار الم اي المناسبة بيئيا  من  جه نظر مستيامة.

 

غال
الش

ا
 

اسدددتخيا  األنظمدددة  ال سددددائل الت ن ل جيدددة المناسدددبة لتحقيددددق 
ا  أنظمدددة االتصددداالت بيئدددة ياخليدددة مريحدددة.   دددذلك اسدددتخي

الحييثة  شب ات االنترنت باشضافة الي أنظمدة األمدان مدن 
 .(64)الحريق  الحماية االمنية

 السائد النشائيالتعبير ا 2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

ة( 
شائي

االن
ظم 

)الن
ي 
شائ
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ير 

تعب
ر ال

اص
 عن

الحوائط 
 الخارجية

 الح ائط) لل اجهات جييي نظا  يخالإ المعمار  حا ل
 اشيارية المباني اغل  في المتبع النظا   ه  ،(الءجاجية

 .  ما انها أيت  ظيفة انشائية. الغربية العربية الي ل في

 

 
 

 

 االسقف مست ية من الخرسانة المسلحة. االسقف

النظام 
 االنشائي

  ه  م ي، الع ال مرإ نظا  ه  البرج في المستخي  النظا 
مبني اتحاي المقا لين  ل ن .غءإ قطاع في سائي نظا 

 المعمار  حا ل خالله فمن خاص،  ضع لهالفلسطينيين 
 اغل  في المتبع النظا   ه  لل اجهات، جييي نظا  إيخال
 تشييي تحفيء.  الغربية العربية الي ل في اشيارية المباني
 .أقل  ت لفة عالية ج يإ ذات تحتية بنية

نشاء اال 
والحيز 
 الداخلي

اشيارات   سط مجمعة خيمات على يحت   الياخلي الفراغ
 ت ءيع في الحرية يترك األمر  هذا االقسا  المختلفة 

 األخرى بما يت اء  معها. الياخلية الفراغات

االنشاء  
والتكامل مع 
النظمة 
 المختلفة

 في الخيمة  عناصر الرأسي االتصال عناصر تجميعت  
 س ف بي ره ،  هذاللمبنى الفقر  العم ي لتمثل ال سط
 على ت ءع بحيث األعميإ، من الياخلية الفراغات يحرر

 .(64)للمبنى الخارجية الح ائط



 Q 
 

  االستراتيجي المستدام التعبير 3 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

قة(
لطا

ر ا
صاد

 )م
لية
شك

ت ال
لجا

معا
 ال

التقليل من 
سب الك

 الحراري

مراعاإ ت جيه البناية ضدمن الم قدع،   دذلك الت جيده الجءئدي 
لعناصددر المبنددي،  أيضددا عددءل الحدد ائط الخارجيددة باشضددافة 
الي يراسدة تشد يل المبندي  نسدبة االسدطح الم شد فة للبيئدة، 
 استخيا  م اي حييثة لهدا خاصدية العدءل الحدرار   الصد تي 

 ا أم ن.أيضا.  أخيرا استخيا  مانعات الشمس م

 

 
 

 
 

 

 ترشيد 
استهالك 
 الطاقة

عددايإ تددي يرها، اشفددايإ مددن جميددع  اسددتخيا  المدد اي المحليددة  ا 
الفرص التي ت فرها الطبيعدة، اسدتخيا  ال سدائل الت ن ل جيدة 
المناسددبة لتقليددل اسددتهالك الطاقددة، اسددتخيا  أنظمددة السدديطرإ 
ءإ علدددى البيئدددة الياخليدددة، اسدددتخيا  األنظمدددة  المعددديات ال فددد  

 طاق يا ،  أخيرا استخيا  مصاير الطاقة المتجييإ. 

دام
ست
 اال

ات
يجي

ترات
اس

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ـــــ

 ة

 التي المحلية المصاير ذات البنائية الم اي تفضيل -
  مية من للتقليل. المحلية البيئة ضمن تصنيعها يجر   
 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ الطاقة  
 الهتما  بالمست   البيئي  المحافظة على القي رفع ا -
 الجمالية للطبيعة  استغالل األرض الفضاء بتشجيرها  
  ءراعتها بالخضرإ المستييمة إضافة الي  ج ي الحييقة  
 الي جان  قاعة المؤتمرات يعءء من م قع  ي ر القاعة.  
 التي البنائية الم اي لجمع المحلية الس ق على االعتماي -
  استعمالها. تي يرها إعايإ المم ن نم  
 التقنيات بين الربط على تنفيذه في المشر ع اعتمي -
 .الحييثة  التقنيات التقلييية  

ي ضدددددددددددددددح يراسدددددددددددددددة 
تحليليددددددددددددددددددة لبددددددددددددددددددرج 

  .9-الظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافر
 الباحث.المصدر: 

 

 

 الباحث.المصدر: .PCU الفلسطينيين المقا لين اتحايلمبنى يراسة تحليلية 
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 القليمي(. المستوى) التطبيقية للتطورات التكنولوجية علي بنية الشكل المستدام المثلة
 .السعوديةالمملكة العربية  –مشروع مبني برج المملكة في جدة 

 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
 التشكيل المعماري

وصف المشروع ومحتوياته   
كوين المعماري السائدالت  1 (أسلوب التأثير ونتائجه(  

 )الصور والشكال(

 

ميم
تص

د ال
 بع

 ما
حلة
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 بين سلسا   فريي ا ت امال   من ناحية ت ن ل جية تتطل  البرج
 عني خص صا اشنشائية،  الهنيسة المعمار  التصمي 
 تؤي  قي التي المبنى في الرياح ق إ تأثير مش لة معالجة

 ر ايه بها يشعر أن يم ن البرج ياخل جانبية حر ة إلى
 غيل  غ ري ن سميث أيريان م ت  تعا نل أنف . قاطن ه

ساعي  ثيرا بخبرته في  ت ماسيتي ث رنت ن المهنيس مع
 .(54)االرتفاع فائقة االبراج تصمي  مجال

 

غال
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اسدددتخيا  األنظمدددة  ال سددددائل الت ن ل جيدددة المناسدددبة لتحقيددددق 
نظمدددة االتصددداالت بيئدددة ياخليدددة مريحدددة.   دددذلك اسدددتخيا  أ

 الحييثة  شب ات االنترنت باشضافة الي أنظمة األمان.

 السائد نشائيالتعبير اال  2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

 
النظام 
 االنشائي

 المعتمة األسطح،   التجهيء سابقة الخرسانةال اح  استخيا 
 نح  تشييي اءالبن تأسيس يتطل  لذا الحجر من صن عةالم

 12 بين أط الها ترا ح المسلحة الخرسانة من  تي ا 072
 األ تاي هذه شأن من. الم قع أرضية في أمتار 322  متر ا
 المبنى حمالاال ءيايإ مش لة على التغل  في تساعي أن

 التربة بطبقة األ تاي احت اك طريق عن  ذلك التربة، على
 .(65)س  بالتعقييبالرغ  ان هذه العملية تت بها المحيطة

 

االنشاء 
والحيز 
 الداخلي

 يخ ل مش الت على للتغل  الته ية أنظمة من خالل
  اجهته إغالق سيح   الذ  المبنى من  خر جه اله اء

 أجهءإ ستنبه  ما. ياخله إلى اله اء تسر  لمنع الخارجية
 . (65)مفت حة أب ابها ترك عني الشرفات مستخيمي اشنذار



 S 
 

االنشاء  
التكامل مع و 

 النظمة 

 

ا المشر ع سيض   ما األياء، فائقة الخارجية للجيران نظام 
 يتطل   ذلك   . الحرارية لحمااال تخفيض شأنه من

 أنظمة أ ثر من ب احي تء ييه الشاهق الممل ة برج ارتفاع
 .  له العال  في  حياثة تط ر ا المصاعي

  االستراتيجي المستدام التعبير 3 المعماريالمؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل 
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التقليل من 
الكسب 
 الحراري

 المباني من  بيرإ مساحات تظل ج ان  ثالثة له البرج أن
 ت  أيضا مراعاإ ت جيه البناية  الشمس، أشعة من فتحميها

 ضمن الم قع 

 

 

 

 
 

 

 

 ترشيد 
استهالك 
 الطاقة

  سط حه، للمبنى، الشاهق االرتفاع غاللاستت  
 المبنى،  ما  سيض  محيطه في المت افرإ  المساحات

 استهالك معيالت تخفض   هربائية مي اني ية أنظمة
 ت ييف أجهءإ من الت ثيف مياه جمع بينها من، الطاقة
  .أخرى ألغراض استخيامها إعايإ ث  المبنى، ياخل اله اء
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 التصميم وفريق االقتصادية، جدة شركة من كل تضع 
 عدة... بطرق إليه ما سعيا وهو لهما، االستدامة هدف ا

  يلددددمع تخفض   هربائية مي اني ية أنظمة لمبنىا سيض  -
 ي. ددل المبنددالطاقة، من أجهءإ ت ييف لله اء ياخ استهالك

   عن البرج ياخل اهددددددالمي عددددددددددددددددديت ء   فاءإ تعءيء سيت   ما -
  يءيي أن أنهدددددش من ما أساسيتين، منطقتين اءددددددإنش طريق
 .التشغيل لعمليات االقتصايية القيمة

 هدددددددفإن يا ،ددددرئيس ميناء جيإ ل  ن ر ادددددد نظ ذلك، إلى إضافة -
 ادددددددددددددددددددمنه يستخي  ما خص صا   التشييي، م اي شحن يم ن
 البرج على النهائية اتدددددداللمس ل ضع

   عمره ناحية من باالستيامة الممل ة برج سيتميء  -
  الل اصق العاءلة، الحش ات مثل فعناصر االفتراضي،

 ال سر، أ  للتلف تتعرض الءجاج  أل اح التسر ، مانعة
الصيانة  أعمال ل ن. ي رية بص رإ تغييرها  يج 

 س ف الممل ة، برج في إجراؤها يم ن التي المالئمة
 . يءيي ما أ  عا  مئة ليبلغ هي له عمر تطيل

ي ضدددددددددددددددح يراسدددددددددددددددة 
تحليليددددددددددددددددددة لبددددددددددددددددددرج 

  .9-الظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافر
 الباحث.المصدر: 

 

 

 الباحث.المصدر:   .السع يية الممل ة العربية – جيإ في الممل ة برج مبنيليراسة تحليلية 
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 .المملكة العربية السعودية –الرياض في  الفيصلية مركز
 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
 التشكيل المعماري

وصف المشروع ومحتوياته   
التكوين المعماري السائد  1 (أسلوب التأثير ونتائجه(  

 )الصور والشكال(

 

ميم
تص

د ال
 بع

 ما
حلة

مر
 

فيذ
التن

 

اشضافة من ناحية ت ن ل جية ت  استخيا  الم اي الحييثة ب
الي التن ع في استخيا  الت ن ل جيا  الم اي الحييثة  بالتالي 
الت امل بين التقنيات  الم اي  عمليات االنشاء،  اي  ل جيا  

 (66) (ت  اختيار الم اي المناسبة بيئيا  من  جه نظر مستيامة

 

غال
الش

ا
 

 المبنى، تشغيل في عالية مر نة للمبنى أيارإ نظا  ي فر
 متصلة مر ءية محطة طريق عن النظا  هذا يعمل حيث
 بسرعة تعمل ذ ية عمل   حيات تح   ل حات بشب ة

استخيا  األنظمة  ال سائل الت ن ل جية المناسبة  . فاءإ  
لتحقيق بيئة ياخلية مريحة.   ذلك استخيا  أنظمة 
االتصاالت الحييثة  شب ات االنترنت باشضافة الي أنظمة 

 .(66) (ماية االمنيةاألمان من الحريق  الح

 السائد نشائيالتعبير اال  2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

ة( 
شائي

االن
ظم 

)الن
ي 
شائ

االن
ير 

تعب
ر ال

اص
الحوائط  عن

 الخارجية
الغالف 
الخارجي 
 للمبني

 بأل اح الخارج من المغطاإ المسلحة الخرسانة منالح ائط 
 الءجاج  . المءي جة ل اح الءجاجية باأل الفضية األلمني  
 لتقليل بالفضة  معالج عا س غير لل اجهات المستعمل

 ت اليف  لتقليل. مريحة ياخلية بيئة ت فير ث   من ال هج
  اسرات) بمظالت الن افذ ء يت فقي المستهل ة الطاقة
 .طابق  ل في الخارجي الجيار عن تبرء األفقية( الشمس

 

 ست ية من الخرسانة المسلحة.االسقف م االسقف

النظام 
 االنشائي

 إيخال المعمار  حا ل خالله فمن  العم ي، ال مرإ نظا 
 بأل اح الخارج من المسلحة ةيالخرسان لل اجهات جييي نظا 

 .المءي جة  باألل اح الءجاجية الفضية األلمني  
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االنشاء 
والحيز 
 الداخلي

(108). 

 التي الق اعي أ بر من صليةالفي مر ء برج أساسات تعتبر
 حيث بالممل ة مستمرإ بطريقة الخرسانة لها صبت

 الخرسانة من م ع  متر 6222 ص  عملية استغرقت
 مساء الخامسة من بيأت مت اصلة عمل ساعة عشرإ سبع
 مت اصل بش ل التالي الي   من صباحا العاشرإ  حتى

 اتمساح تترا ح طابقا ثالثين على البرج  يحت   . مستمر
 تصاعييا  222  الى بيايته في 0 3222 بين ما الطابق

 الجءء  يعل  الجاهءإ الخرسانة من شييت البرج نهاية في
 .مترا 91 إلى ارتفاعه يصل مفت ح معيني هي ل الخرساني

 
 

 

االنشاء  
والتكامل مع 
النظمة 
الهندسية 
 المختلفة

 
 ،المبنى تشغيل في عالية مر نة للمبنى أيارإ نظا  ي فر
 متصلة مر ءية محطة طريق عن النظا  هذا يعمل حيث
 بسرعة تعمل ذ ية عمل   حيات تح   ل حات بشب ة
  فعالة ذ ية تح   أنظمة.   المراقبة  اميرات نظ  .  فاءإ

 خالل من للمصاعي االنتظار فترإ لتقليل  السالل  للمصاعي
 ضي لجنذار أت ماتي ي نظا   ذلك  .المصاعي حضارا

. باشضافة اليخان  ج ي بمجري يعمل أن تطيعيس الحريق
 شب ة الت ييف، اشضاءإ،) للمبنى الرئيسية النظ  أتمتهالي 

 اشنذار شب ات المراقبة، أنظمة بالمياه، األمياي ال هرباء،
 ( اددددددددددد غيره الرأسية الحر ة عناصر الحريق، من  الحماية

(66). 

  االستراتيجي المستدام التعبير 3 ر التشكيل المعماريالمؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناص
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 ان  بما السنة ايا  معظ  الق ية الشمس نظرا ألشعة
  انت مهما عالية الحرارإ نفاذية فان الءجاج، من الجيران
 ار الحر  الت صيل معامل تقليل في المتبعة االسالي 
 المظلل ا  العا س ا  المءجج الءجاج استخيا  مثل للءجاج

 لشمس  اسرات المظالت باستخيا  الءجاج تظليل  ج  لذا
 تراعي بحيث المظالت تصمي  من البي   ان ،األفقية
 التجاه  فقا    جه  ل على الساقط الض ء مقيار اختالف
  اجهاتال ء يت   .ميالنها  يرجة  ارتفاعها ال اجهة
  تتحرك الخص صية تيع  مؤتمتة متحر ة شمسية ات اسر 
 من قلل ت إالحرار  خفضل الشمس، حر ة مسار  فق ءليا

 الحرارية. الراحة لتحقيق الالءمة الطاقة استهالك

 

 
 

 
 

 

 ترشيد 
استهالك 
 الطاقة

% 12أنظمددة حفددظ الطاقددة مددن خاللهددا أم ددن تدد فير حدد الي 
ي  االضدداءإ بتطبيددق مددن الطاقددة المسددتخيمة للتيفئددة،  التبريدد

بعددض اشجددراءات التقنيددة مددن ي ت التقليددل مددن أياء المبنددي 
ا  التأثير على راحة المستعملين للمبني لذلك ظهرت الدنظ  
المباشدددرإ  العمليدددة مثدددل )العدددءل الحدددرار  للجددديران  الءجددداج 

الدددتح   فدددي اشدددعة الشدددمس مدددن خدددالل  –العددداءل  العدددا س 
 .(66)المظالت الراسية  االفقية

دام
ست
 اال

ات
يجي

ترات
اس

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

 ة
 التي ةددددددددددددددددالمحلي ايردددددددددددددالمص ذات البنائية الم اي تفضيل -
  مية من للتقليل ،ةدددددالمحلي ةدددددددالبيئ ضمن تصنيعها يجر   
 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ الطاقة  
  ايإدددد ع ةدددددددددددددددأرضي اتدددخءان في المياه لتخءين نظا  صم  -
عايإ ضخها بمضخدددددددات. االمطار، مياه  االستفايإ من     ا 
  الشمس  اسرات) التدددددددددددالمظ خيا دددددددددددباست الءجاج تظليل -
 للتقليل من نفاذية الحرارإ العاليدددددددددددددددددة الي الياخدل. (األفقية  
  ةددددددددشمسي ) اسرات خشبية بستائر الفنيق هات اج ء يت -
   فق ءليا  تتحرك يةدددددددددددددددددددالخص ص تيع  مؤتمتة متحر ة(  
  على الحرار  لدددددددددددددالحم يخفض بما الشمس، حر ة مسار  
  ةدددددددددددددددددددالالءم اقةددالط الكدددددددددداسته من  يقلل الت ييف أنظمة  
 الحرارية. الراحة لتحقيق  

ي ضدددددددددددددددح يراسدددددددددددددددة 
تحليليددددددددددددددددددة لبددددددددددددددددددرج 

  .9-الظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافر
 الباحث.المصدر: 

 

 

 الباحث.المصدر:   الممل ة العربية السع يية – الرياض في الفيصلية مر ءليراسة تحليلية 
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 عالمي(.ال المستوى) التطبيقية للتطورات التكنولوجية علي بنية الشكل المستدام المثلة
 .في ماليزيا Mesiniagaمزنياكا  منارة برج مبنى مشروع

 

 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
 التشكيل المعماري

 وصف المشروع ومحتوياته
 التكوين المعماري السائد 1 (أسلوب التأثير ونتائجه(

 )الصور والشكال(

 

ميم
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حلة

مر
 

فيذ
التن

 

 في العميل قبل من اقر  الذ  يالثان المقترحت  االخذ ب
 األتري   بإءالة بعي، فيما  نفذ  3989 األ ل  ان ن

 الشرقية الجهة إلى الخيمي المر ء  الجءء  نقل األساسي
 3992 األ ل  ان ن في اشنشاء بيء  عليه هامشي، بش ل

 النهائية  الهيئة الش ل لي  ن  3990 ء  في  ا تمل  
 32 ميى على مستمرين بحث   ليراسة  خبرإ نتيجة للبرج
 .العالية لألبنية الباي مناخي التصمي  مبايئ في سن ات

 

غال
الش

ا
 

استخيا  األنظمة  ال سائل الت ن ل جية المناسبة لتحقيق 
بيئة ياخلية مريحة.   ذلك استخيا  أنظمة االتصاالت 
الحييثة  شب ات االنترنت باشضافة الي أنظمة األمان من 

(67)ية االمنيةالحريق  الحما
. 

 السائد االنشائيالتعبير  2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري
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الحوائط 
 الخارجية

 الح ائط) لل اجهات جييي نظا  إيخال المعمار  حا ل
 اشيارية المباني اغل  في المتبع النظا   ه  ،(الءجاجية

 .  ما انها أيت  ظيفة انشائية. الغربية العربية الي ل في

 

 

 

 
 مخطط الطابق التاسع

 

 

 

 

 االسقف يائرية مست ية من الخرسانة المسلحة. االسقف

النظام 
 االنشائي

 نظا   ه   العم ي، ال مرإ نظا  ه  في المستخي  النظا 
 جييي نظا  إيخال  المعمار  حا ل خالله فمن .سائي

 .( ال اح االلمني   الءجاجية الح ائط) لل اجهات

االنشاء 
والحيز 
 الداخلي

 المبنى تصمي  في رئيسية أربعة محا ر ينج  ظف  ينيث
  النباتات،الت جيه المصطبات ت ظيف المبنى، ش ل شملت
 الحيائقي المشهي على مؤ ي ا  التءجيج التظليل  أخير ا

 أهمية األ ثر العنصر هي النباتات إن ي ضح إذ العم ي 
 المست ى على التقتصر أن يج   التي الباي مناخية للعمارإ
نما فقط األفقي ا العم ي  المست ى تغطي  ا   .أيض 
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االنشاء 
والتكامل مع 
النظمة 
الهندسية 
 المختلفة

 الذ  للف ر م مال   التسقيف نظا فعلي سبيل المثال جاء 
 على السقف يح   إذ، باألرض مبنىال ربط في ينج اعتميه
 الفضاء  يمثل الرياضية األلعا   صالة السباحة حما 

 عبارإ البرج يت ج الذ  المميء الت  ين للمبنى، االجتماعي
 األلمني    أل اح الستيل من مصن عة شمسية شاشات عن
  الخاليا الشمسية األل اح تثبيت في القيرإ  لها

نتاج ال هر ض ئية  تظليل في يخي  الت  ين  هذا الطاقة  ا 
 أيضا السطح  يتضمن عا  بش ل  المبنى خاصة المسبح
 .األمطار مياه لجمع مت امل نظا 

 

 
 مخطط الطابق العاشر

 االستراتيجي المستدام التعبير 3 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

قة(
لطا

ر ا
صاد

 )م
لية
شك

ت ال
لجا

معا
 ال

التقليل من 
الكسب 
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 عرضة أ ثر الشاهقة االرتفاعات ذات المباني نت ا  لما
 لذا المختلفة الطقس  تقلبات العالية الحرارإ يرجات إلى
  سيلة( العم ي ) االصطناعي الحيائقي المشهي جاء

( األ لى) الينيا الثالثة بالمست يات بيء ا  العءل للتظليل
 الفتحات مع متياخلة السيارات  ق ف فضاء بضمنها

 اشضاءإ لت فير الحيائقي المنظر على تطل تيال( الن افذ)
 الط ابق أما الطاقة استهالك تقليل بغية الالءمة الطبيعية
 الشرق في استخيمت بمظالت الن افذ فع لجت العليا

 الت جيه) الشمسي اششعاع لمسار  استجابة  الغر 
 على للسيطرإ  المظالت ال اسرات  ظفت حيث( الشمسي
  ظفت أخرى جهة  من حرار ال  الفقيان اال تسا 
 (67) الجن بي الشمالي للت جهين المءججة الستائرية الجيران

 

 

 
 للسيطرإ  المظالت ال اسرات ت ظيف

 .الشمسي االشعاع على

 ترشيد
استهالك 
 الطاقة
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 تيال المحلية المصاير ذات البنائية الم اي تفضيل -
  مية من للتقليل. المحلية البيئة ضمن تصنيعها يجر 
 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ الطاقة

 التقنيات بين الربط على تنفيذه في المشر ع اعتمي -
 .الحييثة  التقنيات التقلييية

 ال هر ض ئية  الخاليا الشمسية األل اح تثبيت في القيرإ -
نتاج برجبأل اح االلمني   التي تت ج ال   هذا الطاقة  ا 

  يتضمن عا  بش ل المبنى تظليل في يخي  الت  ين
 االمطار. مياه لجمع مت امل نظا  أيضا السطح

ي ضح يراسة 
تحليلية لبرج 

  .9-الظافر
 الباحث.المصدر: 

 

 

 الباحث.المصدر:   .Mesiniaga مءنيا ا منارإ برجيراسة تحليلية لبرج ا
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 .CCTVبكين  الصيني، التلفزيون مبنى مشروع
 

المؤثرات الرئيسية 
للمقارنة، وعناصر 
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 ءذار شهر في بيأ قي المشر ع هذا إنشاء على العمل  ان
 قبل من الخاص تصميمه مراجعة بعي  0221 عا  من
 فيه العمل إنهاء يت  أن على الصينيين الخبراء من لجنة
 عا  في ب ين في األ لمبية األلعا  ي رإ انطالق قبل

 .تلفءي نيا   األلعا  تغطية أجل من  ذلك   0228
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 خطددددة تطبيددددق عاتقهددددا علددددى الصددددينية الح  مددددة أخددددذت قددددي
عددايإ تطدد ير يددةعمل  يت اجددي التددي ال سددطى المنطقددة تأهيددل  ا 
 بالعمدددارإ تجميلهدددا خدددالل مدددن الصددديني التلفءيددد ن بنددداء فيهدددا

 .(68)التاريخية المباني على الحفاظ مع  اشبياعية ال ظيفية

 السائد االنشائيالتعبير  2 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري

 

النظام 
 االنشائي

 يظهر الذ  األمر  العم يية األفقية التر يبات من سلسلة
 نظا  ايضا   تفعيل ت   قي .القفء على قاير   أنه على المبنى

 ال ج ه على) للبناء الخارجي الهي ل في ثنائية  صالت
 على قاير   أنب بي نظا  تش يل أجل من  ذلك( الخارجية
  .البناء على تؤثر قي التي األ خرى  الق ى الجاذبية مقا مة

 

 
 

االنشاء 
والحيز 
 الداخلي

   نها( ARUP) لشر ة  بيرا   تحييا   البناء تر ي  يش ل
 62 بمقيار مائلين برجين تصمي  خطة تنفيذ على ستعمل
  أسفله المبنى أعلى بين قائمة ءا ية يش الن  اللذان يرجة
 البرجين إنشاء سيت   ما. مستمرإ حلقة يش الن يجعلهما ما
 خيمات لمنطقة( متر 362*362) معا سة قطرية ء اياب

 حرف بش ل منصة تش يلها إلى باشضافة االتصاالت
(L،) من  صلهما على العمل سيت  أنه ذلك إلى أضف 

 للمنصة نظير يش ل ما( L) حرف بش ل أيضا   األعلى
 فست  ن البرجين اتصال لشب ات بالنسبة أما. السفلية
 ستعمل حين في  ،10 على   20   62* 12 بمقياس
 .(68)الياخلية الط ابق يع  على النحيفة البيت نية الق ال 
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االنشاء  
والتكامل مع 
النظمة 
الهندسية 
 المختلفة

  األ ربية ءسي ية الشرق الهنيسية التقسيمات شر ة ست  ن
(ARUP )في  المي اني ية اشنشائية الهنيسة عن المسؤ لة 

 المبنى تء يي على ستعمل أنها إلى باشضافة المشر ع
 األخطار تحليل تنفيذ عن ناهيك أمنية استشارية بخيمات
 قي جاء المبني ايضا  مت امال  .األمنية األنظمة  تصمي 
 في المباني  افة على المطبقة الءالءل مقا مة بمتطلبات

 مع يرجات 8  ثافة مقا مة إلى البناء سيحتاج إذ ب ين،
. الجاذبية تسارع من 220 مقياره أعظمي أرضي تسارع
 ال محا اإ برنامج تفعيل على( ARUP) شر ة  تعمل
 تقرير أجل من  ذلك( OASYS Dyana)متط ر  خطي
 للمبنى اشنشائية الم  نات على الءلءالية الصيمات أثر

 .(68)رعنص ألف 12 عييها يبلغ  التي
 

 
 

 
 

 

  االستراتيجي المستدام بيرالتع 3 المؤثرات الرئيسية للمقارنة، وعناصر التشكيل المعماري
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التقليل من 
الكسب 
 الحراري

 لها م اي استخيا  الم قع، ضمن البناية ت جيه مراعاإ ت 
 أل اح  ضع طريق عن الحماية .الحرار  العءل خاصية
 االرتفاع استغالل .الحرارإ امتصاص من تقلل عاءلة

 في المت افرإ المساحات    سط حه، للمبنى، الشاهق
   هربائية مي اني ية أنظمة المبنى  سيض   ما محيطه،
 من الت ثيف مياه جمع   الطاقة، استهالك معيالت تخفض
  استخيامها إعايإ ث  المبنى، ياخل اله اء ت ييف أجهءإ

 

 

 

 

 ترشيد 
استهالك 
 الطاقة

دام
ست
 اال

ات
يجي

ترات
اس

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

 ة

 قس  في ةدددددددددددددددددددددالجي ت ني ي لليراسات ب ين معهيمشار ة  -
  رافدددددددددددداشش إلى افةدددددددباشض التصمي  من الءالءل مقا مة   
 اتدددددددددمست ي إلى ال ص ل لغاية اءددددددددددددالبن م قع مسح على  
 .الج فية المياه  
 يجر التي  المحلية يرالمصا ذات البنائية الم اي تفضيل -
 ةددددددالطاق  مية من للتقليل. المحلية البيئة ضمن تصنيعها  
 .النقل عمليات في المستهل ة المجسيإ  
 التقنيات بين الربط على تنفيذه في المشر ع اعتمي -
 .الحييثة  التقنيات التقلييية  

ي ضدددددددددددددددح يراسدددددددددددددددة 
تحليليددددددددددددددددددة لبددددددددددددددددددرج 

  .9-الظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافر
 الباحث.: المصدر
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Research Translation 
 

1.1  Introduction: 
 

      The process of technological development is being in progress in all fields and 

especially the architecture, which has become an essential aspect of this era, as it is the age 

of globalization and openness to the world. In this globalization era, we have witnessed a 

tremendous boom in the art of architecture that transferred humanity to a different one of 

technological advancement stages, where it was discovered new building and constructive 

materials, as well as intervening complex construction systems and the mechanic, advanced 

implementation devices and tools. The architectural designers and constructors began to use 

everything new in the world of material technology. The construction systems have become 

able to satisfy many of the global architecture requirements as well as modern means of 

implementations, which began to save time and effort with the best performance. So, one of 

the key factors of conducting this study is Architecture Technology and Construction, 

especially in its toughest, and most complex form that represented by targeting buildings in 

general. So, the need calls for clarifying and highlighting the degree of influence of 

technology in designing and shaping these buildings. Throughout study and research, the 

researcher will try to present a definition for technology and address its most important 

aspects. Then discussing some of architectural theses and studies, that pertaining 

constructing, designing and building technology, as well as studying the nature of described 

relationship between technology and design from one side, and technology and construction 

from another side. Besides, the lack of clarity of the nature of the relationship  described in 

the direction of those buildings, as some of which is characterized by clarity and others by 

ambiguity, in addition to its relationship to shape concept. The second chapter is devoted to 

address the theoretical background of the research. 
 

      As a result of the advancement of materials technology in recent decades, new 

distinguished projects aimed at preserving environment and energy and reducing pollution 

rates have been witnessed. It has been derived from principles of environment design a 

basis for architectural prospect, starting from the early stages of design process and ending 

with selecting of appropriate building materials in order to gain sustainable buildings. But 

in fact, these trials are limited in our local environment and were not taken serious enough. 

Thus, this was one of the problems that the study discussed in general in Chapter 3, 

Aluminum panels, as a material of being a component of exterior architecture combination, 

has opened great horizons in providing superior technical architecture. It also contributed to 

bring about what we can call " Fluidity of Architectural Form" despite the solidity of 

aluminum material, but it can easily be shaped. This visual fluidity had big impact on 

developing architecture art in this different era from previous ones. An era like a world of 

space with visually exciting wheels of chariots gels. The questions which we should think 

about, while we are talking about aluminum composite panels material, is what are the next 

step or steps that will be offered, but provided to us through using such material. This what 

Chapter 4 discuss during this study. 
 

      Depending on what have been initialed above... and the research findings indicators, 

that have been clarified in (Questionnaire Form table) appendix (1), where it has been 

designed a questionnaire form suits the objectives of the study. This was discussed in detail 

in Chapter 5, so to draw out a summary of the most important findings, conclusions and 

recommendations of the study, and the extent to which the study has achieved its objectives 

and strengthening the theoretical concepts and results, and the extent of proving research 

hypothesis, this was dealt with in the final chapter.   
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1.2   The Problem Statement: 
 

      The main justifications for identifying the research problem were represented in a 

number of factors that affected the choice of the subject matter, among which some 

technical and technological, economic, sustainable environment factors, in addition to 

other factors:  

 

- Technical (technological) Factors: That is for following-up and keeping pace 

with global scientific advancements in the field of constructions industry and its 

applications to enhance the functional level of the buildings and their occupants.  
 

- Economic Factors: These are among the important factors affecting the choice of 

subject matter as a result of the increase in building costs in general, and 

residential buildings in particular, in addition to the acute shortage being in this 

sector, which led to a decline in low cost residential buildings specifications. So, 

this study represents an attempt to raise the level of buildings specifications and 

functioning, while keeping the cost in its minimal, as the subject matter deals 

with the structure from its very beginning of design.  
 

- Sustainable Environmental Factors (Ecology): These factors refer to the need of 

the construction to deal with ecology and utilizing technology ( not ignoring it) 

to achieve occupation requirements, and on the other hand, minimizing the 

negative effects of building on the environment by understanding this 

technology and adjusting it to the specificity of the building over its place and 

time. 

 

       Therefore, the problem of the study has arisen from the following: 
 

a- The lack of a comprehensive and directed intellectual and applied studies about 

the impact of technology in the formation the structure of sustainable form for 

buildings that may adopt the domestic values, including in respect the solutions 

may effectively contribute to achieve sustainable design, as well as the 

consolidation of identity values (the architectural and urban feature),  

particularly the architectural facades and their impact on the overall shape of 

Gaza city. 
  

b- The lack of clarity the impact of technological advancement for "materials, 

structure and construction" on the sustainable architectural form in Gaza city. 
 

c- Neglecting the environmental (ecological)  aspect when selecting building 

materials during design process to achieve sustainable buildings, that guaranty 

integration among the three vital dimensions of sustainable development ( 

Environment, Economic, and Social ones). 
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1.3   The Motivation of the Study: 
 

      The theme of the study depends mainly on a notion namely " Architecture is the 

mother of all Arts", and because the architecture satisfies a tangible, moral and social 

needs, is being the result of several conditions (environmental, economic, social, 

political..etc), all the way to the spirit of the age with its various trends which casts a 

shadow over the various aspects of the contemporary life in art, economics, sociology, 

technology and techniques. Hence,  the study addresses the nature of technological 

development impacts on the strategies of sustainable formal building, being the 

civilizational heritage that could be integrated with the potentials of the times, to 

produce modern and sustainable architectural works, which constitute a creativity 

product and has a tangible and intangible values, in contrast with many strange trends of 

imported western architecture. Then, having the ability to form a clear vision about the 

yield of the relationship between the potentials of the times and the new technological 

advancements, and how can the architect get use of such awareness and recognize this 

relationship. The importance of the study stems from the scarcity of previous studies, 

that dealt with the impact of technological development for materials, structure and 

construction on sustainable architectural form. It also stems from the lack of previous 

studies in particular  dealt with the evolution of the relationship between technology and 

sustainable form by not clarifying the concepts of the modern architecture and its 

impact on building. 

 

1.4   The Study Goals: 
 

      The primary goal of this study is to research the impact of the technological changes 

as a fundamental variance in formatting the shapes of sustainable buildings. These local 

building can carry serious suggestion to achieve sustaining design. The main key words 

that needed to reach this goal are: 

 

1- studying the technology and its relationship with surface appearances of buildings 

this includes ( the relationship of surface appearances with the standard measures, 

nature of the surface appearances, surface appearances features and attributes ) . 
 

2- Studying the technology and its relations ship with constructions which includes ( 

high building technology,  construction priorities / construction surfaces, the 

construction as regular base of formatting). 
 

3-  Studying surface appearances with the construction which includes ( discriminating 

the surface appearances form the constructions hierarchical, the relationships of  the 

main systems). 
 

4- Studying the technological effect of the materials which includes ( construction 

material treatments, materials capabilities, choosing proper constructing materials).   

 

1.5   The Study Boundaries: 
 

This study take place in a certain time frame, since its discuss the impact of the 

technological developments, theses developments known to be rapidly changing over 

time, and in a certain geographical place Gaza city. 
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1.6   Study Hypotheses: 
 

- Composite Panel have huge impact on the sustainable architecture buildings structure  

in Gaza strip.  

- Certain statistics differences emerges among the focus groups in their responses 

toward the study subject, these differences comes from personal variations ( Age, 

Gender, education, work and Job states ). 

 

1.7  Methodology: 
 

- The study proposed comparative analytic and descriptive methodology, this 

methodology chosen to highlight most significant indicators in the results. The 

progression from theoretical facts to papers of Architectures models which used 

analysis and observations as their methodologies; all of that considered the 

realistic and applicable side of our study. 

- The Study Methodology consist of five stages which they are: 

- Information gathering: as many books, references, magazines, papers and 

different studies which discuss same concepts as our study as possible.  

- Make personal interviews of well known architects and architectures students in 

order to gather specialists opinions about the study. 

- Field work which consist of visiting and interviewing of several buildings that 

utilizes composite panel in Gaza city and the architects designer of these 

buildings, also visiting specialist architecting companies which may be 

interested on the study scope. 

- Studying and analyzing the gathered data along with the similar gathered case 

studies, and forming a professional analysis of  the local buildings model (Gaza)  

and the international model.      

- Making the study Questionnaire that satisfies the study needs and deducts the 

primary indicators of the results. 

  

1.8   Literature Review:  
 

     The researcher has taken advantage of the related previous studies and researches, so 

as they address the future prospects for the Gaza Strip in light of our reality. It has been 

necessary to indulge in this aspect for documenting the reality and the most important 

future expectations of the Gaza Strip. Some of the previous theoretical theses had 

discussed the development of the relationship between technology and structure, 

technology and form, the impact of technology on architecture, and the techniques and 

sustainable building, in addition to many others in this field, where they are included, 

for example but not limited to, the following aspects: 

  

Previous Study No. 1: 
 

     A study, (working paper) entitled by Technology and Sustainable Architecture in the 

twenty-first Century, by the two researchers; Kamel Abdel Naser Ahmed, Professor of 

Urban Planning and the former Dean of the Faculty of Engineering Petroleum, and 

Khalid Naser Ba Rashid, Associate Professor of Urban Planning - Faculty of 

Engineering and Petroleum, University of Hadramout for Science and Technology. This 

working paper was submitted to the Conference of Technology and Sustainability in 
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Urbanism, University of King Saud, 2001. This study discussed the contemporary 

architecture and the development boom, as well as the sustainable development as the 

age feature in the third millennium, and its implications of the pros and cons. It also 

addressed the foundations of the development process and their impact in the field of 

architecture, urbanism, mankind, the society and the culture of sustainable development 

in this regard. 
 

      Therefore, the study aimed to conclude a methodology for the development process 

in light of the technology and sustainable architecture to obtain an urban structure 

distinguished with its architecture and construction that lead us to achieve the 

contemporary hopes and the social, economic and environmental needs, through 

utilizing the modern technology in the field of building and construction as well as the 

urban garnishing and organizing building in cities. To illustrate the importance and the 

advantages of urban and architectural development from the technical, economic, social, 

cultural and urban aspect, many foundations shall be put which enable to achieve the 

strategies of sustainable development as a central objective of the development process.  

The study concluded with some recommendations to achieve the technology and 

sustainable architecture in the twenty-first century state that; a training center for 

technicians should be established specialized in the technology of manufacturing 

materials and raw materials of finishing various buildings' facades, as well as the 

requirements for implementation, management, and follow-up, and giving special 

concern to IT services. These building projects must be considered also as a kind of an 

artistic culture , and no building permits shall be given for multifunctional 

contemporary architectural buildings unless being presented before a specialized 

department under the Ministry of Construction and Housing for the purpose of 

consideration to the project from its technical aspects, its economic feasibility, and its 

civilizational, cultural, beneficial usefulness to the society.  

 

Previous Study No. (2): 
 

       A study, (Working Paper) entitled by Globalization Building in Egypt and the Lack of 

Sustainability Concepts in the Design. It is a case study of the administration buildings in 

the new Cairo, by the researcher Sadeq Salem, Assistant Professor, Department of 

Architecture, Faculty of Engineering, Al-Azhar University. It is a working paper has been 

published in the Engineering Magazine, Faculty of Engineering, Al-Azhar University 2001. 

This study presented an evaluation of the temporary architectural trends in Egypt in the 

current period, and observed the impact of these trends of globalization phenomenon, and 

studied the extent of architects assimilation and practitioners for the sustainability notion in 

the design and the effects of architects concentration in the current period upon giving 

priority to the idea of (achievement) in architecture production without giving attention to 

the impact of excessive use of materials and raw materials that do not bring about the 

required sustainability, which became a necessity in light of the decreasing in energies, that 

may be the problem of the whole world in the coming period. The study also presented an 

establishment of the idea of linking between Modern Architecture and Global Architecture, 

and monitored the their mutual influence. As there is a great similarity between the structure 

of architectural forms, which currently being produced , and what has been produced in 

Modern Architecture that has met with a lot of rejection and led to the emergence of new 

trends in later stages, which have been counted by the historians and theorists of 

architecture in what so-called "Post Modernism". 
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      The study has concluded a set recommendations, and given the importance to the 

problem being discussed and its complexity, and in light of the presence of several 

factors that may affect the vision of the community toward sustainability  problem, the 

researcher suggest a group of recommendations, including: the governmental and 

official institutions should adopt the concept of the Green Architecture and sustainable 

design, so this initiative constitutes a model through which the culture of (compatible 

buildings with environment) may be spread, and gaining the desired experience for 

moving forward in this direction. The official authorities should work hard to make 

their buildings compatible with the environment, too. And this stage would be the 

perfect start to dedicate and maintain the concepts of preserving energy and natural 

resources management in away enable to achieve the required sustainability. 

Establishing ( a Supreme Council for Sustainable Design), one of its tasks is to review 

the projects from  the technical and design aspects if it applies the requirements of 

sustainability and environmental impact assessment, which caused by those projects. 

The tasks of the Council shall be distributed as follows: 
 

1- The strong commitment to sustainability goals and its aspirations within a 

reasonable and long-term economic framework. 
 

2- Using the integrated design process (the participation of all parties in work) as a 

method supporting cooperation and coordination among all concerned parties in 

the process of planning, designing and constructing. 
 

3- Following a method based on regulations and systems being flexible in dealing 

with communities and developing and constructing processes as a whole instead 

of dealing with each building individually.   
 

Previous Study No. (3): 
 

      The title of this study "Master Thesis" was" The Architectural and urban 

characteristics of the Gaza city" , for dr. Abed El Kareem Mohsen, associated professor 

at Islamic University in Gaza, this study aimed to explore and dissect the events that 

Gaza city passed through which has the most effect on the architectures appearances not 

only from architecting point view, these events make social, economic and political 

changes. This study also discusses and reflects the effect of public culture, social, 

religious, historical and geographical all that including the technological attributes with 

the construction materials they affect the architectures mien of the Gaza city. Studying 

the different factors ( politic, culture, economic, social) that affects the Consolidated 

frontiers as an architecting product. Then analyzing these factors and the extent of its 

impacts on architectural and urban characteristics of the city for knowing the actual 

reasons that causes the cons , then trying to rewrite the recommendation that gives the 

proper solutions to contribute toward in an attempts that made to stop the degradation of 

the urbanism. 

for that this study proceeds the qualitative analysis as a key entrance to reach the 

problem to analyze the extent of different factors reflections and their impact on the 

features of Architecture and Urbanism in the city in an attempt to link these effects to 

theses features. the research problem focuses in the study of architectural and urban 

character of the Gaza city in order to reach the strategies that ensures the achievement 

of a distinctive character of the city, and the dimensions of the correlation between the 

nature of the political, economic and social effects. 
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Previous Study No. (4): 
 

      This study which is also a master thesis with title " Recruitment of technical 

development trend towards high-technology Building with sustainable designs " for 

Rama Ahmed researcher, this study happen in Jordan, 2012 . 

This study discuss new methods towards finding solutions for energy waste and the 

inefficiency of our buildings that doesn't utility the environments conditions in their 

benefits.   Specially the construction sector which consumes half of the energy alone 

with its plenty dangerous waste.  this study recommended more studies to be done 

towards the sustainable applications that utilizes environments and considering it as one 

of the main factors of high technology building that can saves energy too. and 

increasing the Default age of the buildings and make it more suitable for future 

generations with their technological tools and gadget.  Also  this study recommended  

through its outputs that high technology building is the essences of Green Architecting, 

and its the best way of leaving positive effect on the environment and economic, even if 

we did not see that right way. we will see the effect on the long range according to a 

strategies of public and private constructions sectors. 
 

1.9  Organization of The Study: 

      This study consist of six chapters:  
 

- First Chapter: general introduction 

(The Study Goals, Significance and Methodology). 

- Second Chapter  discuss the theoretical background, which define main concepts 

and key words of the study. Before that short introduction about Gaza strip  where 

the study take place discussing the geographical location, population.. etc.  

- Third Chapter discuss sustainability as a methodology, concepts and definitions in 

the architecture design scope to achieve sustainable structures. 

- Fourth Chapter revels studies about the impact of technological development on the 

suitability strategies of building on the local, regional and international levels.  

- Fifth Chapter : Practical work, Questionnaire (analysis, results and deductions). 

- Sixth Chapter: Results and Recommendations. 
 

1.10  Information Resources (Information Gathering Techniques): 

      Different information gathering techniques were applied:  
 

A- Libraries: which includes books and references that discuss the subject of our 

study as a part or as a hole; along with few papers, Journals and Periodic. Of 

course with a big help of internet.  
 

B- Personal Resources: which includes : Questionnaire, field visits and interviews 

with specialized personal. 
 

C- Other Resources: which includes previous studies, brochures issued by 

governmental or private entities.  
 

1.11  Study Difficulties (problems and obstacles) 
 

-  The lack of books and references about the subject in Arabic and in other hand the 

difficulties of translating the references that was found in English to Arabic. 

-  The scars of specialized studies that can help in predicating the technological 

developments in the future specially under the Economic deficit that Gaza strip witness 

at the time being.      


