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   : صخلُمال

  ،نتج للتطبيقُممة الءمدى مالتقييم ً، وحال لمشكلة  ًشكل مفهوم اإلدائية بوصفه معبرا عن المسافة بين ماهو مطلوب وما هو متحققُي
شرع  .سكان مكن من خالله تقييم المبنى وبالتالي تحديد وتطوير مسارات الممارسة والتجربة المهنية في مجال اإلوالذي بدوره يعد عامل مهم ي

التقيد بتعاد عن كان هدفها اإل ة مفاهيم جديدًنتيجة لظهور في مجال البناء ةملتها الظروف الجديدأ التي ة بعد الحاجةدائيعتماد مفهوم اإلإالمعنيون ب
تشكل تجربة البناء المسبق يمكن أن  و .)ة البنائيةسلوب الصناعأعتماد إ( صنعلى المإعمال الموقع أ من ةبنقل نسبوذلك  ة التقليديةيبالنظم البنائ

ٕالصنع حال لمشكلة سكنية متفاقمة بإعتماد أسلوب اإلنتاج بالجملة وتوفير في وقت التنفيذ فضال عن توفير في الكلف واقتصاد بالموارد ، وتأتي  ً ً
 .على حساب البعد اإلدائي للمستخدم وحاجاته ومتطلباته للسكن اآلنية والمستقبلية  - في أغلب األحيان - عملية التصنيع هذه 

غياب التصور "من خالل إستعراض الدراسات المتناولة لموضوع اإلدائية والدراسات الخاصة بالنظم البنائية مسبقة التصنيع أشر البحث 
 هدف ليتحدد .مشكلة البحث لتكون بدورها   "ٕية وانعكاسها على األبنية السكنية مسبقة الصنع وغياب اآللية لتقييمهاالواضح لمفهوم اإلدائ

ُلمفهوم اإلدائية وانعكاسها على األبنية السكنية مسبقة الصواضح تكوين تصور " : البحث بـ    "ٕنع واعادة تقييم هذه األبنية وفق مفهوم اإلدائيةٕ
   . "متصور لها من دور إدائي ضعف المنظومة اإلدائية للمجمعات السكنية المتأتية من ضعف ما" : حث وقد إفترض الب .

 تكامل كل من البعد النظري دون إغفال التطبيقية هجوانبعن عمد البحث لتحقيق هدفه إلى عملية فصل إجرائية للجوانب النظرية للمفهوم 
 منهما يخص تعريف مفهوم اإلدائية والجوانب المرتبطة به وأبعاده األول إنقسم البحث إلى محورين ؛ والتطبيقي لمفهوم اإلدائية، وفي هذا السياق

 فتناول الدراسة الميدانية بإعتماد المحور الثانياما . مفهوم والمفردات الثانوية والفرعية لًوصوال إلى إستخالص إطار نظري للمفردات األساسية ل
عينة عشوائية لساكني هذا الحي لتقييم إدائية ) 50(ٕواعتمد البحث ، نب الكرخ من مدينة بغداد كحالة دراسية مشروع حي السالم السكني في جا

  .بصورة عامة ) قيد الدراسة(المباني السكنية والتي مكنت من وضع تصور إلدائية المجمع السكني 
 

Building performance 
A study for evaluate prefabricated residational buildings performance 

Abstract :  
The performance concept expressed as the distance between what is needed and what  is  realized, and a 

solution to the problem of evaluating the suitability of the product for the application, which in turn is an 
important factor from which to evaluate the building and therefore the identification and development paths of 
practice and professional experience in the housing field . the performance concept adopted after the need 
dictated by the new circumstances in the construction field as a result of the emergence of new concepts aim 
was to move away from compliance to traditional construction systems and the transfer rate from site to the 
factory .an experience of prefabrication can be solution to a growing problem of housing reliance on the mass 
production and the provision at the time of implementation as well as the economy and resources, these process 
of manufacturing - often - at the expense of performance dimension for the user and his need to shelter . 

Through a review of performance studies and prefabricated structural systems studies. the research 
pointed :” the absence of a clear vision of the performance concept and its impacts on residential buildings 
prefabricated and the absence of mechanism for evaluate it “ to be the research problem . 

The aim of the research is determined to : “ provide a vision of the performance concept and its 
impacts on residential buildings prefabricated and re-evaluation of these buildings in accordance with the 
performance concept “. To achieve his aim , the research separate the procedural theory aspects of the 
operational aspects without losing sight of the integration of both theoretical and practical dimension to the 
performance concept . In this context, research split into two ; the first terms definition the performance concept 
and related aspects and its dimensions up to the extraction a conceptual framework for the basic concept The 
second terms addressed the field study the adoption of Al-Salam neighborhood in Baghdad as a case study and 
research was (50) random sample of residents of this district to evaluate the residential buildings performance, 
which made it possible to visualize residential complex performance (under study) in general . 
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  :المقدمة 
ذي تتكون منه األبنية كالمواد البنائية ، العناصر البنائية ، الوحدات المختلفة ، عناصر يتعرض النسيج البنائي ال

اإلنشاء والتراكيب إلى أنواع عديدة ومختلفة من اإلجهادات وهي ناشئة عن عوامل طبيعية وصناعية كالحريق والرياح 
عرف بالعوامل البيئية أو الظروف الموجودة ُوالتي يكون مضمونها ما ي والرطوبة واإلجهادات الناشئة عن صنع اإلنسان

existing  إذ يتضمن مفهوم اإلدائية محاولة لتحديد كيف . ، كذلك يتعرض النسيج إلجهادات تحدث أثناء اإلستعمال
يجب أن تؤدي أو تحقق النتيجة التي تهدف إليها دون اللجوء إلى وصف كيف يفترض أن يكون الحل أو النتيجة ، وبهذا 

بنى على أساس تحديد ما ُن إعتماد مفهوم اإلدائية يإٕجديدة لإلحتماالت يمكن أن ال تكون موجودة وانها تكشف فاق فتح آُست
  . أبعاده ومكوناته ةيجب أن تكون عليه المواصفات دون اإلشارة إلى ماهي

  : performance  concept ئيةدااإل مفهوم1- 
 وينطبق الحال على العمارة بوصفها منتج ،منتج للتطبيق مة الءالمدى متقييم ًحال لمشكلة   بوصفهمفهومال مدعتُأ

 إدائية المبنى على Rushفقد عرف .  جتماعية ونفسية ومادية للمستخدمإذي بعد مادي يحمل قيم فكرية وتلبي حاجات 

ة إلى ميست بإعتماد ال ) رضاب أحمد(تشير دراسة بينما ، 1  مقياس لمقدار اإلشباع والرضا الذي يوفره المبنى لشاغليهاأنه
أربع حقق تن اإلدائية تتحقق بإ على )بشار سامي (تؤكد دراسةو،  2المبنى من الغاية التصميمية المرجوة منه حققه يما 
 في فعل األشياء بصورة صحيحة efficiencyأقل ، والكفاءة كلفة  في فعل األشياء بeconomy؛ اإلقتصاد هي  راتيمتغ

، ومن العالقة بين ) ني درجة عالقة الناتج بالمتطلباتعوت(عل األشياء الصحيحة ف في effectivenessعلية ا، والف
ًما إذا كان المنتج مالئما تقييم ، أي أنها كيفية الفاعلية كقياس أو تقييم نوعي والفاعلية كإرضاء طلبات للمتغيرات األربعة 

، حيث prefabrication systems  ة المصنعة البنائيةــنظمدخال األإبعد مفهوم لحاجة لقد تنامت الو. للتطبيق أم ال ؟ 
ختيار الصحيح في هذه فاإل،   مراتدةي مركب بنائي سوف يجري تصنيعه ع ألة وحاسمةصبحت هذه القرارات حساسأ

تجات  ومنةدخال مواد وتصاميم جديد إلة المصنعة البنائيةنظماألالمجال أمام خرى فتح أ ةمن ناحيو، ًيصبح مهما  ةالحال
 . 3 ةحتماالت جديدإو لتغطي ألدينا مألوف لتحل محل ما 

بسبب عدم  ًمقبوال مع مفهوم المقارنة لما هو مألوف وهو ما يعد اليوم غير -  في بدايته -دائية عتمد مفهوم اإلإ
 ة المطلوبةئيدا اإليشكل تحديد و. تفي بالغرض ذا كانتٕا وةورينتج ضرُذا كانت الخواص التي يمتلكها المإما معرفة في

  .4 دائية المعرفة والمحددة لإل حول الصيغتفاقإلى إ صعوبة التوصل بسبب عملية غاية الصعوبةبالشكل الدقيق 
على النحو  ةدائي التصميم وفق مفهوم اإلةعمليتسلسل ى إلتشير الدراسات  : ةدائي التصميم وفق مفهوم اإلةعملي 1-1

     :ألتيا
  الصفات  دراسة      جتهادات       دراسة اإل        التحليل السلوكي                الهدف    تحديد        

ً متكامال مقرونا ًداء نظامايتطلب التصميم لإلو من أجل  فيما بينها ة تكامل النظم البنائية لكيفية تفصيليةمعرفبً
  : تحت عناوين ةدائي لإلةهداف العاماأللى تحديد إخرى أفيما تشير مصادر  ،داء لنهوض باإلا

  5  ةقتصادي واإلةجتماعي واإلةالرغبات والميول النفسي -      ةالقناع     -  الجمال    - ةالراح -

                                                            
1  Rush , Richard D. , ◌ً The  Building  Systems Integration - Hand Book ً  , the American Institute of  
Architecture , John Willy & Sons ,New York , 1986 , p.231 . 

 ،  "التأثير المتبادل بين التكامل في المكونات البنائية وعملية التداخل بين مرحلتي التصميم والتنفيذ" ميخائيل ، بشار سامي ،   2
   .54، ص 1994رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الهندسة المعمارية ، الجامعة التكنولوجية ، 

 ، رسالة "التقني في تقليل كلفة المبنى اإلنشائية والتشغيلية  -دراسة التكامل البيئي /األبنية المدارية الذكية" حمد ، أمحمود ، رضاب   3
  .83، ص  2009ة ، رية ، الجامعة التكنولوجيلى قسم الهندسة المعماإماجستير مقدمة 

4 Frederick S.M . , ◌ً  Building Engineering and Systems Design “ , Van  Nostrandreinhold Co. , New  York , 
1979,p.127 . 



ًداء قياسا فيها اإليتدرج  ةل متسلسةداء ضمن مصفوفمفهوم اإلليمكن ترتيب خطوات العمل  : المصفوفة اإلدائية 2-1
داء  اإلتقييم بوينتهي داء يبدأ التسلسل من متطلبات اإل، إذه ت خصوصيية أهمةلى درجإًتطويره وقياسا ه وعتمادإلى مراحل إ

  : أتيوكما ي
ين عملستُحتياجات ومتطلبات المإمتطلبات على هذه البنى ُت : performance requirements داءاإل متطلبات1-2-1 

  . 6 ةقتصادي واإلةجتماعي واإلةلوجيويكا والسةوعلى نوعياتهم وصفاتهم التي ترتبط بدورها بالمتطلبات الفسيولوجي
داء إنجاز إموضوع تقييم ب ةوهي السمات والخصائص المتعلق:   criteria’s performance  ةدائيمعايير اإل2-2-1 
ذن إ،  ةلى عوامله الرئيسيإداء  تصنيف اإلة بفلسفةدائي ويرتبط تصنيف المعايير اإل،ضمن المستوى قيد البحث معين 

 يمكن من ةقتصاديإ أو ة أو سلوكيةو وظيفيأ ةمعايير تقني؛ ن تكون أداء ك لإلةلى العوامل المكونإعايير المهذه نسب ُت
   : لىإ ةدائييمكن تصنيف المعايير اإل، و 7قتصادي داء من الجانب التقني والوظيفي والسلوكي واإلخاللها تقييم اإل

دى توفر تلك المعايير بم تهمءرتباط مالإتوفرها في المبنى بسبب هم المعايير الواجب أتعتبر من  : ةالمعايير التقني‐ أ 
   : بـ  وتتسم هذه المعايير ،ةنشائي اإلةشغال المبنى لخطورته من الناحيإنذار بلى حد اإلإتصل قد التي 

لتحويل لذلك ل ًقل تقبالاألكونها لهتمام لتوفير تلك المعايير بد من توجيه اإل عليه ال،  للتعديل والتصحيح قابلة أنها 1-
 .ولى لتصميم وتنفيذ المبنى وفر ضمن الخطوات األُتفإنها 

اإلمكانات  وبذلك يقل التقييم الذي يعتمد على ة الخاصةجهزًاضيا وبمعونة األيً للقياس والتقييم ذاتيا ورة قابلأنها 2-
  .8 ة  على حداغلين لكل معياراسها ووضع حدود تقبل الشي التي يمكن قةرتباطها بالمفردات الفيزياويإلة الشخصي

 بالجوانب متعلقات دائي ومتطلبات المستخدمللجانب اإلفضاءات البتحقيق  وترتبط :ة  الفضائيةدائيمعايير اإل ‐ب 
 مع كافة ملحقاتها ة تصميم الفضاءات الخاصةوتتضمن هذه المهم،  ةقتصادي واإلةجتماعي واإلة والسايكولوجيةسيولوجيفال

 وتوفير ة كليةمثل لطبيعة الفعاليات بصورومن ثم جمع الفضاءات ضمن عالقات توفر الحل األ،  ة المطلوبةًوصوال للفعالي
 وتشتمل ، ثاث والمعداتأل واة والحجم والسعة مع المساحة وربط الخارج مع الداخل وكل هذه القرارات مرتبطيةالخصوص

  :على 
ة ،  النسبيةالرطوب، وحركة الهواء الداخلي  ، وة حرارة الهواء الداخليدرجالمتضمنة لكل من  : ة الحراريةدائيمعايير اإل 1-
 ،نسان صحة اإل؛  وهي ة الحرارية لتحديد مفهوم الراحةالعوامل بعوامل عديدهذه ترتبط و. ة شعاع السطوح الداخليإ ةدرجو

حاسيسه أنسان ب تحكم اإلةمكانيٕا وةيولوجيس والفية وكذلك تدخل العوامل النفسي.نوع مالبسه ،  ة المصروفةنوع الطاق
   .9 ة الحرارية حول تحديد مفهوم الراحةالكامن
يتطلب التصميم والتنفيذ ، حيث  الهواء الداخلي ةدائي مقبول لنوعيإتوفير معيار وتتحقق ب : ة الهوائيةدائيالمعايير اإل2‐ 
  . 10لخارجي والداخلي من التلوث الهواء النقي داخل المبنى وترشيح الهواء اوتوزيع مين تدفق أستمرار تإوب
 ةى الوظيفيبن لمتطلبات المةولية أداء السمعي معرفتتطلب عمليه التصميم ضمن معيار اإل : ة السمعيةدائيالمعايير اإل 3-

 ة الفضاءات الداخليبإختالف طبيعةدرجة هذه التختلف إذ . وشاغلي المبنى ومدى درجة التحسس الصوتي لديهم 
  .رح او المسأ ات في المكتبهختلف عني المصانعحسس الصوتي في فالت،  ةوالخارجي

 ة والصحة توفير شروط الراحوندثار  من عوامل اإلهتعزيز مكانة المبنى وحمايتوترتبط ب : داء التكامليمعايير اإل 4-
دى بملمبنى ا ةكامل مكانتت، إذ  فئةثلى وبصوره متكاُدرجتها المإلى داء التقني يصال معايير اإلمان لشاغلي المبنى إلواأل

                                                                                                                                                                                         
5 Rush , Richard D. , ◌ً The  Building  Systems Integration - Hand Book ً  , the American Institute of  
Architecture , John Willy & Sons ,New York , 1986 , p.11. 
6 www.argospress .com 
7 www. springerlink.com 
8 Van der Voordt & Wegon,Herman , ◌ً Architecture in Use - An introduction to the programming design 
and evaluation of building " , ELSEVIER ,London, 2005 , p.p. 70 -76 .  
9  Ibid , p.p.80-82 . 
10 Ibid , p.102 . 



 من المؤثرات ة والمركبات والمواد البنائي)ة والبصرية والفيزيائيةالميكانيكي ( وحماية خواصه وخواص العناصرهحمايت
 . 11  للمبنىة التصميمية الزمنيمرحلة الة طيلة والداخليةالخارجي

ر على تلبية متطلبات شستخدام المبنى وكمؤإنجاح  من المعايير المؤثره على تعتبر : 12 ة الوظيفيةدائيمعايير اإل ‐جـ 
 لفضاءات المبنى ةداء الوظيفي السليم لكثير من الفعاليات المناط من اإلة غير المناسبةتعيق الحلول الوظيفي، إذ شاغليه 

ًهتماما ملموسا إ يوجه المعماري ًوعموما،  مم من ُ التي صة الفضاء للفعاليمةءمالداء الوظيفي للمبنى بدراسة دراسة اإللً
 ةنفتاح وسهولة الحركمان واإل للمبنى دراسة خصوصيته وما يتطلبه من توفير األةكذلك يتطلب مبدأ توفير الوظيف،جلهاأ

  : ىعل وتشمل هذه المعايير  ،13  ضمن فعالياتهمةتصال ودراسة خصوصية الشاغلين ونوع المعدات المستخدمواإل

ستناد المصمم على نظام إال بإ اي ال يمكن تحقيقهتداء الوظيفي الم معايير اإلهأمن تعد  : ةنجاز الوظيفإمعايير  1-
ًتمد المعماري نظام جديد في حله الوظيفي للتصميم تاركا نتائج التقييم إذ يع، ضمن التصميمة المشاكل الوظيفيلحلخاص 

  . ةالتصميم ونوع الوظيفعتمد على خصوصيات ُالنظام المفي هذا شغال ضمن المعيار الوظيفي لى ما بعد اإلإ
 ة المشاكل الوظيفيبحل ويتحقق  لالبنية السكنيةداء الوظيفيمعايير اإلمن بين هم األ عليه فان هذا المعيار هو

  . شغال اإلفي مرحلةنتائج التقييم يمكن قياس  ة على خصوصيات التصميم ونوع الوظيفًعتمادإا ، وضمن التصميم
ًرا مهما من مؤشرات نجاح تصميم الفضاء ش مؤةمينها بسهولأالحركه وتتبر تع :تصال معايير الحركه واإل 2- و المبنى أً
ًنجاز وظائفه والتي بدورها تؤثر تاثيرا ملموسإاو وتوفير ) ةوخاصة في المباني العام( ف تشغيل المبنىيقتصاد بتكالعلى اإل ً
ختناقات وسهولة الهروب من ل العمودي وتفادي اإلنتقاو مراكز اإلأصالهم بالفضاءات إتشخاص وسهولة األ ة حركةسيابيإن

  . خرآلى إ هذا المعيار من مشروع ةهميأوتختلف  ، تحدث داخل تلك المبانيقد الحرائق التي 
 ةسيابيإنتوفير من خالل نجاز وظائفه ٕا و السكنيو المبنىأمؤشرات نجاح تصميم الفضاء وبذلك يرتبط هذا المعيار ب

  . ختناقات وسهولة الهروبنتقال العمودي وتفادي اإلو مراكز اإلأالفضاءات صال بتاإل وسهولة ةحركال
لتقبل الشاغلين  وأ ةدائي لتقبل الوظائف الجديدمكانية تغيير السلوك اإلإيقصد بها   :غيير التةمعايير المرونه وقابلي 3-

ه ءنهاإو مواد أ ة مركباته الداخليضو بعأ ةو عناصره البنائيأوتهيئة المبنى لتقبل تغيير فضاءاته ،  ةًالجدد عددا ونوعي
ً الجدد عددا ساكنينتقبل ال، ودائياإلالسكني تغيير السلوك ب رتبط هذا المعيارإذ ي. ةذلك لتقبل فعالياته الجديدو ةالخارجي
  .غير الفعاليات المرونة في تً، وأخيرا و الجزئيةأالخارجية،الكلية  وأعناصره الداخلية لتقبل تغيير  تهيئة المبنى،وةونوعي
 ةدراسة المتطلبات الفسيولوجي،  ةالعوامل ضمن المعايير الوظيفيهذه  ةتتضمن دراس : ةنسانيمعايير العوامل اإل4- 

نسان اسات جسم اإلي لمتطلبات المستخدمين ودراسة قةالمواد والعناصر البنائيوأبعاد شكال أ مةءمال ةوذلك بدراس) ةالحيوي(
خر خرى ومن مجتمع آل ألة والتي بدورها تختلف من بيئةثاث المستخدممعدات واأل ال بتصميمةتبط المرةدائيوالخواص اإل

  . خرىأ ةبعاده من جهأختالف معدالت ٕا وةنسان من جهختالف متطلبات اإلوذلك إل
المواد والعناصر وأبعاد شكال أ مالءمة ومدى) ةالحيوي (ةالمتطلبات الفسيولوجيوبذلك يتضمن هذا المعيار 

  . في المبنى ثاثمعدات واألالب ة المرتبطةدائينسان والخواص اإل جسم اإلأب لمتطلبات المستخدمين ودراسة ةلبنائيا
ًيعتبر هذا المعيار ناتجا ملموسا لت :داء السلوكي معايير اإل‐ د   في الحل ة المعتمدة والوظيفيةثير المعايير التقنيأً

رتباط هذه المعايير إبسبب ) التقييم( في الوضوح والقياس ة والوظيفيةير التقنيدعانها ال تماثل المعايأالتصميمي وتتميز ب

                                                            
11 Ibid , p.p.211-212 . 

 لة والحي والقطاع السكنيار المحإطفي للمجمعات السكنية ساس على مستوى ومتطلبات الخدمات المتحققة سكانية بالدرجة األير اإلي تؤكد المعا 12
عداد ومساحات الفضاءات الحدود الدنيا أل حسب نوع السكن كما تستعرضللسكن  مساحات البنائيةأصناف الوحدات السكنية وال، وتستعرض 

  . طار الوحدة السكنية الواحدة إنواعھا في أو
 دائية للوحدة السكنية الواحدة ضمن المجمع السكنيير اإليطار المعاإيم الحالة الدراسية في ين الدراسة في صدد تقإبد من التأكيد على  وال
  .ر السكنية لعموم المجمع السكني المتكون من الوحدات السكنية يطار المعايإم في ي، وليس التقي

   .العراق /سكانالھيئة العامة لإلالمعدة من قبل ) معايير اإلسكان الحضري(لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة 
13 Vischer C. Jaequeline , “ Assessing building preiserwolfgang ,  performance” , ELSEVIER  butter worth - 
heinewann ,2005,p.15 . 



 ةيوصول فيزياأ بةمرتبطة  والوظيفيةحكام وحيث تكون المعايير التقني متغيرة الظروف واألةجتماعي واإلةبالنواحي النفسي
مان حساس باألشغال للمبنى كاإلوك اإل بسلاتها ومحدداتهارتباطتتداخل إداء السلوكي عايير اإل، فم ة واضحةورياضي

 ةسئلأمل هذا المعيار مجموعة تويش،  14 الفرد ةثير الواضح على سلوكيأنتماء وغيرها من المفردات ذات التوالشعور باإل
  :كاآلتي تطرح يمكن أن 

  جله ؟ أو المبنى للغرض الذي صمم من أهل يستخدم الفضاء  -
  ؟  على سلوك المستخدمثير الحل التصميم الداخلي أما هو ت -
  .؟للمتلقي ثير الحل التصميمي الخارجي على ترجمة وظيفة المبنى أما هو ت -

 ةالنواحي النفسيالسكنية ويتأثر بشكل خاص ب  للوحدات التصميمي بالجانب هذا المعياريرتبطوبذلك 
 للساكنين والذي داء السلوكي اإلنتماءمان والشعور باإلحساس باألشغال للمبنى كاإلسلوك اإلحيث يشكل  ةجتماعيواإل

والحلول التصميمية الداخلية ، كما ينعكس جله أو المبنى للغرض الذي صمم من أم الفضاء استخدبدوره ينعكس على ا
  .للمتلقي  ترجمة وظيفة المبنى المؤدية الى ةالخارجيعلى الحلول التصميمية 

،  بتصميم وتنفيذ المشاريع ةثير على القرارات الخاصأفي التًمهما ًورا قتصاد ديلعب اإل  :ةقتصادي اإلةدائيالمعايير اإل ‐هـ 
 ةقتصاديكانت المحددات اإلفقد  ةدول الدول الناميالما في أ. ًقتصاديا إزدهار البلد ول إلحيث بات العمران المؤشر األ

 ذات جدوى ة وتنفيذيةب تقنييالسأعتماد ٕاقل الهندسي في مجال التصميم والتنفيذ وع الةيد حركقيول في تالعامل األ
ن مفردات المفهوم إًعموما ف.  15 ةسكاني في مجال المشاريع اإلًة وخاصة التقليديةعلى من الطرق التنفيذيأ ةقتصاديإ

  :بـ  تتمثل ه وتشييدمبنىالتصميم  بةقتصادي المتعلقاإل
   المبنىةنوعي -  موقع المبنى -  نمط المبنى  -   درجة التعقيد في المبنى -   مصمم المبنى -
عد ُ للمشروع التصميمي المةقتصاديو فشل الجدوى اإلأتحدد نجاح كضوابط قتصادي داء اإل دراسة معايير اإلعندو

  :أدناه  وكما موضح في قتصادي تدخل في هيكلة المفهوم اإلةلى ثالث معايير رئيسيإستناد إليمكن انفذ ُو المأ
  

 )عتماد على المعلومات السابقةباإل (الباحث :المصدر      صادييوضح معايير اإلداء اإلقت) -1جدول رقم (
  

  لفة التمويلك  فة التشغيللك  كلفة التشييد
  زمن تشييد المبنى  كلفة الخدمات  قيمة األرض
  التأمينات  كلفة الصيانة  كلفة التصميم
  فوائد القروض  كلفة التطوير  ةقتصاديكلفة دراسة الجدوى اإل
  إلندثارقيمة ا    كلفة التطوير
      كلفة مواد البناء

      جور العمال وكلفة المعداتأ
  

 

دائه إم لتقييم المعيار والتحقق من ءمالالسلوب األعتماد إيتم   :performance evaluationداء تقييم اإل 3-2-1
 ة التصميميةوليات العمليأضمن تسلسل المعلومات  رجاع إمعوقات وبالتالي لى المستوى المطلوب وتشخيص الإووصوله 
   :وكما يلي 

  
  
  

                                                            
14  Allen ,Edward , “ How building  work “,Oxford 16 - University Press , inc . , 3rd Edition , 2003, p.22 . 
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  الباحث: المصدر  تسلسل العملية التصميمية والتقييم     )1  -شكل رقم(
  :وهي  ةدائياإليات سس لتحديد مستوبعض األ ISOة وضعت منظمة التقييس العالمي  :ةدائيمستويات اإل3-1 

 -  .داء لمراحل ما قبل التعاقدمستويات اإل -      .لفضائيداء للتدرج امستوى اإل-       .داء للنسيج البنائي اإلىمستو- 
  . 16مستويات اإلداء لذوي العالقه بالمبنى-  .     مستويات اإلداء لنوع المشروع -  .داء لحجم المشروع مستويات اإل

   :أهداف اإلداء في النظام البنائي  2-
   : أتيداء للنظام البنائي بما ياف اإلدهأيمكن تحديد 

ًتقبل غالبا ما يكون تقييم في مقياس المعيار اإلدائي الذي يلبي متطلبات المستخدم في الحاضر والمس: مة ءالمال 1-2
ُمة مبنيا على األحكام الشخصية للمستخدم مضافا إليه التجربة والخبرات والقوانين البنائية المستمدة من تلك الخبرات المالء ً ً

فعند ترابط كفاءة معيارين ضمن . ُك المعيار وضمن المستوى المنتخب قيد الدراسة وهي التي تضع الحدود لتقبل إداء ذل
مة معيار ما على معيار آخر فإن ذلك يؤدي إلى اط اإليجابية ، أما إذا بنيت مالءصيغة المبالغة يعتبر ذلك من النق

  .وجوب تنسيق نسب تحقيق اإلنجاز اإلدائي بين المعايير ضمن مفهوم التكامل اإلدائي

ٕوتعني بقاء مسير اإلداء ضمن المستوى المنتخب واستمرار عطاء الفعاليات طيلة بقائها  :الديمومة2-2   ولكن ضمن  ،ُ
صيانة لبقاء تلك الفعالية التوفير ، و للفعالية أو الوظيفة قيد الدراسة) التصميمي(اإلستخدام المتوقع ؛  شرطين أساسيين هما
 .متواصلة في العطاء 

 مؤشر على قابلية النظام أو الحل التصميمي للتحول إلى صيغ جديدة وبسهولة للمبنى لتلبي متطلبات وهي : ةالمرون 3-2
 . 17الوظائف الجديدة وما تتطلبه من حلول تصميمية جديدة ، ثم  ً أوالُالشاغلين الجدد وخصوصياتهم الجديدة

 بأنها عناصر ومركبات حية ذات صلة بفلسفة الحياة المباني والعناصر البنائية ذات المرونة العاليةوعليه يمكن عد 
  .وقوانينها المبنية على التجدد والتغيير

  :دائي في النظام البنائي مفهوم التكامل اإل3- 
تصال الواضح ستخدم وتحقيق اإلُنفذ والمُصمم والمُمثل بين جهود الملى تحقيق التناسق األإدائي التكامل اإليهدف 

 ةداء المتمثلهداف اإلألى إبالرجوع ، و ة والتنفيذية التصميميةمثل في العملي األبالشكل ة المحصلبين متطلباتهم وتوجيه
 ةالتصميم المتكامل هو ترجمة للقرارات المتجانس ف.دائي المتوفره للمبنى  التكامل اإلة يمكن مالحظة درجة والمرونةموالديمو ةمالءبالم

 ةختلف نسبت، حيث   والزمنةستخدام الفضاءات والمواد والطاقإ بة المتمثلةقتصاديات اإل بالمبنى ووفق المحددةللجهات ذات العالق
 هكثر منأمهم   التذكارية في النصبة الديموم ، فعنصريئدانى ولصيغة تكامله اإلمبًهداف تبعا لوظيفة المن هذه األهدف توفير كل 

   .18 غراض متعددة األةنها في القاع مةهميأقل أ هي ة الدينيمباني في الة والمرون، ةمدرس مبنىل

                                                            
16  www.ISO.org . 

17  www.teachers.net.qa/PerformanceManagement . 
18  Rush , Richard D. , ◌ً The Building Systems Integration - Hand Book ً  , the American Institute of  
Architecture , John Willy & Sons ,New York , 1986 , p.3. 

سترجاعا



عليه يمكن تعريف مفهوم التكامل اإلدائي في النظام البنائي السكني بانه مجموعة متجهات السلوك الخاصة 
وع اإلجهادات التي تواجهها تلك المعايير ًاعتمادا على نبمفردات ومعايير اإلتجاه واإلداء تجاه الهدف الموسوم بها 

 دون التعرف الدقيق ىي مبندائي أللى التكامل اإلإيمكن التوصل  ال وبذلك. ا لتلك اإلجهادات وصيغة تكامل مقاومته
  . السكني للمبنى ة التصميمية ضمن الفلسفةدائيهداف اإلأنسبة تحقيق على 

  : يح كل منضبد من تو دائي في النظام البنائي ، الولغرض توضيح التكامل اإل
 -دائي على فلسفة التكامل اإلللتعرف  :  systems integration for performanceدائينظم التكامل اإل1-3 

 ، وهي دائي النظم التي تتكامل في السلوك اإلإلى بد من االشارة  ال-بصورة عامة والمبنى السكني بصورة خاصة للمبنى 
:  

   system  interior           التصميم الداخلي-           envelope system     )الغالف الخارجي (ةالقشر- 

  mechanical system   الخدمات الميكانيكية -                  structural system نشائي     الهيكل اإل -
 بمعايير اإلداء التقني ،  يتأثر ضمن كل نظام من أنظمة التكامل اإلدائي السكني إرتباط التكامل اإلدائينإف عليه

  .  نظام من تلك األنظمة ال بد وأن يؤثر بوضوح على السلوك اإلدائي للمعايير اإلدائيةٕوان غياب تكامل اإلداء من أي
 يعد:    integration among systems & delivery of performanceداءاإلالتكامل بين النظم وتوزيع 2-3 

الخدمات و التصميم الداخلي ، نشائي ،؛ الغالف الخارجي ، الهيكل اإل ربعةداء األموضوع التكامل الجزئي بين نظم اإل
  : في الجانب المهم

  اإلداء الهوائي -                   اإلداء الصوتي -                   اإلداء الفضائي -
 19 اإلداء التكاملي -                 اإلداء البصري -                 اإلداء الحراري -

لى الدرجة المطلوبة وبكافة مستويات دراسة إداء المبنى إالتحقق من وصول  به ييعنو :السكني  دائيالتقييم اإل 3-3
نجاز كد من درجة اإلأى ضوابط يمكن من خاللها التلإي نظام أ يحتاج ثحي، هداف لى مدى تحقيق األإ ًالتقييم وصوال

ختبارها ٕاتقييم والوعملية  . 20 جلها تأسس وتكامل ذلك النظامأهداف التي من المطلوبة لذلك النظام وبيان مدى تحقق األ
تتبع نوع المبنى ونوع التي  تهوبخصوصي، داء المبنى ضمن مستوياته ووظائفه إعملية مكملة ومهمة في مراقبة تعد 

  . 21 لى تقييم المبنى المشغول بصيغ دقيقةإشاغليه ووفق المعايير التي من خاللها يمكن الوصول 
درجة اإلنجاز لضوابط من خالل الً مهما للوصول الى تحقيق األهداف ًدائي السكني عامالم اإليوبذلك يعد التقي

 .ٕوعملية التقييم واختبارها تعد عملية مكملة ومهمة في مراقبة إداء المبنى ،  للنظام السكنيالمطلوبة 
 feed backات  للمعلومسترجاعيةهمية التقييم في تنظيم التغذية اإلأتبرز  :  السكنيدائي للمبنىهمية التقييم اإلأ 4-3

دراسة البيئة المعمارية المشيدة مع (همية تقييم المباني أكيد المستمر على أالتمن خالل الخاصة بالعملية التصميمية 
 ومع  من جهة أخرى ،نشاء هذه البيئةإلية و من مسؤكبر ولتحمل المعماري الجزء األ ،ة طويلة من جه لحقبة)الشاغليين

  . 22 ساليب شاملة ومنهجيةأختبار البيئة المعمارية بإيبها في ذلك لم تنل عملية التصميم نص
 هيتحملما لهميته بتعزيز وتطوير العملية التصميمية ًن تقييم المباني السكنية لحقبة طويلة مهم جدا ألإوبذلك ف

  .إنشاء وتطوير البيئة السكنية بالمصمم من مسؤولية 
  :للمبنى السكني مراحل التقييم  5-3

                                                            
ة رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الهندس ، "الهيكل اإلنشائي والمعنى في الشكل المعماري" ،  ُالخفاجي ،علي محسن جعفر  19

    .61-60، ص ص 1999المعمارية ، الجامعة التكنولوجية ، 
20 Van der Voordt & Wegon,Herman , ◌ً Architecture in Use - An introduction to the programming design 
and evaluation of building " , ELSEVIER ,London, 2005 , p.p. 140 -142 . 
21 Rush , Richard D. , ◌ً The  Building  Systems Integration - Hand Book ً  , the American Institute of  
Architecture , John Willy & Sons ,New York , 1986 , p.6 . 
22  Ibid , p.159 



ثناء التصميم على الخبرة المتراكمة لدى المصمم في تشخيص أتبنى عملية التقييم  :ثناء التصميم أيم لتقيا 1-5-3
تتميز كل عملية تصميمية بتواجد ، ومثل فضل واألخاب األتنإلى القرار النهائي في إتصميم والوصول اليجابيات وسلبيات إ

كل مرحلة بعد المرحلة التي فيها  هي عمليات تنظيمية تحل يالتالعمليات الرأسية هما ؛  نسقيين رئيسيين من العمليات
سية عدا أ تشابه العمليات الرالتيفقية األعمليات ال، و ى مراحلإل فهي تقسم الزمن الكلي المتوفر لصنع القرارات  ،تسبقها

  :التالية تخاذ القرارات عند كل مرحلة من المراحل إكونها تعالج ب
هداف قامة العالقات والضوابط واألٕاتضم هذه المرحلة كافة المعلومات المتعلقة بالمشكلة و: تفهم المشكلة وتحليلها  -أ

تاج حلول جيدة وفعالة ذات حيوية إننها تعود عليه بإعطى المصمم هذه المرحلة حقها في الدراسة فأذا ما ٕا و،والمعايير 
 هذه المرحلة محاولة ليوي،  لهاحتياجات بوضع قائمة  هذه العمليات بتفهم المشكلة وتشخيص اإلأ وتبد،همية ملموستين أو

  . مكانية حلهادائية ذات العالقة إلإحتياجات وتنظيمها على شكل مفردات اإلتلك تقليص 
قتراح عمليات هناك العديد من الخبرات إل، فولى عملية تفهم المشكلة وتحليلها تلي المرحلة األ : نتاج الحل التصميميإ - ب

ج عن العملية تصميم واحد ُوقد ينت. والشخصيات و غير منظمة والتي تناسب مختلف المشاكل أمنظمة ية و حدسأعقالنية 
 والمصمم ،ساسي و مجموعة من التصاميم المتماثلة التي تمثل بدائل النمط التصميمي األأو تنوع الحلول التصميمية أ

و يحاول تقديم فكرة أ، خرين جملة معارف وخبرته وخبرة اآلما التنبؤ المبني على إ؛ ستراتيجيات إثالثة ين  بًايكون مخير
  .  منهاًاعطاء مجموعة الحلول ويختار واحدإو أدراك نتائجها ختبارها إلإوالقيام ب

و أعرض النموذج بطريقة قد تكون وصفية   عن طريق المصمم من مدى نجاح حله التصميمي وذلكيتأكد:  ختباراإل - جـ
ستخدام إ درجة  ،الظروف البيئية، الكلفة ؛  مثل ةيمييوذلك بحصول النموذج على درجات تق ياسالق، و و بصريةأرياضية 

كد من تطابق ذلك مع الضوابط أتقييم النتائج بدراسة الجدوى وتوفير القيم التعبيرية والبصرية والت و، لخإ. ..الفضاءات 
  . لالمسجلة في عمليات التحلي
 األكثر األهمية حيث يتم المفاضلة بين البدائل والحلول التصميمية ء التصميملتقييم أثنا اوبذلك تعتبر مرحلة

  .ٕواختيار المالءم منها وفق خصوصية التصميم والظروف المتعلقة به 
ثناء التنفيذ كمرحلة مهمة في تقييم المبنى وفي تشخيص مدى تطابق أتدخل عملية التقييم  : ثناء التنفيذأالتقييم 2-5-3  
قرار على تقنيات التنفيذ التي يراها مناسبة ثم اإلمن  و، التصميم في ترجمة ما يبتغيه المصمم خالل تصميمه التنفيذ مع

 مكانات المحليةاإلفيذية ونكل ذلك يتطلب معرفة بالتقنيات الت .عد وخصوصية متطلبات المشروع ُومستوى التصميم الم
   .مة له  التقنية التنفيذية المالءنتخابإومدى عالقة ظروف المشروع وخصوصيته بالمتوفرة 

ُعلى ترجمة المتطلبات التصميمية والتفصيلية المثبتة في مخططات ثناء التنفيذ التقييم أًوبذلك كثيرا ما يقتصر 
  .المصمم لى تشويه التصميم والخروج بنتائج بعيدة عن توقع إمع امكانية ان تصل عملية التحوير ، المشروع 
  :هما مرحلتين على تشمل هذه العملية  : ستعمال اإلثناءأالتقييم 3-5-3  

 .قرة والخروج بالبيانات والقياسات ومقارنتها بالمعايير ُدائية المشغاله ووفق المعايير اإلإختبار خصائص المبنى بعد  إ‐
ن إ . ًستقبالملمباني  للمعلومات لغرض تطوير ااسترجاعيةنتج عنها تغذية يولى والتي تقييم البدائل المقترحة للمرحلة األ ‐
  . توفير المتطلبات لهم ه فيعد ومدى نجاحُشغال هو المقياس الحقيقي لدرجة قناعة شاغلي المبنى بالتصميم الماإل

عملية مقارنة األهداف المثبتة في التصميم مع واقع ما  للمباني السكنية التقييم أثناء اإلستعمالوفر يوبذلك 
   .اتيوفره المبنى لشاغليه من متطلب

ويعتمد التقييم ، ساس شموليتها الكلية أعملية المقارنة بين المشاريع التصميمية على تكون : التقييم الشامل 4-5-3 
ن ذلك سيكون إتوفرت المعايير التي يمكن القياس بها ف ذا مإا والمتطلبات واتحتياجالشامل على التحليل العقالني لإل



نواع التقييم من جهة والدراسات أتقييم الشامل يوضح جدلية العالقة بين عوامل ون الإ . و رفضهأ لقبول القرار ًمكمال
  . 23 خرىأالتقييمية من جهة 

التحليل العقالني لإلحتياجات  للمبنى السكني الفيصل في عملية التقيم من خالل التقييم الشامليكون عليه 
 .للمباني السكنية والمتطلبات 

  :سكني ال داءالدراسة التقيمية لإل 4-
قتصادية ٕاتقنية ووظيفية وسلوكية و داء منعوامل ومعايير اإلًلألداء السكني اعتمادا على يمية يلدراسات التقتتنوع ا

  :هذه الدراسات تشمل و، داء المبنى لوظائفه إجاز إنالتي تسهم في متابعة 
، ية صوتووبيئية وبصرية قني من فضائية داء التختبار وتقييم معايير اإلإعنى بُتو:  داء التقنيدراسات تقييم اإل 4-1

ى الطرق إلد هذه الدراسات تتمو.  24  لنوع المشروع وطبيعة شاغليهًلى حدودها المقبولة تبعاإوالتحقق من وصول كل منها 
مبينة قيم البت في موضوع وصول تلك المعايير لحدودها المطلوبة وبالتالي تقل عملية التقييم الُالقياسية التي تسهل على الم

  . يةذاتحكام العلى األ
ًمعتمدا بالدرجة االساس على المعاير الموضوعية المتمثلة   للمبنى السكنيتقييم اإلداء التقنيوبذلك يمكن اعتبار 

  .ًعتمادا على المواصفات الخاصة بكل معيار أباإلداء التقني لكل من المعاير الفضائية والبيئية والبصرية والصوتية 
  

نسيابية بعض الوظائف إتعمل القرارات التصميمية غير المناسبة على عرقلة  : داء الوظيفيييم اإلدراسات تق 4-2
ويهتم المصمم المعماري بالناحية الوظيفية في مناطق .  عدُم الميصمتداء الإوالفعاليات داخل المبنى وبالتالي التقليل من 

 على الكفاءة يؤكدكما ، قامة متطلبات الفعاليات ٕافضاءات ولى الإيصال المستخدمين إتصاالت بين الفضاءات وسهولة اإل
شغال الفضاءات الرئيسية والثانوية وذلك بعد مراقبة إستعماالت من خالل معدل الوظيفية من درجة التقارب الوظيفي بين اإل

  . 25 شكالهاأعاد وحجوم الفضاءات وأبوقات مختلفة والذي يؤثر على أدقيقة لحركة الشاغلين وعلى 
سلوب المالحظة المباشرة أستخدام إ هو  للمبنى السكنيداء الوظيفيمثل لقياس اإلسلوب األاأل بذلك يكونو

مكانية التغيير ٕاالمرونة و، نسانية العوامل اإل، نسياب العمل إلنشاطات مستخدمي المبنى والجوانب الوظيفية المتمثلة ب
  . تصالوحلول الحركة واإل

نسان راحة اإل؛  مهمين هما داء البيئي في مجالينيتمثل مصدر دراسات تقييم اإل :   بيئيداء الدراسات تقييم اإل 4-3
نسان والضوء والصوت ونوعية الهواء اإلالحرارية لجسم راحة التهتم الدراسات في تحديد حدود ، لمبنى لداء البيئي اإلو

ختالف حدود ٕا مشكلة التحسس الذاتي للشاغلين ووتواجه مثل هذه الدراسات ،ستجابة شاغلي المبنى لتلك المفردات إومدى 
ثانية  ةخرى من جهختالف تلك الحدود من بيئة ألٕا وةستجابة للمعايير البيئية من جهالراحة لبعضهم عن المجموع في اإل

26 .  
ن مفاهيم ًشامال كل مللمبنى اإلداء البيئي من خالل رفع ًأوال  راحة اإلنسان هوتقييم اإلداء البيئي هدف  وبذلك يكون

  . ًمفاهيم ثانيامدى إستجابة شاغلي المبنى لتلك القياس ثم ، الهواء نوعية والضوء والراحة الحرارية 

                                                            
   .1993-1992 ألقيت على طلبة الماجستير للعام الدراسي، "في منهجية التصميم المعماري محاضرات " ،حازم .النجيدي ، د  23

ً أعتمادا على المواصفات الخاصة بكل ًية اعتمادا على خصوصية كل معيار وصوتالبصرية والبيئية والفضائية والتختلف معايير اإلداء التقني  24
د الى ان هذه مواصفاتها الخاصة بها والتي تختلف بدورها عن المعاير البيئية ، والبد من التأكي) كمثال( ، حيث تكون لمعاير االداء الصوتي معيار

الدراسة غير معنية بتحديد وتقيم المعاير التقنية لالبنية السكنية ومدى مالئمة حالة الدراسة واستجابتها للمواصفات القياسية ، حيث تعتمد بالدرجة 
  .االساس على رأي الساكنين ومدى تفاعلهم مع المباني السكنية لحالة الدراسة 

  .1999كتوبر الكويت ، أول للعمارة والتصميم ،  المؤتمر العربي األ ،" إدارة المبنى تقييم" ، ياسر  . عثمان كرم ، د  25
26 Thomas  R. , ” Environmental Design - An introduction for Architects & Engineers “ , Zaded , E.& F.N 
SPON ,New York , 1999 , p.78. 



ستحالة  وإل.لشاغليها وجدت تنطلق هذه الدراسات من حقيقة ان المباني  : جتماعي والنفسيداء اإلدراسات تقييم اإل 4-4
الحلول و،  التصميم الداخلي للفضاءاتو، له اإلداء التعبيري وصيل المبنى، تفحول  -راء كل شاغلي المبنى بالقرار آتوافق 

جتماعية كان ختالف ميول البشر ونزعاتهم النفسية ومستوياتهم اإلإل - فلسفة التصميم ونوع الحل التصميمي والوظيفية ،
 ستبيانستمارة اإلإ يل مفردة مثبتة فحصائية تحدد نسبة قناعة ورضا شاغلي المبنى لكإساليب أعتماد إقيم ُ على المًامازل

Observation List  27 .   
ًتؤثر الخصائص اإلجتماعية على الفلسفة التخطيطية والتصميمية للمشروع خاصة في  : المدخل اإلجتماعي للتقييم -أ

ٕ وامكانية َإذ تحمل تلك الخصائص المصمم أن يأخذها بنظر اإلعتبار عند التصميم ، فحجم األسرة . سكانمشاريع اإل
ٕإنقسامها ضمن البيت الواحد واحتماالت التوسع المستقبلي ودخل العائلة الشهري وعالقات الجيرة ودرجة الخصوصية 

  .ُالمطلوبة كلها ذات تأثير ملموس على منهجية التصميم المعد 
 بعاد الفضاءات الداخليةى ألثلُ النسب الم ،مانحساس باألالراحة واإل ويشتمل على : المدخل المعماري النفسي للتقييم -ب
   .  28 فلسفة التصميمو ، نهاءات المختارةلوان واإل األ،

ُبد للمقيم دراسة وتقييم قناعات الساكنين لكل التفصيل الخاص بالمبنى ، وباإلداء التعبيري للمبنى ،  وبذلك ال
  .ل التصميمي والتصميم الداخلي للفضاءات ، وبالحلول الوظيفية ، وبفلسفة التصميم ونوع الح

  : تية قتصادية ضمن المحاور اآلدرس المحددات اإلُت:  قتصاديداء اإل تقييم اإلاتدراس 4-5
 .ة لتقليل الكلفة عة وشبه المصنعصنُعتماد النظم المٕاتطوير النظم البنائية التقليدية و -
 .الدخول في تطوير التقنيات التنفيذية وتقليل كلفة التشييد  -
 .ًاإلقتصادية بحيث يكون المنشأ متوافقا مع نوع المتطلبات وقيمة األرض ومستوى الشارع دراسة الجدوى  -
  . 29  إمكانية إستبدال المواد البنائية بأخرى ذات كلفة أقل ومواصفات أعلى أو مماثلة -

روع يمكن عد اإليرادات اإلقتصادية في مجال العمارة والبناء المحدد األول والمهم لمتطلبات المشوبذلك 
   .التصميمي وتطبيقها وأسلوب إختيار بدائل الحلول التصميمية المتعددة ووفق المعايير اإلقتصادية

، والمحور دراسات تقييمية ذاتية وصفية ؛ األول محورين  هذه الدراسات على ملتتش:  الدراسات التقييمية الوصفية 4-6
بنى عباراتهم الوصفية ُ الوصف من قبل معماريين تولالمحور األيبدأ  إذ  .ءدراسات تقييمية وصفية بواسطة الخبراالثاني 

يبتغيه المصمم من   وتعكس هذه الدراسات مدى عفوية متطلبات الشاغلين مع ما،على التشاور مع عامة الناس والشاغلين 
طنه الشريحة لى الوسط الذي تقإنتماء ذلك المشروع إ لمدى ً حقيقياً هذا المحور مقياسادلذلك يع، خالل مشروعه 

ساليب تقييم معيارية معتمدة في ألى إراء الخبراء الذين يستندون آرتباطه بكثر دقة إلأ فهو المحور الثانيما أ .جتماعية اإل
  . 30 ولكثر موضوعية ومالئمة من المحور األأستغالل المباني ويكون قياسهم إتقييم عمليات 

ً على الوصف ، وعادة ما يكون محور الوصف منصبا على وبذلك تستند عملية التقييم في مثل هذه الدراسات ُ ً
  .ُالمشكلة المشخصة قيد البحث والتقييم واإلختبار

   : اإلسكانفي مشاريع المحلية البناء المصنع تقييم تجربة  5-
 وشهدت دخال تقنيات بنائية وبأساليب مختلفة تساعد في تسريع عملية بناء الوحدات السكنيةإ لىإتوجهت الدولة 

عدة مشاريع تمثل  تجاه فيخطوات كبيرة في هذا اإلمن القرن الماضي لى منتصف الثمانينيات إ منتصف السبعينات حقبة
بأنظمة بنائية  بالنظام البنائي المستخدم بين مشاريع تنوعت هذه المشاريع فيما يتعلق .مرحلة الخوض في هذه التجربة 
  التي)مشاريع نظام كاموس( ستخدام مكننة حديثة في الموقع منهاإي مع فيها بشكل جزئ يدخل تصنيع العناصر البنائية

                                                            
27 Van der Voordt & Wegon,Herman , ◌ً Architecture in Use - An introduction to the programming design 
and evaluation of building " , ELSEVIER ,London, 2005 , p.p. 145 -147 . 
28  Ibid , p.161 
29  Ibid , p.17 . 
30 www.pertovance - appraisal.com . 



 نقل الخبرة ًفضال عنًسنويا  /  وحدة سكنية13343نتاج إ كان الهدف منهاإذ ،  المشاريع التي تم التعاقد عليها ولىأهي 
 فقدما في الوقت الحاضر  أ. المصنعة  العراقي لتطوير الصناعة البنائية في مجال تصميم الوحدات السكنيةكادرال لىإ

  . ًهذا الرقم متواضع جداوأصبح زمة تفاقمت األ
 الحياة إلى مصانع البناء الجاهز وبتقنيات حديثة تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده عادةإ بد من عليه ال
الطرق التقليدية عن التي تعجز  زمةنجاز العديد من المشاريع السكنية للحد من األإمن وبما يمكن قطاع التشييد 

  :ولكي تكون القاعدة صحيحة البد من تقييم التجربة العراقية في هذا المجال من خالل  . ًنجازها في وقت قصير جداإ
على  )شركة كاموس الفرنسية(  فكرة التصنيع البنائي في المعامل المستوردة منبنيت : تقييم إداء أعمال التصنيع1-5 

ٕفي تصنيع وانتاج المركبات البنائية الداخلة في مكونات الوحدات السكنية المعد  closed system إتباع النظام المغلق
وبالمقارنة بين إمكانات المصنع . ًتصميمها مسبقا ، األمر الذي أبقى القوالب بتصاميمها وأبعادها دون تغيير أو تحوير 

مكانيات خطوطه اإلنتاجية وبين األرقام الفعلية لإلنتاج التصميمية والفعلية يمكن أن تتبين الفجوة الواضحة بين المصنع بإ
يمكن تقييم األعمال و. وحتى في المصانع األهلية ) خان ضاري(ًالمتذبذب سنويا ، وقد شمل ذلك اإلنتاج في مصنع 

  :التصنيعية في مجال نظم البناء الجاهز المحلية ضمن جانبين رئيسيين هما 
، معدل اإلنتاجية في بداية اإلنتاج تذبذب واضح في عانت عملية التصنيع المسبق: يع تقييم إنتاجية أعمال التصن1-1-5 
   :لسنوات الالحقة وذلك لألسباب اآلتيةعنه في ا

جعلها عرضة للتأثر   عدم ديمومة توفر المواد اإلنشائية الداخلة في أعمال التصنيع كون أغلبها مستورد من الخارج مما‐
 .صادية والتجارية بالظروف السياسية واإلقت

 .ًحاجة المعامل المستمرة إلى قطع الغيار والصيانة التي لم يتم تأمينها مسبقا من المنشأ ‐ 
 .قلة الكادر الفني المؤهل لتشغيل الخطوط اإلنتاجية  ‐ 
  .ضعف الجهاز اإلداري وقلة خبرته في إدارة األعمال التصنيعية  ‐

لية التصنيع المسبق وبما يتناسب مع متطلبات آ وبشكل جذري بفلسفة وعادة النظرإوبذلك البد من التأكيد على 
  . ًالتطور التصنيعي المعمول بها عالميا 

تقييم نوعية اإلنتاج كانت مرتبطة بعدة إعتبارات ذات تأثير على تحديد درجة : تقييم نوعية أعمال التصنيع 2-1-5 
  :النوعية الخاصة بالمركبات المصنعة وهي 

 . عدم اإللتزام بمبدأ درجات السماح ‐        .جنبية  عدم اإلستفادة من الخبرات األ‐        . الكادر الفني  قلة خبرة‐
ها وبالتالي زيادة كلفة منقلة جودة المركبات البنائية كان السبب الرئيسي في رفض نسبة غير قليلة ل وبذلك كان

  .ًاإلنتاج وتقليص إداء اإلنتاج إقتصاديا 
ًترتبط أعمال التركيب الموقعي للمركبات البنائية المصنعة بجودة التصنيع وخاصة  : والتركيب  إداء أعمال النقلتقييم2-5 

ًفي نظام األلواح الكونكريتية الحاملة حيث تؤثر سلبا قلة دقة أعمال التصنيع على إتمام عمليات التركيب وفق الجدول 
 التركيب تدريب كادر يتخصص في التعرف وتتطلب أعمال. ركبات البنائية الزمني المحدد لها وعلى إداء المفاصل بين الم

وحلول . على التقنيات التنفيذية في مجال تركيب المركبات وايجاد الحلول المناسبة للمفاصل الكائنة بين المركبات البنائية 
لية المفاصل الجافة والرطبة ودقة عمليات رفع المركبة البنائية ووضعها في موقعها ضمن الوحدة السكنية لحين إتمام عم

بأنها ذات إداء أعلى من ) كاموس(ويمكن تقييم أعمال النقل والتركيب المركبات البنائية المصنعة في مصنع . تركيبها 
ٕإداء أعمال التصنيع إلرتباطها وارتباط إغلب سلبيات أعمال التركيب بأعمال التصنيع من جهة وقلة إحتياج أعمال 

  : الخارجي من جهة ثانية ومن المؤشرات التي يمكن مالحظتها التركيب إلى المتطلبات التي تؤمن من المنشأ
ًالذي يسهل من عملية وضع المركبة البنائية في موقعها الصحيح وخاصة من المشاريع ) نظام التعريف(قلة إستخدام ‐ 

 .اإلسكانية الكبيرة وهذا يؤدي إلى تلكؤ وتأخير تلك األعمال 



ية بإستخدام التقنيات التنفيذية البسيطة في مجال نظم البناء الجاهز دون الخوض ر التجربة العراقاإقتصعليه يمكن تأكيد 
   .في كيفية رفع إداء المصانع المحلية بإعتماد التقنيات التنفيذية المتطورة 

ًتتضمن عملية حساب كلفة مكونات الوحدات السكنية طرقا مختلفة غير   :تقييم إداء الجدوى االقتصادية للتجربة3-5 
وتشمل الكلفة النهائية للوحدة السكنية ، ا تؤدي جميعها إلى تحديد الكلفة النهائية للوحدة السكنية وهي جاهزة لإلشغال إنه

  : 31مجموع كلف المفردات اآلتية 
 .كلفة أعمال الموقع واألسس  ‐               . كلفة نقل المركبات البنائية ‐          .تصنيع المركبات البنائية كلفة  ‐
  . 32  كلفة األعمال اإلدارية للمشروع بنسبة كل وحدة سكنية‐   . كلفة أعمال اإلنهاء للوحدات السكنية ‐

هو   الفجوة الواضحة بين ما-اإلسكان في مشاريع ًعتمادا على تقييم تجربة البناء المصنع المحلية إ -يؤشر ما تقدم 
ًسبق التصنيع كما ونوعا ، األُاء المسكان وفق تقنيات البنجال اإلممطلوب وما هو متحقق في  صحاب أمر الذي يستوجب من ً

سوة بالدول المتقدمة في هذا ألى النظام المفتوح إ الجاد بتوسيع قاعدة التصنيع السكني للتحول من النظام المغلق ءالبدالقرار 
  .لى مواد االنهاء إًوصوال ًالمجال وجعل التصنيع شامال لجميع مفردات البناء 

  
  

  :الحالة الدراسية  6-
دائية المجمعات السكنية مسبقة إم يلى تقيإستعراض مفهوم االدائية والجوانب المرتبطة به إ ومن خالل بحثعمد ال

  : الصنع من خالل 
دائية إم ييلية مناسبة لتقآية للمفهوم وتوفر وطار نظري لمفهوم االدائية يمكن من تحديد المفردات الرئيسية والثانإبلورة مفردات : ًوال أ

 .ًالمجمعات السكنية فضال عن المشاريع المعمارية 
دائية للمباني تمهد من تعميم صورة س القيم لمفهوم اإليتمكن من تقيطار النظري ستمارات خاصة مشتقة من مفردات اإلإعمل : ًثانيا 
ستبيان وفق عشوائية خاضعة لهذا اإل عينة )50(عتماد إ في هذا المجال جرىوقد ، م للشاغلين لعموم المجمع السكني يالتقي
 .ستمارات المعدة اإل

تقنية  عتمدونه إك ) الكرخ/مجمع السالم السكني في بغداد (مشروع سكني منتخب هو طار النظري على تطبيق مفردات اإل: ًثالثا 
  .ستبيان اراء الشاغلين للمجمع البناء المصنع والقيام بدراسة ميدانية إل

دائية العديد من المفاهيم ستعرضت الدراسات المتناولة لمفهوم اإلإ  :ار نظري  لمفهوم االدائيةبلورة مفردات اط1-6 
 مفردة )25(إرتبطت بها دائية المبنى إبتتعلق  مفردات رئيسية )8(ص ستخال إجرى وقد بالمفهوم ،والمفردات المرتبطة 

  :أدناه ة وكما موضح في تفصيليلى مفردات إوالتي بدورها تنقسم ، ثانوية 
 

 

  ًالباحث اعتمادا على الدراسات السابقة: المصدر         دائية المبنىإ لمفهوم  النظريطاراإليوضح ) 2-جدول رقم (
  

  المفردات التفصيلية  المفردات الثانوية  ساسيةالمفردات األ
  الموادأبعاد وشكال مة أمالء

  ةالفسيولوجي   العناصر البنائيةمالءمة
  نسانيةبعاد اإل مع األمالءمةال

  مانحساس باألاإل
  نتماءالشعور باإل

)1(  
  داءتحقيق متطلبات اإل

  تحقيق حاجة المستخدم
  ومتطلباته

  ةلوجيويكاالس
  تصالسهولة اإل

  نشائيةاإل
  كهربائية
  صحية

)2(  
  الخدمات  ةلمعايير التقنيتحقيق ا  داءتحقيق معايير اإل

  ميكانيكية

                                                            
  .نشائي التكاملي وتعتمد على البلد المعني ن ھذه المفاھيم متغيرة وقابلة للتطوير اإلألى إشارة  البد من اإل 31

، وزارة " السياسة اإلسكانية والتخطيط المستقبلي لمعالجة أزمة السكن " ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني األول لقطاع اإلسكان في العراق ،   32
   .2009كان ، اإلعمار واإلسكان ، الهيئة العامة لإلس



  تحقيق الوظيفة
  ةالمساح مالءمة
   الحجممالءمة
   السعةمالءمة

  ة الفضائيةدائير اإلالمعايي

  ثاث مع األمالءمةال
  التهوية

  نارة الطبيعيةاإل
  العزل الحراري والراحة الحرارية في الداخل

  داء البيئيمعاير اإل

  الرطوبة
ًبين الوحدات السكنية عموديا وافقيا ً  

  تجنب الضوضاء  بين الوحدات السكنية والحركة العمودية
  بين الوحدات السكنية ومواقف السيارات

)3(  
  ة المستخدمراحتحقيق 

  ةسمعي الةدائيالمعايير اإل

  تحقيق الخصوصية
  ة الفضاء للفعاليمالءمة

  العالقات بين الفضاءات
  المختلفةائف ظتحقيق الفصل بين الو

  تحقيق خصوصية الوظيفة
  تصال واإلةسهولة الحرك

  ةنسانيمعايير العوامل اإل

)4(  
  ة الوظيفيةدائي اإلتحقيق

  ستخدامباإل مانتوفير األ
  القناعة بالمبنى

  ةالنفسي
  ةجتماعياإل

الرغبات والميول التوافق مع 
  للمستخدم

  ةقتصادياإل
  جمالية المبنى

)5(  
تحقيق المتطلبات الجمالية 

  عتباريةواإل

  مواكبة التطور في الطرز العمرانية
  المرونة

  مكانية التوسع المستقبليإ
  ستعمالير اإليالتجاوب مع تغ

  ستخدام مواد ذات ديمومة عاليةإ
  مقاومة المبنى للمؤثرات الخارجية

)6(  
  تحقيق المتطلبات المستقبلية

  ندثارمقاومة اإل
  خدامستمقاومة المبنى للمؤثرات الداخلية واإل

  مقاومة الحريق
  ئيةاالمنظومة الكهرب
  ستخداممان باإلاأل  الساللم

  لمصاعدا

)7(  
  منيةاألمتطلبات التحقيق 

  يءعند الطوارسهولة الهروب 
  كلفة التشيد

  قتصاد في التنفيذاإل  زمن تشييد المبنى
  كلفة الخدمات

  قتصاد بالطاقةاإل
  قتصاد بالخدماتاإل
  دامةقتصاد باإلاإل

)8(  
  ةقتصادي اإلةدائيالمعايير اإل

  شغالتصاد في اإلقاإل

  قتصاد بكلفة التطويراإل
  

 تصميملى إ لبحثطار النظري لمفهوم االدائية عمدت اطار تطبيق مفردات اإلإفي  : ستنتاجاتالتحليل والنتائج واإل2-6 
 - 33 الكرخ /  لمجمع السالم السكني في بغداد- ظر المستخدم دائية المبنى ومقدارها من وجهة نإستبيان ستمارة خاصة إلإ

                                                            
عمودي سكني  ويضم مجمع  ،في جانب الكرخ من مدينة  بغداد في الجزء الجنوبي من المدينة) ًحي صدام سابقا(يقع مجمع السالم السكني   33

لسكنية من مكون من عمارات سكنية بثالثة طوابق اعتمد في تشيدھا نظام التصنيع المسبق ، كما يضم المجمع كافة الخدمات االساسية للمجمعات ا



دائية شغال للمبنى مفهوم اإلحيث يؤشر اإل،   معهًكثر تأثرا بالمبنى وفي تماس مباشراألهو عتبار المستخدم للمبنى إب
 فصل بعض لىإ، وقد عمد البحث يجابيات وسلبيات المبنى شغال حالة تعايش إل اإلكونمة بمصداقية عالية والمالء
يمكن من خاللها ستمارة خاصة إالمباشر بالمستخدم والتركيز عليها لتمثل بدورها ذات التماس طار النظري  اإلمفردات
 ) 34(لمفردة بالنسبة للمستخدم امة ية المبنى من خالل تحديد مدى مالءدائإقياس 

.
عينة ) 50(ختيار إلى إوقد عمد البحث  

 المسحية دائية المبنى للعينةإستبيان إ لىإشرع البحث ة الميدانية طار الدراسإفي  و.المذكور  المجمع السكنيشاغلي عشوائية من 
  : تيةكل من المفردات اآل من خالل العينات المسحية في هذا السياق تحليل جرى و،
   .داء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباتهإتحقيق ‐ 
  .داء الفضائي للمبنىتحقيق اإل‐                           .داء التقني للمبنىاإلتحقيق ‐ 
  .ة للمبنى الوظيفيةدائي اإلتحقيق ‐                             .ة المستخدمراحتحقيق  ‐
  .تحقيق المتطلبات المستقبلية للمبنى ‐       .عتبارية للمبنىتحقيق المتطلبات الجمالية واإل ‐
  .ة للمبنىقتصادي اإلةدائياإلتحقيق ‐                     .مبنىمنية للتحقيق المتطلبات األ ‐

جابة عليه من تم القياس عليها بموجب ما تم اإلالتي ثانوية المفردات عدد من الوقد تضمنت كل من هذه المفردات 
بين عدم القبول والقبول جابة للمستخدمين لكل مفردة  تراوحت قيم اإلإذستمارة المسحية للعينات ، إلل ًووفقاقبل الشاغلين 

ستمارات عينة الدراسة واإلجابات إلى تحليل إوفي هذا السياق عمد البحث  .طلبات االدائية للمبنى بشكل جيد لمتلتحقيق وال
ًمعتمدا في توظيفه للبيانات المتوفرة على المنهج بعض وفق رؤية شمولية ، مع جابات بعضها الواردة فيها ومقارنة اإل

   .بحثالمن هدف اللى تحقيق إ ، وبما يؤدي صفي الكمي التحليلياإلحصائي الو
ساسية تساع المفردات األإدائية للمبنى بتساع طيف اإلإخلصت الدراسة إلى   :ستنتاجاتنتائج الدراسة العملية واإل3-6 

لبعض والقبولية ة الرضا شغال للمبنى حالدائية المبنى ، حيث حدد اإلإها المقيسة لمفهوم بوالمفردات الثانوية المرتبطة 
لم يحقق المبنى وبصورة عامة ، خرى أدائية للمبنى فيما عجز المبنى عن تحقيق الرضا للشاغل عن مفردات الجوانب اإل

 جرىة التي يحالة الرضا بشكل كلي لكل المفردات الرئيس)  الكرخ/مجمع السالم السكني في بغداد (السكني لعينة الدراسة 
داء الوظيفي للمبنى جيدة  مفردات ثانوية لإل)6(ن يعتبر الساكنإحيث داء الوظيفي للمبنى في مفردة اإلالقياس عليها سوى 

 مفردات ثانوية ، ويؤشر ذلك حالة التركيز للمصصم لجوانب ومعاير خاصة بالتصميم دون )7(صل أفي المبنى من 
ستبيان للعينة ستمارات اإلإة المبنى الناتجة من تحليل دائيإستعراض لنتائج الدراسة فيما يخص إ أتيخرى ، وفيما يأر يمعاي

  :المسحية 
  :تضمنت هذه الفقرة كل من   :داء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباتهإتحقيق 1-3-6 

 دائية المبنى في هـذا الجانـب إن على إ مستعمل من عينة الدراسة )41(كد أحيث : نسانية بعاد اإلمة مع األالمالء
  .ة غير مقبولنهامستعملين أ )3( ونظر إليهانها مقبولة ، إ  على مستعملين)6( كدأفيما ، دة جيكانت 

 كـد أفيمـا ، دائية المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إ من عينة الدراسة ينمستعمل) 3(كد أ : مانحساس باألاإل
  .ة غير مقبولنهامستعمل أ )33(ونظر إليها نها مقبولة ، على إمستعمل  )14(
 كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى أ مـن عينـة الدراسـة ين مستعمل)9(كد أ : نتماءالشعور باإل
  .ة غير مقبولنها مستعملين أ)5(نظر إليها و نها مقبولة ،على إمستعمل  )36(

                                                                                                                                                                                         
ًا المجمع السكني نموذجا جيدا للمجمعات السكنية ذمدارس ورياض اطفال وخدمات عامة وادارية واسواق اضافة الى مواقف السيارات ، ويعد ھ ً

فيضم ھذا اما من حيث الشريحة االجتماعية ) .  والطلب على الوحدات السكنية فيهوجھة نظر الساكنينًاعتمادا على (مسبقة التصنيع في العراق 
  .ًالمجمع مزيجا شبه متجانس من الطبقة المتوسطة من الساكنين وبمستوى دخل متوسط وبمستوى ثقافي اعلى من المتوسط والجيد 

  .  )-1مرفق رقم ( كما موضح في   34



 فيمـا ، ذا الجانـب جيـدة دائيـة المبنـى فـي هـإن على إ مستعمل من عينة الدراسة )43(كد أحيث  : تصالسهولة اإل
   .ة غير مقبولنهامستعمل أ )2(نظر إليها ونها مقبولة ، على إمستعملين ) 5(كد أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :تحقيق االداء التقني للمبنى 2-3-6
 فيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إ مــن عينــة الدراســة ين مــستعمل)8(كــد أحيــث  : مبنــىداء الكهربــائي للإلا

 .نها غير مقبولة مستعمل أ )29(ونظر إليها نها مقبولة ، على إمستعمل  )13(كد أ
 كـد أفيمـا ، دائية المبنى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إ مستعمل من عينة الدراسة )28(د أكحيث  : مبنىداء الصحي للاإل

 .غير مقبولة  مستعملين أنها )10(ونظر إليها نها مقبولة ، على إمستعمل  )12(
 فيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ مـستعمل مـن عينـة الدراسـة )23(كـد أحيث  : مبنىداء الميكانيكي للاإل

 .غير مقبولة أنها  )12(ونظر إليها نها مقبولة ، على إمستعمل  )15(كد أ
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
 
  
  
  

  :داء الفضائي للمبنىتحقيق اإل 3-3-6
 28(كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ مستعمل من عينة الدراسة )12(كد أحيث :  تحقيق الوظيفة( 

 .غير مقبولة  مستعملين أنها )10(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 31(كـد أفيمـا ، دائية المبنى في هذا الجانب جيدة إن على إ مستعمل من عينة الدراسة )11(كد أحيث :  ةالمساحمة مالء( 

 . غير مقبولة هامستعملين بأن )8(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 33(كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ من عينـة الدراسـة ين مستعمل)9(كد أحيث  :  الحجممةمالء( 

 . مستعملين بأنها غير مقبولة )8(ونظر إليها  نها مقبولة ،مستعمل أ
 أكـدفيمـا ، ن ادائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة علـى إ مـستعمل مـن عينـة الدراسـة )29(كـد أحيث :  ثاثألمة مع االمالء 

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ )9(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل أ )12(
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  ً إعتمادا على عينات الدراسةتحقيق إداء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباته) -2شكل رقم (
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 ًدا على عينات الدراسةإعتماداء التقني للمبنى اإلتحقيق ) -3شكل رقم (



  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :ة المستخدمراحتحقيق  4-3-6
  13(كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إة  مـن عينـة الدراسـين مـستعمل)4 (كدأحيث :  التهويةتحقيق( 

 .نها غير مقبولة مستعمل بأ )33(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 كـد أفيمـا ، دائية المبنى في هذا الجانـب جيـدة إن على إ مستعمل من عينة الدراسة )31(كد أحيث : نارة الطبيعية تحقيق اإل

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ )8(ونظر إليها ا مقبولة ، نهمستعمل على إ )11(
  دائيـة المبنـى فـي إن علـى إ مـن عينـة الدراسـة ين مـستعمل)3(كـد أحيـث : تحقيق العزل الحراري والراحة الحراريـة فـي الـداخل

 .نها غير مقبولة بأ )36(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ )11(كد أ فيما  ،هذا الجانب جيدة
 كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إ مــستعمل مــن عينــة الدراســة )13(كــد أحيــث : 35مــة الرطوبــة مالء

 .ها غير مقبولة مستعملين بأن )5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ )32(
  كــد أفيمـا ، ا الجانـب جيـدة دائيـة المبنـى فـي هـذإن علــى إ مـستعمل مـن عينـة الدراسـة )36(كـد أحيـث : 36تجنـب الـضوضاء

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ )4(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعملين على إ )10(
  كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علـى إ مــستعمل مــن عينــة الدراســة )32(كــد أحيــث : تحقيـق الخــصوصية

 .غير مقبولة ن بأنها مستعملي )6( ونظر إليهانها مقبولة ، مستعمل على إ )12(
 

  
  
  
  
  
  

              

  :ة للمبنى الوظيفيةدائي اإلتحقيق 5-3-6
 11(كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إ مــستعمل مــن عينــة الدراســة )33(كــد أحيــث : ة  الفــضاء للفعاليــمــةءمال( 

 . مقبولة نها غيرمستعملين بأ )6(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
  كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إمــستعمل مــن عينــة الدراســة ) 35(كــد أ: العالقــات بــين الفــضاءات

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعملين على إ) 10(

                                                            
  ًعتمادا على ما يشعر به المستخدم وفق الموقف البيئي الخارجي إ   35
ًعموديا وافقياالوحدات السكنية  وتشمل الضوضاء بين  36 ى الضوضاء بين إلضافة إ بين الوحدات السكنية والحركة العمودية ، وً

  . وخارج الوحدة السكنية الوحدات السكنية ومواقف السيارات
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  ًإعتمادا على عينات الدراسةي للمبنى فضائداء الاإلتحقيق ) -4شكل رقم (              
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  ًإعتمادا على عينات الدراسةيق راحة المستخدم تحق) -5شكل رقم (     



 دائية المبنى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إسة مستعمل من عينة الدرا) 31(د أك: ائف المختلفة ظتحقيق الفصل بين الو ،
 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 7(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 12(كد أفيما 

  كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إمستعمل مـن عينـة الدراسـة ) 35(كد أ: تحقيق خصوصية الوظيفة
 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 3(ونظر إليها بولة ، نها مقمستعمل على إ) 12(

 كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إمــستعمل مــن عينــة الدراســة ) 36(كــد أ:  تــصال واإلةســهولة الحركــ
 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعملين على إ) 9(

  دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إمــستعمل مــن عينــة الدراسـة ) 32(كــد أ: 37 ةسانينــمعــايير العوامــل اإلتحقيـق ،
 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 6(ونظر إليها نها مقبولة ،  مستعمل على إ)12(كد أفيما 

 كـد أفيمـا ، ب جيـدة دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـإن علـى إمـستعمل مـن عينـة الدراسـة ) 12(كـد أ: سـتخدام باإل مـانتـوفير األ
 .نها غير مقبولة مستعمل بأ) 16(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 22(
 

 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تحقيق المتطلبات الجمالية واالعتبارية للمبنى 6-3-6
 31(كـد أ فيمـا، دائية المبنى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إمستعمل من عينة الدراسة ) 11(كد أحيث :  القناعة بالمبنى (

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 8(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
  دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب إن علــى إ مــن عينــة الدراســة ينمــستعمل) 5(كــد أ:  38للمــستخدمالرغبــات والميــول التوافــق مــع

 .نها غير مقبولة بأمستعمل ) 35(ونظر إليها نها مقبولة ،  مستعملين على إ)10(كد أفيما ، جيدة 
 11(كـد أفيمـا ، دائية المبنى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إمستعمل من عينة الدراسة ) 32(كد أ:  تحقيق جمالية المبنى (

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 7(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إالدراسـة مـستعمل مـن عينـة ) 15(كـد أ:  مواكبة التطور في الطـرز العمرانيـة ،

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 30(كد أفيما 
  
  
 

 

                                                            
سات جسم اي لمتطلبات المستخدمين ودراسة قةالمواد والعناصر البنائيوأبعاد شكال أ مالءمةو) ةالحيوي (ةالمتطلبات الفسيولوجي وتشمل كل من  37
ختالف خر وذلك إلخرى ومن مجتمع آل ألة والتي بدورھا تختلف من بيئةثاث المستخدممعدات واأل ال بتصميمة المرتبطةدائينسان والخواص اإلاإل

   .خرىأ ةبعاده من جھأختالف معدالت إ وةنسان من جھمتطلبات اإل

  . واالجتماعية واالقتصادية ةالنفسي وتشمل كل من الميول  38
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  ًإعتمادا على عينات الدراسةدائية الوظيفية للمبنى اإلتحقيق ) -6شكل رقم (



 
  
  
  
  
  
  
  

  :تحقيق المتطلبات المستقبلية للمبنى 7-3-6    
 11(كـد أفيمـا ،  المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة دائيـةإن علـى إمستعمل من عينة الدراسة ) 33(كد أحيث  : تحقيق المرونة( 

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 6(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علـى إ مــن عينــة الدراســة ينمــستعمل) 5(كــد أ:  مكانيـة التوســع المــستقبليإ

 .نها غير مقبولة مستعمل بأ) 35(ظر إليها ونمقبولة ، مستعملين على إنها ) 10(
 يمـا ، فدائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ مـن عينـة الدراسـة ينمـستعمل) 7(كـد أ: سـتعمال ر اإليـالتجاوب مـع تغي

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 7(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 12(كد أ
 32(كــد أ فيمــا  ،دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدةإن علــى إعمل مــن عينــة الدراســة مــست) 13(كــد أ: نــدثار مقاومــة اإل (

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 

 
  

  
  
  
 

              
 

 
  

  :منية للمبنىتحقيق المتطلبات األ8-3-6 
  31(كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن على إاسة مستعمل من عينة الدر) 12(كد أحيث : مقاومة الحريق (

 .39نها غير مقبولة مستعملين بأ) 7(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 9(كــد أفيمــا ، دائيــة المبنــى فــي هــذا الجانــب جيــدة إن علــى إمــستعمل مــن عينــة الدراســة ) 35(كــد أ: ســتخدام مــان باإلاأل (

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 6( نظر إليهاوبولة ، نها مقمستعملين على إ
  فيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ مـن عينـة الدراسـة ينمـستعمل) 3(كـد أ : يءعنـد الطـوارسهولة الهـروب

 .ا غير مقبولة مستعمل بأنه) 35( نظر إليهاونها مقبولة ، مستعمل على إ) 12(كد أ
  

 
                                                            

  . جابة المستعملين لعينة الدراسة على الخبرات المتراكمة للمستعملينإتمدت عأ  39

راسةًإعتمادا على عينات الد للمبنى المتطلبات الجمالية واإلعتباريةتحقيق ) -7شكل رقم (

ن 
وتي
ص
 الم

عدد
)

سية
لدرا
ة ا
عين
ال

(

ن 
وتي
ص
 الم

عدد
)

سية
لدرا
ة ا
عين
ال

(

ن 
وتي
ص
 الم

عدد
)

سية
لدرا
ة ا
عين
ال

(

ن 
وتي
ص
 الم

عدد
)

سية
لدرا
ة ا
عين
ال

(

  ًإعتمادا على عينات الدراسةتحقيق المتطلبات المستقبلية للمبنى ) -8شكل رقم (



  
  
  
 
  
 

 
 

 
  

  : للمبنىقتصادي اإلةدائياإليق تحق 9-3-6
 17(كـد أفيمـا ، دائية المبنى في هـذا الجانـب جيـدة إن على إمستعمل من عينة الدراسة ) 2(كد أحيث :  قتصاد بالطاقةاإل (

 .نها غير مقبولة مستعمل بأ) 31(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ
 كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إالدراسـة مـستعمل مـن عينـة ) 27(كـد أحيـث : قتصاد بالخـدمات اإل

 . غير مقبولة مستعملين بانها) 9(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 14(
 33(كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إ من عينة الدراسـة ينمستعمل) 9(كد أحيث  :  الحجممةمالء (

 . غير مقبولة مستعملين بأنها) 8(ونظر إليها مقبولة ، نها مستعمل على إ
 كـد أفيمـا ، دائيـة المبنـى فـي هـذا الجانـب جيـدة إن علـى إمـستعمل مـن عينـة الدراسـة ) 13(كـد أحيث :  ثاثمة مع األالمالء

 .نها غير مقبولة مستعملين بأ) 5(ونظر إليها نها مقبولة ، مستعمل على إ) 32(
 
 
 

 

  
 

 
 

  
  

دائية طار النظري لمفهوم اإلدائية المبنى المحددة من قبل اإلإالرئيسية لمفهوم تحديد القيم الكلية للمفردات وبذلك يمكن 
 . )و غير مقبولة أو مقبولةأجيدة (م المفردات كونها يتقي مفردات رئيسية ، حيث حددت الدراسة الميدانية) 9(والبالغة 

 
 
 
 
 
  
 
  
  ًيوضح تقييم المفردات األساسية إعتمادا على عينات الدراسة) -11شكل رقم (   
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  الدراسة ًإعتمادا على عيناتللمبنى المتطلبات األمنية تحقيق ) -9شكل رقم (
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  ًإعتمادا على عينات الدراسةدائية اإلقتصادية للمبنى اإلتحقيق  )-10شكل رقم (  



  ساسية المحددة من قبل الدراسة الميدانيةت األيم المفردايتقيوضح ) ‐3جدول رقم ( 
 

 جيد مقبول غير مقبول  الرئيسيةالمفردات   
 96 61 43 داء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباته إتحقيق   1
 59 40 51 داء التقني للمبنىتحقيق اإل  2
 61 104 35 داء الفضائي للمبنىتحقيق اإل  3
 119 89 92 تحقيق راحة المستخدم  4
 214 88 48  تحقيق اإلدائية الوظيفية للمبنى  5
 63 82 55 عتبارية للمبنى تحقيق المتطلبات الجمالية واإل  6
 58 65 77  تحقيق المتطلبات المستقبلية للمبنى  7
 50 52 48 منية للمبنى تحقيق المتطلبات األ  8
 51 96 53  للمبنىة تحقيق اإلدائية اإلقتصادي  9
 771 677 502 المجموع  

 
رتفاع إ - ة لمفهوم االدائية لرئيسيفيما يخص المفردات ا- ) وبصورة عامة (كدت الدراسة الميدانيةأ فقد وعليه

داء المبنى لتحقيق راحة إيليه في ذلك ، رتفاع له إعلى أي حيث سجل داء الوظيفبنى السكني من حيث اإلدائية المإ
مما يعكس تركيز  قتصادياإل المبنى داءإًنخفاضا وكذلك الحال مع إمبنى داء الفضائي للفيما سجل اإل،  ستخدمالم

، دائية المبنى إم يعلى لتقيدائية الجيدة القيمة األ اإلتوبصورة عامة سجل .دون غيرها المصمم على الجوانب الوظيفية 
  . الميدانية فرزتها الدراسةأقل من مجموع القيم التي مقبولة هي األالدائية غير فيما كانت قيم اإل

وقد سجلت ، ستمارة المسحية للدراسة الميدانية وفق اإل القياس عليها جرىمفردة ثانوية ) 39(حددت الدراسة 
   :)-4جدول رقم (دائية لكل من المفردات التالية الموضحة في رتفاع قيم اإلإنتائج الدراسة 

                                                            
  . عينة 50 تشكل ھذه القيمة قيمة االدائية الجيدة والمقبولة المتأتية من رأي الساكنين الذين صوتوا لعينة الدراسة والبالغ مجموعھا  40

 دة المحددة من قبل الدراسة الميدانيةالمفردات الثانوية المسجلة لقيم إدائية جييوضح ) -4جدول رقم (
  

  40قيمة اإلدائية المفردات الثانوية  المفردة الرئيسية
  41 المالءمة مع األبعاد اإلنسانية

تصالسهولة اإل  تحقيق إداء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباته 1-  43  
 28  الصحي
  تحقيق اإلداء التقني للمبنى 2- 23  الميكانيكي

  29  الءمة مع األثاثالم
  31 اإلنارة الطبيعية

  36 تجنب الضوضاء  ة المستخدمراح تحقيق 4-
 33  ة الفضاء للفعاليمالءمة

 35  العالقات بين الفضاءات
 31  تحقيق الفصل بين الوظائف المختلفة

 35  تحقيق خصوصية الوظيفة
 36  تصال واإلةسهولة الحرك

  ة للمبنى الوظيفيةدائي اإل تحقيق5-

 32  ةنسانيمعايير العوامل اإل
  32  تحقيق جمالية المبنى   تحقيق المتطلبات الجمالية واإلعتبارية للمبنى6-
  33  المرونة   تحقيق المتطلبات المستقبلية للمبنى7-
  35  األمان باإلستخدام   تحقيق المتطلبات األمنية للمبنى8-
  27  بالخدماتاإلقتصاد   ة للمبنىقتصادي اإلةدائياإل تحقيق 9-

  
  



  
  

  المفردات الثانوية المسجلة لقيم إدائية جيدة المحددة من قبل الدراسة الميدانيةيوضح ) -12شكل رقم (            
  

   : )-5الجدول رقم ( فيوضحها المحددة من قبل الدراسة الميدانيةو ضعيفةالمفردات الثانوية المسجلة لقيم إدائية أما 
 

    

              

 ل الدراسة الميدانيةالمحددة من قبضعيفة المفردات الثانوية المسجلة لقيم إدائية يوضح ) -13شكل رقم (          
 

كثر من المفردات الثانوية لمفهوم أدائية الجيدة للمفردات الثانوية بنسبة رتفاع قيم اإلإسجلت الدراسة فقد وعليه 
دائية جيدة مقابل إ مفردة على قيم )17(فرزت الدراسة الميدانية حصول أة ، حيث ضعيفدائية إدائية المسجلة لقيم اإل
  ،شاغليهمع متطلبات ) لى حد ماإ(نسجامه ٕاهو ما يؤكد تجاوب المبنى ووة ، ضعيفدائية إسجلت قيم مفردات  )9(
) من قبل الساكنين (دائية المبنى بصورة عامة ، وهذا بدوره ينسجم مع التقييم الشمولي إنعكس على إمر الذي األ

                                                            
  . عينة 50 من رأي الساكنين الذين صوتوا لعينة الدراسة والبالغ مجموعھا  تشكل ھذه القيمة قيمة االدائية الجيدة والمقبولة المتأتية 41

  المحددة من قبل الدراسة الميدانيةضعيفةدائية إالمفردات الثانوية المسجلة لقيم  يوضح) -5جدول رقم (
  

  41 قيمة االدائية المفردات الثانوية  المفردة الرئيسية
  33  مانحساس باألاإل    داء المبنى المتعلق بحاجة المستخدم ومتطلباتهإتحقيق 1-

  29   داء التقني للمبنى تحقيق اإل2- 
  ة المستخدمراحتحقيق 4-   33   التهويةدائيةإ

  36  العزل الحراري والراحة الحرارية في الداخل
  35  للمستخدمالرغبات والميول التوافق مع   للمبنىعتبارية تحقيق المتطلبات الجمالية واإل6- 

  للمبنىتحقيق المتطلبات المستقبلية 7-  35  مكانية التوسع المستقبليإ
 31  ستعمالتجاوب مع تغير اإلال

  35  يءعند الطوارسهولة الهروب   للمبنى منية تحقيق المتطلبات األ8- 
  31  قتصاد بالطاقةاإل   للمبنى ةقتصادي اإلةدائياإلتحقيق 9- 
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كنية في هذا المجمع مقارنة للمجمع السكني عينة الدراسة ويفسر في ذات الوقت مقدار الطلب على الوحدات الس
رتفاع قيمة الوحدات السكنية في المجمع إنعكس على إمر الذي األ) وخاصة القريبة منه(خرى بالمجمعات السكنية األ
  .السكني عينة الدراسة 

 
 

  دائية المبنىإستبيان إستمارة إ) -1 ملحق رقم (
  

  المفردات التفصيلية  المفردة الرئيسية  دائيةدرجة اإل
  جيدة  مقبولة  غير مقبولة

        نسانيةبعاد اإلمة مع األالمالء
        مانحساس باألاإل

        نتماءالشعور باإل

1  
  داء المبنى المتعلق بحاجة المستخدمإتحقيق 

        تصالسهولة اإل  ومتطلباته
        الكهربائي
        الصحي

2  
        الميكانيكي  داء التقني للمبنىتحقيق اإل

        تحقيق الوظيفة
        ةالمساحمة مالء
         الحجممةمالء

3  
  ء الفضائي للمبنىتحقيق االدا

        مة مع االثاث المالء
        التهوية

        نارة الطبيعيةاإل
        العزل الحراري والراحة الحرارية في الداخل

        الرطوبة
        تجنب الضوضاء

4   
  ة المستخدمراحتحقيق 

        تحقيق الخصوصية
        ة الفضاء للفعاليمالئمة

        العالقات بين الفضاءات
        تحقيق الفصل بين الوظائف المختلفة

        تحقيق خصوصية الوظيفة
        تصال واإلةسهولة الحرك

        ةنسانيمعايير العوامل اإل

5  
  للمبنىة  الوظيفيةدائي اإلقيقتح

        باالستخدام مانتوفير األ
        القناعة بالمبنى

        للمستخدمالرغبات والميول التوافق مع 
        تحقيق جمالية المبنى

6  
  للمبنىلية واالعتبارية تحقيق المتطلبات الجما

        مواكبة التطور في الطرز العمرانية
        المرونة

        مكانية التوسع المستقبليإ
        ستعمالالتجاوب مع تغير اإل

7  
  للمبنىتحقيق المتطلبات المستقبلية 

        ندثارمقاومة اإل
        مقاومة الحريق

        مان باالستخداماأل
8  

        يءعند الطوارسهولة الهروب   للمبنىتحقيق المتطلبات االمنية 
        قتصاد بالطاقةاإل
        قتصاد بالخدماتاإل
        دامةقتصاد باإلاإل

9  
   للمبنىةقتصادي اإلةدائياإلتحقيق 

        قتصاد بكلفة التطويراإل
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