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Abstract: 
    The office building linked to the performance of visual tasks of work environments and reflect the 
progress of society and the one most in need to take into account the psychological dimension 
(dispersion and distraction) When designed especially as an area of practice where multiple activities, 
carried out by the staff (users boarders) with a temperament and different personalities, and 
frequented by users external diverse, all of this requires taking into account the different segments 
during the design process to integrate the system and have the final product work efficient motivates 
employees and increases their activity , So the research problem has been identified by (the lack of 
a clear vision for the role of " Positive Distraction   and  Passive Dispersion ," in relation with the 
settings (spatial elements of architectural design , detailes of interior space) , and its impact on the 
employee's performance today.  

The research aims to find a clear vision on the impact of spatial settings and detailed design 
elements carrying out for positive distraction and passive dispersion within the atmosphere of the 
internal environment of the office spaces, which will achieve convenience, job satisfaction and 
reflected positively on employee's performance at work environment in the end.  
 

Words key (s): office buildings, employee, psychological dimension, passive dispersion, positive 
distraction, efficient performance. 
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      :المستخلص

 من وحدة اإلداري فالمبنى المجتمع مدى تقدمتعكس هي و عموما اإلدار�ة بیئات عمل مرت�طة �أداء مهام �صر�ة  تعد الم�اني
 هذا تصم�م طرق  �افضل یجب االلمام الحاالت جم�ع وفي مبنى من جزءا �كون  وقد مستقل مبنى �كون  وقد عنه یتجزأ ال المجتمع

فراغاتها  وأن خاصة تصم�مها عند النفسي ال�عد لمراعاة حاجة األكثرواحدة من الم�اني  تعد الم�اني االدار�ةو .  الم�اني من النوع
 خارجیون  زوار علیها و�تردد ، وشخص�ات مت�اینة ط�اع ذو )داخلیون  ون خدممست( موظفون  بها �قوم متعددة أنشطة فیها تمارس

 بیئة عمل النهائي النتاج و�كون  المنظومة لتتكامل التصم�م�ة العمل�ة أثناء الشرائح المختلفة هذه مراعاة یتطلب ذلك كل عون،متنو 
وتتعدد األس�اب المساهمة في خفض الدافع لألداء والتركیز وتشتیت  ،ونتاجهم  نشاطهم من ز�دتو  الموظفین حفزعال�ة تكفاءة  ذات

�التعب واإلرهاق النفسي دار�ة ، والمتسب�ة في اإلزعاج والضیق مما یؤثر على الموظف و�ز�د مناالنت�اه في االبن�ة اال  شعوره 
مفردة  عدم وجود تصور واضح عن دوربـ مشكلة ال�حثتحددت  . مقدرته على العمل وخفضإنتاجیته  التقلیل منوالجسدي، و�التالي 

ثرها على للفضاء الداخلي التفصیل�ة ة والعناصر المعمار�ة التصم�م�ةاالعدادات المكان��العالقة مع " التشتت واإللهاء" ادائ�ة  وا
 التفصیل�ة العناصر التصم�م�ةو العدادات المكان�ة ا تقصي وتحدید دور تحدد هدف ال�حث في ضوء المشكلة ال�حث�ة ، وفي الموظف

ادائ�ة  اني االدار�ة واثرها علىللفضاءات المكتب�ة والم�اخل�ة ضمن أجواء البیئة الدوالتشتت السلبي  االیجابي االلهاءة المحققة لمفرد
 .} الموظف

 .، كفاءة االداء االلهاء االیجابي ، التشتت السلبي ،ال�عد النفسي ، الداخلي الفضاء ،االبن�ة االدار�ة  : الكلمات المفتاح�ة
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 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
 

 

ـــتم  هیدـــــ
، وكان لتطور وظائف  األدار�ة �شكل ملحوظ في األونة االخیرةاالبن�ة �م الداخلي للفضاءات في تطورت ص�غ واسالیب التنظ     

 الفضاء االداري وفعال�اته والتحد�ات التي تواجه االبن�ة االدار�ة والرغ�ة في ز�ادة كفاءة الفضاءات االدار�ة ضمن التوجهات المعاصرة
، فاالنسان  تفاعل بین العنصر ال�شري والبیئة المح�طة �همحصلة ال�مثل السلوك االنساني  .األثر الكبیر في انبثاق فكرة ال�حث 

لكفاءة الفضاء الداخلي وتحقیق " هو االكثر احت�اجا) الموظف( یؤثر في البیئة المح�طة و�تأثر بها ، لذا �عد مستخدم الفضاء االداري
تؤدي قد سلوك الموظف فتعیق توازنه النفسي و على  تؤثر والتي،  الضغوط التي تواجهه اثناء سیر العمل ةالمتطل�ات الوظ�ف�ة لمواجه

الزد�اد الم�اني " المح�طة، ونظرا والبیئة الفرد بین المت�ادل التفاعل على ركزت حدیثة نظر وجهات او قلق نفسي ، و�رزت وترت الى
تسهم في تحقیق  مكن اندعت الحاجة الى معرفة الوسائل التي � للموظفیین الحاجات النفس�ة نوعتمراعاة لاالدار�ة في العراق و 

ه لماالنفسي  ثرهالداخل�ة لالبن�ة االدار�ة وا في البیئة التشتت وااللهاءركز ال�حث على مفهوم هذا االطار ضمن و  ، فضاءات محفزة  ل
تالي ز�ادة كفاءة االداء ) الموظف( الرضا الوظ�في لمستخدم الفضاء االداريتحقیق  دور فعال فيمن   نتماءاالتعز�ز الشعور �و و�ال

مفهوم وفهم العالقة بین  ،وتم استخالص المشكلة ال�حث�ة وتحدید أهداف ال�حث في ضوء تأس�س هذه القاعدة المعلومات�ة،  ةللمنظم
التصم�م�ة التي تساهم في تحقیق بیئة  والعناصر و��ان الخصائص للم�اني االدار�ةو�ین تصم�م البیئة الداخل�ة تشتت وااللهاء ال

ومحاولة الوصول الى نتائج تساعد على وضع توص�ات من شأنها الحد من مسب�ات ضغوط .  ز�ادة االنتاجلضمان  كفوءةداخل�ة 
 تنصو  .العمل والتخفیف من اثارها السلب�ة على الموظفین في الم�اني االدار�ة لتحقیق مستو�ات اعلى من االداء الفردي والمؤسسي 

في الحد من التشتت وتعز�ز  للفضاءات الداخل�ة التفصیل�ةالتصم�م�ة  العناصرو ان�ة االعدادات المك اسهام {: على  ثفرض�ة ال�ح
 .} فاءة االداء في الم�اني االدار�ة االلهاء االیجابي و�التالي ز�ادة ك

 الطرح النظري / المحور االول 
 (Administrative buildings)  االدار�ة االبن�ة .1

 .)Öztürk,2010,p.7( بیئـــــات عمـــــل مرت�طـــــة �ـــــأداء مهـــــام �صـــــر�ة �شـــــكل اســـــاس"ا علـــــى انهـــــعمومـــــا االدار�ـــــة  االبن�ـــــة ُتعـــــَرف
 بدرجـة مصـممة فراغـات حـوي� الـذي البنـاء اشـكال مـن شـكالتمثـل  االبن�ـة االدار�ـة ان الىفي دراسته  )Vincent E Giuiliano(اشارو

 البنـاء تقسـ�م و�ـتم،  المسـاحات تلـك ضـمن أخـرى ومعـدات شخصـ�ة وحواسـب ، مكتب�ـة �مناضـد وتـزود المكتبـي لالسـتعمال رئ�سـة
 حجـرات عـدة أو واحـدة وحجـرة اسـتق�ال، منطقـة شـركة لكـل و�كـون ،  واحـدة لشـركة یخصـص أو الشـركات لمختلـف أقسـام إلـى المكتبـي

 خكـالمطب تسـه�الت علـى المكاتـب أبن�ـة من العدید شملتو  ، كماةملحق حمامات مع مفتوح، تخط�ط ذات أو مفردة ومكاتب اجتماعات،
و�ـرى ال�احـث  كمـا ،Vincent,1982,p.148) (. ةقصـیر  اسـتراحة اخـذأو  الغـداء تنـاول للعـاملین �مكـن اذ ، اإلدارة معـاوني طـاقم وحجـرة

 فراغاتهـا وأن خاصـة تصـم�مها عنـد االجتمـاعي ال�عـد لمراعـاة حاجـة األكثـر هـي اإلدار�ـة ضـمن دراسـته �ـان الم�ـاني )عبـد الكـر�م حسـن(
 ون مسـتعمل علیهـا و�تـردد ، مت�اینـة وشخصـ�ات ط�ـاع ذوي )داخلیـون  مسـتعملون ( موظفـون  بهـا �قـوم ، تعـددةم أنشـطة فیهـا تمـارس
 النهـائي النتـاج و�كـون  المنظومـة لتتكامـل التصـم�م�ة العمل�ـة أثنـاء المختلفـة الشـرائح هـذه مراعـاة یتطلـب ذلـك كـل ،ون متنوعـ ون خـارجی
 )177ص،2008،عبد الكر�م( .ونتاجهم نشاطهم نم و�ز�د الموظفین �حفز  كفاءة اذ "ادار�ا مبنى

 )The Office(المكتب   1-1
بُ   مكان �عمل �ه الموّظفون وأصحاب األعمال ، لمزاولة عمل معّین كمكتب المحامي والمهندس ، هو: ةضمن الداللة اللغو�  : الَمْكَت

" ، �عدّ  ومعادالتها �اللغات المختلفة، و�شكل أساس ضمن اللغات الرومانس�ة ،)Officium( وأصل كلمة المكتب من الكلمة الالتین�ة
ة المقعد ، سواء أكان مكتً�ا صغیرًا مثلاواجتماع� اوتصم�م� امعمار� "حیزا"المكتب  ضمن أو طوابق كاملة  محل عمل صغیر في زاو�

ً�ا لشركة واحدة ي من )وظ�فة المكتب االدار وحددت ، )Vincent.1982. p. 164 (. الم�اني وصوًال إلى الم�اني الهائلة المخصصة كل
ُتستعمل المكاتب للعدید من المهام مثل القراءة والط�اعة : "اآلتيك) American National Standard(االمر�كي  قبل المق�اس الدولي

الوطني األمر�كي  المعهد(  والتضبیر والحسا�ات والكتا�ة وادخال الب�انات واستالم المخرجات وتشغیل الحاسوب والتحر�ر واالجتماعات
 1للمعاییر

American( المعھد الوطني األمریكي للمعاییر   1  Nat ional Standard ( ى وضع معاییر التوافق الطوعیة ھي منظمة خاصة غیر ربحیة تشرف عل
 www.wiki.com .للمنتجات والخدمات والعملیات والنظم واألفراد في الوالیات المتحدة
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ترتیب مساحة العمل �حیث "، �انه ) BNET Business Dictionary , 2008لقاموس األعما( وفق  تصم�م المكتب�عرف كما و 

الطر�قة  فيو�عد تصم�م المكاتب عامال مهما في تحقیق الرضا الوظ�في كونه یؤثر " �مكن اداء مهام العمل �الطر�قة األكثر فعال�ة 
ت�حث في الطر�قة التي یتم بها تنفیذ مهام العمل لز�ادة فرصة  دراسة مس�قة�تطلب تصم�م المكتب ، و ن مهامهم و التي ینجز بها الموظف

لدراسة سیر " فضال ،من تصم�م وترتیب األش�اء التي �ستخدمها االشخاص في بیئة العمل  نجاح التصم�م �عد االشغال ، وتشمل كال
سیر العمل �ادئ األمر ل المكاتب تحل�ال ، و�شمل مفهوم سیر العمل المتعلق بتصم�م 2Ergonomics and work flowالعمل 

 . وكیف یتم تحقیق ذلك ومن ثم یتم اإلعداد العام للمكتب وفقا لهذا التدفق �ما �ضمن حسن سیر العمل الحقا في المكتب دون عوائق
 The Importance of The Office And Its Functionووظ�فته  اهم�ة المكتب 2-1

في هذه المنظمات بدرجة كبیرة على  ةاعتمدت االدار  اذ، اط المنظمات �مختلف اشكالها واحجامها یلعب المكتب دورا كبیرا في نش
فالقرارات ، متصلة �التنظ�م او متصلة �التخط�ط والرقا�ة  تمثل اهم وظ�فة لالدارة وتكون التي و  في اتخاذ القرارات) Office(المكتب 

یر ب�انات ومعلومات صح�حة تساعد االدارة على  فيهنا تبرز اهم�ة المكتب  ومن ،السل�مة تقوم على اساس الحقائق والمعلومات توف
 .المكتب بجمع وتصنیف وترتیب وتوز�ع الب�انات والمعلومات على مختلف ادارات واقسام المنظمة �قوم إذ، اتخاذ القرار الصح�ح 

(Musselman & Hugre, 1969 p35)   
التي یجب ان تحوي مجموعة من الفضاءات المصممة  للعملبیئات كونها �یتمثل االدار�ة  مفهوم المكاتبیرى ال�حث ان 

بتحفیز الموظفین وز�ادة نشاطهم اثناء ممارستهم لمختلف  وتعز�ز ال�عد النفسي لتسهم التصم�م�ة كفاءةال یراعى فیها تحقیق
 . فضاءاتداخل هذه الالمكلفین بها االنشطة 

  (Systems In Office Buildings) انظمة تصم�م المكاتب االدار�ة  3-1
في ظهور وأبتكار  اكبیر  امما كان له اثر  ، ادى التطور الحاصل في م�ادین الح�اة المختلفة الى تأثر وظائف وفعال�ات المكتب

 سب قواعد تعتمد على طب�عةح مبنى االداريالفضاءات ز�ع المعدات واالثاث داخل انظمة تو كوسائل جدیدة للتنظ�م الداخلي 
 : فياهمها وتتلخص ،  االدار�ة واعداد الموظفین في كل وحدة ادار�ة وواج�اتهم قس�ماتتال
ع�ارة عن : (هو التسم�ة اللغو�ة في تصم�م الفضاء المكتبي �استعمال القواطع وهي ) Cellular Type(النظام الخلوي  .أ 

كل �ش�ه الخال�ا تختلف في حجمها وتتناسب مع فواصل �صل ارتفاعها الى السقف فتقوم بتقس�م الفضاء الى غرف منفصلة �ش
 �عد هذا النظام من اقدم االنظمة واكثرها انتشارا واستعماال في االبن�ة المكتب�ة ،و ) اختالف الدرجات الوظ�ف�ة التي �شغلها الموظف

لمهندسین حول ایجاب�ات ا اراء تختلفو  ،�أعتماده على عمق قلیل للبنا�ة وممر للحركة الرئ�سة ترت�ط �ه الغرف �شكل م�اشر
وانخفاض الضوضاء ،  والهو�ة الشخص�ة مع مساحة العملتحقیق الخصوص�ة العال�ة النظام هذا ایجاب�ات ومن وسلب�ات هذا النظام 

انخفاض فرص  ، المحدودة مع الموظفین اآلخر�ن وأعضاء ومدیري الفرق المختلفة االتصاالت�فتتلخص  سلب�ات النظام الخلوياما 
عدم االهتمام �ال�عد النفسي ،صعو�ة التنقل بین الموظفین لوجود حواجز تعیق العالقات االجتماع�ة المهن�ة ، م والتوج�ه الضمنيالتعل

واالجتماعي لبروز الهی�ة والمكانة االدار�ة من قبل المدیر ازاء افراد العمل مشكالت �االتصال ال�صري واالضاءة الطب�ع�ة وعدم 
     (O’Neil, 2008,p.37 ).و�ةتوز�عهما �صورة متسا

اذ �مثل المسقط المحرر من الحوائط الصماء  ، هو التسم�ة اللغو�ة في تصم�م الفضاء المكتبي)   (Open Planالمفتوحالنظام  .ب 
ول التي تمتد من االرض�ات حتى االسقف واستبدالها �حواجز خف�فة شفافة او نصف شفافة ال تعیق التواصل ال�صري للفراغات وال تح

ومن  ،مقارنة �النظام الخلوي  "و�مثل هذا النظام االحدث استعماال، دون تغلغل االضاءة الطب�ع�ة او التهو�ة الى فراغات المبنى
 ،أكثر مالءمة لفعال�ة العمل الشاملة، التواصل والتفاعل ضمن عمل�ة العمل یدعم مهام عمل الفر�قكونه   ایجاب�ات النظام المفتوح 

تحسین كثافة محطة العمل و�التالي تقلیل تكالیف  ،وضوح والجودة في العملالموظفین، تحسین الالماد�ة بین المدیر�ن و  زإزالة الحواج
 تسهیل نقل،  لمراق�ة والتعلم�ا" التعلم الضمني"و الوصول المرئي اتاحة ، المرونة في استخدام الفضاء ،المساحة لكل موظف

فقدان فتتركز � سلب�ات النظام المفتوحاما  ، مستو�ات الضوء الطب�عي ز�ادة ،واء المعلومات داخل وعبر الفرق على حد س
في الفضاءات التأثیرات الصوت�ة  أظهرت �عض الدراسات اس�اب انخفاض اإلنتاج�ة في العمل �سببكما ،  الهو�ةو الخصوص�ة 

ة  ل�ة ظهور �عض اآلثار السلب�ة علىاحتما ، ةواالنقطاعات غیر المرغو� أكبر في الس�طرة على االنحرافات صعو�ة،  الداخل�ة رفاه�
تدفع الموظفین اذ التركیز  فيالموظف لعدم وجود أماكن هادئة أو مناطق مصممة أساسا للعمل الفردي والتي بدورها �مكن أن تؤثر 

  )(Hickey, 2010,P.37,38 . أخرى �عیدا عن المكتب للعمل أماكن عن ال�حث للسعي في

2 Ergonomics  :اء التي یستخدمھا االشخاص بشكل یحقق تفاعال أكثر كفاءة وأمااحد العلوم التط ، ویطلق نا بینھما بیقیة المعنیة بتصمیم وترتیب األشی
ة، او العوامل البشریة ة، الھندسة البشری   webster.com/dictionary-www.merriam. علیھ أیضا التكنولوجیا الحیوی
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تتطلب �عض الوظائف ان �كون موظفوها في غرف خاصة العت�ارات الهی�ة  )sSystem edIntegrat( ةم المدمجالنظ .ج 

تركیز الذهني بینما الموظفین االخر�ن ال یتطلب من وظائفهم هذه االعت�ارات و�مكن وضعهم في  والمكانة االدار�ة او لمتطل�ات ال
 modified open plan هذا ما �طلق عل�هوح في البنا�ة نفسها و بین النظام الخلوي والنظام المفت قاعات مفتوحة ف�حصل دمج

office ) (  وهو بهذا �شكل محاولة للحد من سلب�ات النظامین السا�قین واالستفادة من ایجاب�اتهما.  (Neufert ,2012,p.342) 

  (Stresses Faced by the Employee  in the Workplace)الضغوط التي تواجه الموظف في اماكن العمل .1
 الطبو  االجتماع وعلم النفس وعلم اإلدارة علممجاالت عدة ك في ال�احثین قبل منمتزایدا  العمل اهتماما ضغوطموضوع  لقي

نون  لما له من انعاكاسات سلب�ة على سلوك  تناولته التي وال�حوث الدراسات وكثرت Cox,1981,p.91)( االجتماع�ة والخدمة والقا
ة جعلت  ،اءهم في العمل نتیجة التأثر �المثیرات والمنبهات البیئ�ة المختلفة االفراد واتجاهاتهم واد هذه الضغوط االفراد �ع�شون في حال

فین االخر�ن قلق وتوتر وانفعال مما یؤثر عى صحتهم وتفاعالتهم الجسد�ة ـ و�نعكس �التالي على مهام وظائفهم وعالقاتهم مع الموظ
واجهها العاملون �حسب الخصوص�ة المهن�ة لكل عمل ، كما تت�این درجة الشعور �ضغط ، وتختلف مصادر ضغوط العمل التي ی

 في  والمنظمات المؤسساتتعتمد و  . العمل ت�عا لعوامل مختلفة تتعلق �الموظف ذاته من حیث شخصیته ومستواه العلمي وجنسه 
 الخدمات لتقد�م �الفاعل�ة یتسم �اسلوب المهن�ة واج�اتهاب العناصر تقوم ان �فترضو  ال�شري العنصر على رئ�سة �صورة اهدافها تحقیق

ة الرغ�ة من الرغم� ولكن وجه اكمل على منها المنتظرة  التي العق�ات تذلیل في ومؤسساتهم المهنیین اولئك لدى تكون  التي الصادق
ة الخدمات تقد�م طر�ق في تقف  �طلق ما وهذا كاملة، �صورة بدورهم ق�امهم دون  تحول العمل بیئة في معوقات هناك ان اال المطلو�
 هذا خطورة وتكمن �التوتر، شعورا لهم وتسبب �العاملین تح�ط التي المتغیرات عام �شكل وهي )Job stress( العمل ضغوط عل�ه

 والتشاؤم، ني،االندماج الوجدا الى تفتقر آل�ة �صورة �الواج�ات الق�ام منها مختلفة حاالت في تتمثل التي السلب�ة نتائجه في الشعور
ة  . )65-60ص،1988،عسكر(االبتكار على القدرة وفقدان الدافع�ة، وقل
 والنفس�ة العضو�ة العوامل مع تراكمها�و  لها ةاالستجا� �مكن التي ةالمكثف البیئ�ة �التغیرات "العمل طو ضغ )المشعان ( عرف    

 في،  )72ص،2000،المشعان( ".واالجتماع�ة البیئ�ة طو ضغالة التوافق في مواجه عن �عجزه ینتهي الفرد على ضاغطاً  مجتمعاً  تشكل
 عمله، مجال في الفرد لها یتعرض التي الحاالت او المواقف مجموعة "على تدل العمل ضغوط كلمة ان الى )فائق فوزي( اشار حین
 فتسبب التهدید من كبیرة درجة على المواقف تكون هذه وقد لمواجهتها فعل�ة لردود نتیجة ونفس�ة ةجسم� تغیرات الى تؤدي والتي

 على حدیثة نظر وجهات ركزت كما ، )147ص، 1996،فوزي (" االنزعاج من شیئاً  فتولد التأثیر حیث من والقلق والتعب االرهاق
ة النفس�ة الفعل ردود �مثا�ة العمل ضغط اذ �عد المح�طة، والبیئة الفرد بین المت�ادل التفاعل  ، لبیئةا مع تفاعلها في والفسیولوج�

و�قصد �الظروف البیئ�ة المح�طة �الفرد في بیئة العمل طرق تصم�م مكان العمل وموقعه واالثاث والتجهیزات المتاحة والتهو�ة 
 یؤدى .)386، ص2003ماهر ، ( والتي یتسبب عدم توفرها �الشكل المناسب الى ضغوط نفس�ة وجسد�ة . والرطو�ة والضوضاء الخ 

 الشعور لز�ادة �فاعل�ة یدالمتزا األداء في یتمثل" أن �مكن ایجابي األول األفعال ردود من نوعین إلى ميالیو  العمل �ضغط الشعور
 ، Nchwwt, 2008:p.3)(العمل بیئة في الطب�عي غیر الوضع مع الذات تكییف على القدرة من مز�د مع الذات في والثقة �النجاح

 انخفاض ومنها مهنیینلل التنظ�م�ة السلوك�ات على �ظهر ما اهمها اإلشارات من مجموعة خاللتنتج من و  السلب�ة االستجا�ات ثان�ا
 مثل نفس�ة كمشكلة �ظهر قد كما المهام، انجاز على القدرة عدم والمشاحنات، الشكاوى تزاید الغ�اب، معدالت تزاید المعنو�ة الروح

 تاوالنو� المعدة  موآال والقولون  الدم، ضغط اضطرا�ات مثل الجسم�ة ألعراضا رتظه كما العنف، نحو المیل االنتحاري، السلوك
 :تصنیف ضغوط العمل ت�عًا لمصدرها الى مجموعتین تضم االولى هذا و�مكن.  Osach, 2006:p.5)( القلب�ة واألمراضة العصب�

یرة الضغوط المرت�طة �العمل والمتغیرات في س�اسات المنظمات والتغیرات في مستوى االنشطة االدار�ة او ا ضمن سقف لمتطل�ات الكب
الثان�ة فتضم الضغوط الخارج�ة والناجمة عن البیئة الماد�ة او االجتماع�ة المح�طة التي یؤدي الفرد ضمنها عمله  زمني محدود، اما

  )125ص،1994،الهنداوي( .ومسؤول�اته 
ا عمله مجال في الفرد لها یتعرض لتية االمكثف البیئ�ة التغیرات"�أنه  :ومن الطرح اعاله �مكن تعر�ف ضغط العمل       عندم
 الفعل نتیجة ردود ونفس�ة جسم�ه تغیرات الى تؤديف،  قدراته وطاقاتهأو  هالحت�اجات مالئمة غیر الوظ�فة متطل�ات تكون 

 الرشید وك�السل الق�ام او القرار اتخاذعلى  قادر غیر یجعله نفسيال قلقال و توترال فتحدث حالة منالس�كولوج�ة والفسیولوج�ة 
الناجمة عن البیئة الماد�ة الضغوط الخارج�ة على المجموعة التي تضم هنا وسیركز ال�حث ،  التنفیذ�ة او االدار�ة المواقف تجاه
 .یؤدي الفرد ضمنها عملهالتي 

 (Impacts Resulting from Job Stress)    العمل ضغوط عن ةالناتج التأثیرات  1-2
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 ال عندما الضغوط تلك تتركها التي ةالسلب� النتائج من لكثیر معرضین شدیدة عمل لضغوط ضون یتعر  الذین االشخاص      

 من نوع اي الن وذلك آخر، الى فرد من االستجا�ه ت�این لىوا ایجاب�ة �طر�قة معها التعامل او العال�ة الضغوط تلك تحمل �ستطعون 
ه ةالفسیولوج� والتغیرات الظاهرة البدن�ة تالتغیرا من نوع �صح�ه ان البد االنفعال او التوتر انواع  االثار اهم ایجاز و�مكن،  الداخل
  : �ما یلي الفرد على العمل ضغط �حدثها التي

 الصح�ة والمشكالت العمل ضغوط بین تر�ط عالقة وجود العدیدة الدراسات اثبتتHealth Effects ). (ةالصح� التاثیرات -
 الضغوط وان .،القلب والقرح امراض الى و�التالي القلب عضله تضخم الى ؤديت الضغوط ان على تؤكد التي والنفس�ة
 والتوتر والقلق االكتئاب وتز�د من والتعب االمراض مقاومة على قدرته من وتقلل االنسان لدى المناعه جهاز تضعف
 .لدى االفراد العصبي

 االفعال ردود من العدید الى تترجم العاد�ة و�اتهامست الضغوط تتجاوز عندما) Behavioral Effects( السلوك�ة التاثیرات -
ة نزعة العمل، عن المبرر غیر الغ�اب في تتمثل والتي بها �عمل التي المؤسسه او نفسه ضد الفرد یتخذها التي السلوك�  وال
 .وغیرها واالرهاق العدوان�ة

واالثار  العمل ضغوط بین وث�قة عالقة وجود الدراسات اثبتت العدید من Organizational Effects ) (التنظ�م�ة التاثیرات -
الصح�ة والسلوك�ة التي تطرأ على العاملین �سببها ، وفي الحق�قة فان المتضرر من هذه االثار ل�س االفراد فقط بل تمتد 

عاملین اثارها لتشمل المنظمة او المؤسسة التي �عمل بها هوالء االفراد، إذ ان مخرجات اي مؤسسة تتأثر �أعاقة قدرات ال
  (Ivancevich, & Matteson ,2002,p.270 ). و�نتج عنها خسائر متات�ة من قلة االستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة 

 في ا الوظ�في�الرض والشعور الوظ�في االداء ارتفاع الى تؤدي الخاصه وامكاناته موظفال یؤد�ه الذي العمل بین التوافق ان     
 وجود على منخفض اداء مستوى وجود یدل اذ،  الموظف على الضغوط حدة ز�ادة الى ؤديی االطراف تلك ینب التوازن  عدم ان حین

 یدل فأنه اً ضمنخف الضغوط مستوى كان اذا و�العكس والمهارة والتأهیل القدرة �ةمحدود �سبب عال�ة �مستو�ات الضغوط من حاالت
  

           (Stress Work , Performance and Job Satisfaction)               الوظ�في والرضا �االداء العمل ضغوط عالقة 2-2
 اختالف على بناء متذبذ�ه ستكون  العكس�ة العالقة تلك ان االعت�ار بنظر االخذ مع هذا طب�عي، �شكل العاملین اداء ز�ادة على

 عالقة هناكإذ  االنتاج�ة ةالتكلف الحال �طب�عة هذا رسیوفو  .)153ص ، 1996 ، فوزي( المؤثرة للعوامل ستجابتهماو  العاملین شخص�ات
 الفرص وتحین للعمل ةالدافع� ةقل �سبب للعاملین الوظ�في الوالء ضعف وكذلك عنها ةالناتج ةوالتكلف الضغوط مستوى بین ةطرد�

 . )27ص،2002،النوري( وغیرها المهام انجاز على الحرص وعدم االعمال انجاز خروتأ للتغیب
 ههذ تناولت التي وال�حوث الدراسات لتعدد نظرا �فيالوظ الرضااالداء و  معنى توض�ح تحاول عدیدة تعار�ف احثون ال� أورد
ة " �أنه  (Stone) من قبل الرضا الوظ�في، و�عرف  مختلفة جوانب من المواض�ع  ، وعمله وظ�فته مع الفرد فیها یتكامل التي الحال

ه الوظ�في طموحه خالل من معها علو�تفا الوظ�فة تستغرقه إنسانا �ص�ح أو  من االجتماع�ة أهدافه وتحقیق والتقدم النمو في ورغبت
 ،ورضا قناعة أكثر یجعله یتوقع كان كما مز�دال على الفرد حصول أن� فیرى (Louler) أما،  )47ص. 1983عاشور،( " خاللها
 العمل و�یئة ذاته العمل تجاه والسعادة �االرت�اح الفرد شعور نع �عبر الوظ�في الرضاان  إلى التنظ�مي السلوك أدب�ات تشیرام وكثیرا

 . )53 ص ، 1986 عاشور ،( .
 النهائي الناتج �اعت�اره منظمة أ�ة داخل خاصة مكانة �حتل حیث والمنظمة الفرد سلوك من �كل یرت�طف األداء مفهوماما      

 ، إذ نال�احثی تعر�فات تعددت وقد ،)24 ص م، 1996 جابر،( الدولةو  والمنظمة الفرد مستوى على وذلك بها األنشطة جم�ع لمحصلة
 و�ختلف ، معینة بوظ�فة مرت�طة وأنشطة أعمال من مدیر أو موظف �ه �قوم ما " عن ع�ارة �أنه اإلداري األداء ( Haynes ) عرف

 نا�عة ضغوط أو لقوى نتیجة �ظهر ال ءواألدا ، كالسلو  أن.  )49 ص ،1994 مجبر،( مشترك عامل بینهما وجد وٕان ألخرى وظ�فة من
ة القوى بین والتوافق التفاعل لعمل�ة نتیجة ولكن ، فقط نفسه الفرد داخل من ة والقوى للفرد الداخل�  1996 ، هالل) (�ه المح�طة الخارج�

 )1-1( الشكل .) 20 ص ،
لوك انساني للموظف �حتوي على لمحصلة انشطة متنوعة ناتجة من تفاعل س ینتج )االداء(مما سبق �مكن القول ان  

 إش�اع عن والقبول االرت�اح حالةهو  )الوظ�في الرضا(وان  .مح�طة �ه "قوى خارج�ة"مع  "قوى داخل�ة"مجموعة جهود وقدرات 
  . ذاتهوالعمل عمل ال كل من بیئة وفرهای التي والرغ�ات الحاجات
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 )تانال�احث( الرضا الوظ�في/  االداء/  من الضغوط یوضح العالقات الطرد�ة والعكس�ة بین كل) 1-1( الشكل

 )sAffecting Office Place of Experience Dimensions(   في فضاءات المكتب االدار�ةالمؤثرة المختبرة اال�عاد . 3
ز�ادة  على تأثیرالذات التي تتعلق بتجر�ة الفضاءات  والمسم�ات مفاه�ممن ال متنوعة مجموعة الدراسات واال�حاثطرحت 

 ,.Laing, Aاشارت كل من دراسة ، �التالي تحسین وز�ادة االداء الوظ�فيفي االبن�ة االدار�ة الداخلي  وتحسین كفاءة الفضاء
DEGW North America- 2006)(  ،)2007-Barry P. Haynes(  ،)2012-  Emmanuel Majekodunmi Ajala ( الى

ال�عد  الى ) Nonaka & Konno-1998(دراسة  تطرقتو  ، ماد�ة "اوا�عاد) ع�ة ونفس�ةاجتما( سلوك�ة  "اا�عاد :تضم  مجموعة ا�عاد
االشكال و  كاحد االمكاناتالمؤتمرات او التحاور عن �عد ان اتصاالت البر�د االالكتروني وعقد  االفتراضي من خالل االشارة الى

مجموعة من  ىكل دراسة ال تتطرق، و  )Konno 1998, p. 40- Nonaka( الممكنة للفضاء الداخلي ضمن اال�عاد االفتراض�ة
تالي على االداء الوظ�في وز�ادة التفاعل و لها انعكاسات ایجاب�ة على الفضاء الداخلي كان التي و المعط�ات ضمن ال�عد الواحد  �ال

ال�عد النفسي  –الجتماعي ال�عد ا(الى �شكل عام و�رى ال�حث امكان�ة تصنیف اال�عاد المؤثرة على الفضاء المكتبي   .داخل الفضاء
تركیز على ال�عد النفسي) ال�عد االفتراضي  –ال�عد المادي  –  . وسیتم في هذه الورقة ال
 )mensionPsychological Di(   ال�عد النفسي   3-1

التوتر تجر�ة ذات�ة تحدث اختالال نفس�ا او عضو�ا لدى الفرد ك اشارت العدید من الدراسات اعاله الى ضغوط العمل كونها
وكفاءة االداء ، وعل�ه یبرز اهم�ة مراعاة ال�عد  تدني الجودة والعصب�ة او القلق الدائم او االح�اط اضافة الى اعراض تنظ�م�ة منها

حقیق سعى لترفع معنو�ات الموظف وت دعمتالحلول التي تعزز من التواصل والتفاعل والعمل الجماعي، و النفسي من خالل تقد�م 
ة تلب�ة احت�اجات الموظف النبهدف تحسین االداء، إذ یجب ان تصمم الفضاءات الداخل�ة تصم�ما جیدًا رضاه الوظ�في ل فس�

ة الحلول التصم�م�ة المتخذه في ا ومراعاتها �التكامل معلحاجات االنسان�ة ام�اديء االلمام � من خاللواالجتماع�ة والماد�ة،  لعمل�
 .مكتبي التصم�م�ة للفضاء ال

النفس�ة وفق  الفضاء استخدام ا�عاد ةك�ف� لالبن�ة االدار�ة اخليید من اال�حاث والدراسات في مجال الفضاء الدتناولت العد 
  " االلهاءالتشتت و  "من  كالان  الى )Haynes 2007(دراسة  وتشیر ،في تحسین وز�ادة االداء  المقامة في داخله ةطب�عة االنشط

ة البیئة أن الدراسة هذه ، وتحددالفعال المكتبي داخل الفضاء  )فس�ةاال�عاد الن(مفاه�م رئ�سة ضمن شكالن �  السلوك�
)(behavioural environment واإللهاء �شكالن كال من التفاعل أن وتنص على. المكاتب  في اإلنتاج�ة على تأثیر أكبر لدیها 

أشارت  فیما .)Barry,2008( إلنتاج�ةا تقی�م على سلب�ةوال اإلیجاب�ة التأثیرات أعظم تمتلك والتي المكتب في بیئة الحیو�ة العناصر
داخل الفضاء كونه من مفاه�م ال�عد النفسي ، اما دراسة  "الخصوص�ة"مفهوم  الى )John1977 (  ،)Laing 2006( من دراسة كل

)Sam Kubba 2003( ال�عد النفسي للفضاء كمفهوم تناوله ضمن  مكتبيعلى الفضاء ال اوتأثیره "سا�كولوج�ة اللون "شارت الى فأ
  . 3االداري الفعال

ل یمكن الرجوع لرسالة الماج 3 اریة"ستیر الموسومة لمزید من التفاصی ة المكاتب االد  27، 23،20، ص  2016، لینا كفاح ، " الفضاء التفاعلي في ابنی
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تركیز على مفهوم  في  الفضاءات ضمن مفردة ال�عد النفسي "  االیجابي  وااللهاءالسلبي التشتت  "وس�سعى ال�حث هنا الى ال

 . مع ترك المجال لدراسة المفاه�م االخرى ل�حوث مستقبل�ة لمحدود�ة مساحة ال�حثالداخل�ة البن�ة المكاتب االدار�ة 
 
 

     )    Positive Distraction &Passive Dispersion(  االیجابي  وااللهاءالسلبي التشتت     1-1-3
وقدرتهما ) السلبي التشتت ،االلهاء االیجابي ( مجموعة فرع�ة من مفاه�م ال�عد النفسي التي تتمیز بنوعیها وااللهاء �عد التشتت

توترداخل الفضاالفعال�ة على تعز�ز او تقلیل   .)Ulrich.1991,p.89( ،ء الرت�اط تأثیرهما في ز�ادة او الحد من االجهاد وال
  (Passive Dispersion & Interruptions) االنقطاعاتو السلبي  تشتتال :اوال 

تركیز عائقًا أمام التأمل السل�م  تشتت االنت�اه أو الشرود الذهني ، هي حالة من عدم القدرة على التركیز في أمٍر ما ، و�كون عدم ال
تركیز لدقد �كون و  .واإلبداع هو كثرة الضغوطات النفسّ�ة ، وكثرة األع�اء التي �قوم بها ، وعندها عل�ه أن  �عض الناسى سبب عدم ال

الموظف الى التركیز في  �حتاج  .یخّفف من التفكیر في المشاكل التي تح�ط �ه ، وأن �عمل على إعطاء نفسه قسطًا من الراحة
 أذ تمنع د�ة المهام المعقدة وضیق الوقت یتطلب منه االهتمام الكامل،أح�ان  والقدرة على العمل دون انقطاع وخصوصًا لت�عض اال

لمفهوم ) De Marco and Lister(، واشار ال�احثان  الموظفین من الوصول الى حالة الذروة �االداء الوظ�في تشتتاالنقطاعات وال
)(The State of Flow 4، كثرة االنقطاعات  فان ، �كون الموظف اكثر تحسسًا لالنقطاع وااللهاء في لحظة انغماره في العمل وفیها

، وتفید التقار�ر في الدراسات االستقصائ�ة )  DeMarco & Lister 1999.p.25(. وتقلیل االنتاج�ة دي الى ز�ادة االح�اطالمتكررة تؤ 
وشركة  ،)Steelcase(تشترك في رعایتها الجمع�ة األمر�ك�ة لمصممي الد�كور الداخليابن�ة المكاتب ، التي  األخیرة بین العاملین في

)Armstrong( الموظفین یجدون االلهاء  ٪ من71العمل �أن صناعات العالم�ة وغیرها من الشركات المصنعة  لتجهیزات اماكن لل
ر عامل خطورة لمكافحة اإلنتاج�ة مقارنة لمكتب و�مثل أكث مفتوح ضمن مكان العملالمخطط ال اتعمل ذالاكثر وضوحا في بیئة 

تنتج عبر محطات العمل التي ) overhearing(،كما و�عتقد �أن السماع بدون علم المتكلم ) Steelcase, 2007,p.3(البیئة الخلو�ة 
وتنتج عنها ) picking up( ـوقد تنشأ حالة من فرص التقاط للمعلومات المفیدة للعمل وتسمى ب تنخفض الخصوص�ة الصوت�ة فیها ،

 ةاستجا�تز�د من إذ  )overstimulation(حالة من التحفیز بین الموظفین داخل الفضاء في العمل �طلق علیها ز�ادة التحفیز 
سواء كان في مواقف سلوكهم او ردود افعالهم االدائ�ة ، كما وتختلف " التحفیز لدى االموظفین ممن �متلكون المهارة االدائ�ة ایجاب�ا

 . درة الموظفین الى كشف العدید من المخالت والمثیرات في بیئة العملق
Oldham et a1991.p.34)( 

 التي )Ying Hua - 2007( طرحت العدید من الدراسات مجموعة من الحلول للحد من االنقطاعات اثناء العمل ومنها دراسة
لسلبي وك�ف�ة التقلیل دراسته مسحًا حول تأثیر االلهاء ا ضمن (Ying Hua)إذ اجرى ، مرونة االثاث ضمن بیئة العمل  ركزت على

 في احدى الم�اني االدار�ة التي تناولها ضمن دراستهوط�قها كفاءة الفضاء بتسخیر العناصر الماد�ة ضمن بیئة العمل  على من تأثیره
 )Hua,2007,p.196(: المعالجات الماد�ة  �العناصر االت�ة  حددو ، 

ارتفاع �فضل ان �كون كما و ) الفاصلة و�ارتفاع السقف والحواجز ( استخدام القواطع : االحاطة مستوىالقواطع وتحدید  -
وتكون شفافة او  �موازاة النافذة  م )0.3( �صل الى ارتفاع معزجاج ال من االعلى ء، والجز م ) 1.2-1.6(  القاطع بین

تركیب والطوياقابلة  معنصف شفافة،   . لتكد�س وسهولة ال
 )م (9سهلة التشكیل والتنقل وت�عد عن محطات العمل كحد ادنى  : زن وحدات الخ -
المسافة بین محطات العمل وفضاءات الدعم كحد  �فضل ان ت�عد :المساحات بین الفضاءات الداعمة والمخصصة للعمل  -

 عن مناطق العمل" العمودیة بعیدا)  المصاعد  –الساللم ( وضع المناطق الصعبة  مع  ) م12( ادنى
تنظ�م الوقت للعمل من خالل اخت�ار الفضاء المالئم :  )Time Management and Space( رة الوقت والفضاءادا -

تركیز في ایجاد الحلول التمام العملوتسهیل التوفیر الهدوء  للفعال�ة المطلو�ة  . ل
 .الستائر والسجاد مع ت�طین السقوف والجدران �عوازل صوت�ة : استخدام المواد العازلة -

 من دقیقة 15 حوالي عادة یستغرق Flow" is a mental state of deep concentration"   عمیقال تركیزمن ال العقلیة الحالة ھو "التدفق" 4
وتحد " التدفق" من لخروجفي المكاتب على ا للبیئة المستمر والتشتت االنقطاعات تجبر ،"التدفق" من حالة الى للوصول انقطاع دوناو العمل  الدراسة

 . ) http://wiki.c2.com/?MentalStateCalledFlow( اإلنتاجیة بالتالي من كفاءة
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 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
والرسائل النصیة للمحادثة ) البرید االلكتروني( استخدام شبكة االنترنیتب ستخدام التكنلوجیاالیص كابینات ومساحات تخص -

 )1-2(  الشكل.وحجز المكالمات الشخصیة او استخدام غرفة الھاتف 

 
لفضاء المالئم للتركیز في العمل معلبي �ات العمل المعالجة للتشتت السفضاءمن ال�مین یوضح ) 1-2( الشكل ة التكنلوج�ا وتسخیرها  اشراك اخت�ار ا تقن�

افیھ  ارتفاعھ من االعلىیكون والزجاج  قاطع لتحقیق الخصوصیةارتفاع الالشكل یوضح  ، الى الیسار )لتسهیل مهمة العمل  الضفاء سمة الشف
),2007,196Hua(                                                                                ergonomics-desking-http://www.bevlan.com/news/hot 

http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/why-london-s-smart-s tart-ups-love-a-hot-desk-8939523.html 

 صغیر �قدرةعلى نطاق  تتعلق  المرونة كون  )Responsive Enviroment 1985(في كتاب ) Ian Bently(اشارت دراسة و 
لمدى مالءمة الغالب�ة العظمى من  اً ، وتعد مق�اسوالمتنوعة الفضاءات الداخل�ة على احتواء مجموعة من االستخدامات الواسعة 

بتوفیر  ةلم�اشرة على خ�اراتهم لتحقیق االهداف الخاصة بهم لخلق بیئة فعالة ، وتتسم المرونالمستخدمین العادیین واحتواء التاثیرات ا
ها على فضاءات ئتتمیز المناطق السلب�ة �احتواف  )غیر فعالة /والسلب�ة(، ) الفعالة/الحیو�ة(: وتشملاالهتمام لنوعین من الفضاءات 

هي اقل و وتمتاز �مستوى حركة وضوضاء مرتفع  �الصع�ةطلق علیها �دائما  الساللم والمصاعد والخدمة العمود�ة(ومرافق مشتركة 
یرًا خالل ح�اة المبنى توضع هذه المناطق الصع�ة �عیدا عن تقیید الفضاءات المت�ق�ة ، اما �النس�ة الى المناطق و ،  الوظائف تغی

 Ian Bently,et( .للخارج والى الهواء الطلق�قصد بها المناطق المغلقة والمتاخمة للمناطق المفتوحة ف االیجاب�ة الحیو�ة
al,1985,p.66( 

  )(Positive Distractionاالیجابي لهاء اال  : ثان�ا  
 عن ال�حث بدأ ذلك ومع البیئي التصم�م ل�حوث الرئ�س التركیز محور والحرارة تار�خ�ا والضوء الضوضاء، كان كل من

 التجارب وتعز�ز خلق على للتركیز انتقلت للبیئة، السلب�ة للجوانب التهدئة اولان تتن من بدال التي الماد�ة األ�عاد من مجموعة
تركیز ینقل أن للفرد السماح على القدرة أو اإلیجابي، اإللهاء توفیر على موضوع الجدیدة ال�حوث هذه في التركیز وكان .اإلیجاب�ة   ال

خارج  العالم من more restorative aspects) تصالح�ة ألكثرا جوانبالى ال التي �شغلها لبیئةل السلب�ة التركیز مجاالت من
 Clare Cooper Marcus, Steven and Rachel(امثال  البیئي النفس علماء من العدید تناول وقد .المح�ط �ه الفضاء 

Kaplan, Jay Appleton and Roger Ulrich (وصاغوا. له وتفضی اإلنسان �حاجة وارت�اطه اإلیجابي اإللهاء واخر�ن ، دور 
 شیوعا األكثر البیئ�ة وتشیر اغلب الدراسات الى عدد من المتغیرات .تخصصه  س�اق في كال اإلیجابي �اإللهاء المتعلقة النظر�ات
 "، والموس�قى  الطب�عة إلى والوصول كالفنون، "اإلیجابي  اإللهاء في للمساهمة

(Mc Cuskey,2006,p.36)  .  احثوال� العالم النفسي أشاروقد )Shelley H. Carson( ز حل تحفی "االیجابيلهاء اال" الى امكان�ة
الحاجة الى االبتعاد �عض الوقت عن العمل �أخذ فترة من على  في دراسته اكد، فقد  ابداعا�ة و لفعااكثر اداء المهام �شكل و المشاكل 

ترة " ، فتجبر المله�ات محفزات جدیدة العقل مع اشغالالراحة لیتم فیها    الدماغ �ستمر فیها التي incubation period " الحتضانا ف
               :و�قول  ومن ثم اكمال عمل�ة االبداع المشكلة عن شعور�ا �عیدا ال �العمل

"You need a break to give your brain a reboot and get creative".    (Shelly,2012, www.shelleycarson.com)  

 تطب�قها على لك�ف�ة اقتراحات مع تقد�م االیجاب�ة التي تسهم في تحفیز العمل المله�ات حول كتب ناه اهم ماالفقرة اد تناقش
 :المكتب�ة الحق�ق�ة  البیئات

 (A connection with Elements of Nature) االتصال مع عناصر الطب�عة -أ 
 والتي تنص على وجود ،) HypothesisThe Biophilia( البیوفیل�ا نظر�ة )Edward O. Wilson( المنظر اقترح

 في الوقت قضاء خالل من فقط ل�س ، الطب�عة إلى أقرب وال�كون دافر اال توق  ، األخرى الح�ة والنظم ال�شر بین فطري را�ط
 هذا من اإللهام تأخذ التي العمل مساحة تصم�مفان  النظر�ة لهذه ووفقا. الم�اني داخلل الطب�عة جلب خالل من ولكن الخارج

ز�ادة انتاج  إلى بدوره یؤدي امم ،وسعادتهم  الموظفین صحة تحسین على �ساعد سوف والطب�عة ال�شر بین الطب�عي التعاطف
 تبین والتي )Wilson(فرض�ة  حق�قة متزاید �شكل اإلنسان�ة الفضاءات تقار�ر لدراسات المستندة علىاثبتت اوقد  . العاملة القوى
 �عین للطب�عة التوق  هذا تأخذ التي المكتب�ة المساحات خلقان . العاملین أداء على (biophilic)الـ  تصم�مل اإلیجابي األثر
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 :http( ،اكبر ةٕانتاج�ابتكارا و  ولكن ، سعادةوال صحةال لموظفیها ل�س فقط تضمن االعت�ار

humanspaces.com/category/spaces.( Cary,2014,  .  الدكتور�عد (Ulrich) األساس�ة الوسیلة �مثا�ة الطب�عة إلى الوصول 
 هؤالء تعرض عندما تنتج إیجاب�ة كثراأل مشاعرال أن ووجدت ،المعرضین للضغوط  األفرادمعدل (Ulrich)  درس.  إللهاءل

 أن (Ulrich) عثر ذلك إلى �اإلضافة. الحضر�ة دمشاهلل یتعرضون  كانوا عندما عل�ه كانت مما الطب�عة مشاهد إلى األفراد
 اإلجراءات بین ومن. الحضر�ة المشاهد من (more restorative) تجدیدا أكثر نتكا لطب�عةالفالم ا الفیدیو ةاشرط مشاهدة

 (Ulrich, 2000,p.51) . العضالت وتوتر الجلد، تصرفن�ضات القلب ، و الفسیولوج�ة التي اعتمدها في دراسته ق�اسات 
دراسة  ، مسألة  (The Role of Nature in the Context of the Workplace)في دراسة  (Rachel Kaplan)أثار 
التي یوفرها  microrestorative)(الدق�قة  المجددة و�شیر الى ان الفرص .س�اق العمل  في الن�اتي للغطاء المحتملة الفوائد

حیث  .الذي یتعرض له الموظف عادة في س�اق العمل  (attentional fatigue) ت�اهاإلن اجهاد تقلیل هاما في دورا الن�ات تلعب
ومشاهدة  ألوان أوراق االشجار ، وتغییر األشجار، على كمنظر الثلوج عناء بدون  الفرد �عض المشاهد الطب�ع�ة انت�اه تلفت

 العمل في النوافذ و�شیر الى ان توفر .التعاون  حسو  وتعز�ز الكفاءة الفرد إنت�اه س�كلوج�ة لتعافي قصیرة فرصة ، موفرة الطیور
وتحقیق  عناصر الطب�عة مع االتصال التكلفة لز�ادة منخفضة أخرى ات�اع طرق  �س�طة ومتاحة  ، لكن �مكن قد ال�كون مسألة

Kap  للموظف الرفاه lan,1993,p. 193-201)( 
ومنها  اثبت عدد من الدراسات واال�حاثحیث  ،فراد عموما في تحسین نفس�ة االالخضراء والمناظر المساحات  سهمتكذلك 

 ، سهم بز�ادة النشاط االنسانيضمن الفضاء الداخلي ��ان التعرض للمناطق الخضراء او وجود الن�اتات  )Mortensen(دراسة 
ضراء �معالجة لن�اتات الخ�مشاهدة اكما و�ساهم العامل ال�صري  على منطقة مرت�طة �الغضب والتوتر في الدماغ ، اذ تؤثر

تصور المناظر الطب�ع�ة ، او مشاهد حق�ق�ة او لوحات  حاو�اتلن�اتات محفوظة �سواء اكانت  وتنظ�م الضغوطات االجتماع�ة
و�ز�ادة قدرة المرء على التركیز والحفاظ  ، مكافحة اإلجهاد� والتي تسهم،  لغا�اتاو صورا ل –لمساحات خضراء  التي تضم صورا

 )p.257.Berto, 2005(.  ضغط الدم االن�ساطي، والقلق عن خفض على االنت�اه فضالً 
اتاحة من خالل  )psychological welfare(النفس�ة  الرفاه�ةتحقیق  ثة والمعاصرةأماكن العمل الحدی تراعي تصام�م
لمناظر  رعرض الصو  ،البیئات الطب�ع�ة والجلوس في غرفة مع الن�اتات الداخل�ة على  االنفتاح ب�عة عبرطالفرصة للوصول لل

الشعور و  السلوك�ات االجتماع�ة اإلیجاب�ة وتسهم المعالجات السا�قة بز�ادة طب�ع�ة على اسطح خلف�ات شاشات الكومبیوتر
في تحسین نوع�ة الهواء من خالل تصفیته ، والحد الطب�ع�ة الداخل�ة الن�اتات سهام فضًال عن ا ، الراحة في العملو  االسترخاء�

ثاني أكسید الكر�ون، والفورمالدیهاید، واألمون�ا من تلوث اله إذ تشیر  –واء في األماكن المغلقة من المواد الك�م�ائ�ة مثل غاز 
تات في األ في أماكن العمل عادة المرض  تز�د نس�ةحیث ،  الجسد�ةمفیدة لصحة المرء  ماكن المغلقةالدراسات إلى أن وجود الن�ا

 الملوثات في الهواء، مثل الغ�ار والكائنات الدق�قة األخرى ؤدي إلى تركیزألمر الذي ی�سبب نقص التهو�ة ، ا
Carey,2012,p.772)( الشكل )  C, 3-1 (,  )  D,3 -1 ( 

 

  )Animals Baby at Look( الحیوانات صغارالنظر الى  -ب 
ضعها ضمن وعاء و  وا أن النظر إلى صور الحیوانات اللط�فة في العمل )Hiroshi Nittono(اكتشف ال�احث ال�ا�اني 

ثارة المشاعر  ، كما له تأثیر إیجابي على اإلنتاج�ة) االسماك(ماء وتناول في دراسته مدى تحسین الحالة المزاج�ة عن طر�ق ا
، كما تسهم في تحسین السلوك ضمن اماكن العمل االیجاب�ة المرت�طة �التحفیز والدافع نحو المهام التي تتطلب تركیز واهتمام أكثر 

 الواقع في �عزز قد الحیوانات اللط�فة مشاهدة أن الدراسة هذه واظهرت .caregiving & interaction التفاعل وز�ادة الرعا�ة موتقد�
 ,Knight ,et al  . السلوكي التأني تتطلب التي المهام في الحقا األداء و�حسن الموكلة المهام إنجاز على والقدرة التركیز

2010.p.723)(  الشكل)  A ,3-1 (,)  B, 3-1 ( 
 

 
 ضمن الفضاءات الداخل�ة للمكاتباالتصال مع عناصر الطب�عة تأثیر ) 1-3(الشكل 
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 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
  (Sport & Exercise )مارین وممارسة الریاضة الت -ج

نتیجة الجلوس . النشاط انعدام المزعجة ومن واآلالم من األوجاع المكتب مح�ط في �عملون  الذین االشخاص من�عاني الكثیر 
 الرق�ة، في تصلب إلى تؤدي لساعات الكمبیوتر شاشة في ان عمل�ات ال�حث حین مستمر لساعات امام المكاتب ، فيال

 مختلفة ، جسد�ة مشاكل إلى الظهر وتؤدي وآالم الرسغي النفق ومتالزمة

اعات طو�لة في مكاتبهم االخر للضغوط النفس�ة حیث یجبر العاملین لل�قاء س الرئ�سي وتعد المنافسة ضمن نطاق العمل السبب
 . اإلنتاج�ة  دون حركة مما �سبب في النها�ة انخفاض

أكثر سعادة ل االفراد �مكن أن تجعالتي كونه �مثل الممارسة الروتین�ة المنتظمة الى التمرین الریاضي  )(Robert Pozenاشار 
مع تقدمنا في العمر، أجسادنا تولد خال�ا الدماغ :" مؤلف االنتاج�ة القصوى قائًال Pozen) (كما ذكر  .وأكثر نشاطا اوأكثر ذكاء

ة . الر�اضة �مكن أن تسهم في منع هذا الت�اطؤالتمار�ن �صورة اقل وأقل، وجدت ال�حوث أن ممارسة  وهذا �عطي التدر��ات العاد�
یرة في مكان العمل  مختلفة لمعدات أنماطا هذا وقد وفرت العدید من الشركات المصنعة ،) Ilya,2014,www.inc.com( . میزة كب

 ، )1-4( التي تتیح ممارسة التمارین اثناء العمل الشكل (office exercise equipments)الریاضیة  المكتب

ة  فیما توفر مكاتب وشركات اخرى فضاءات خاصة لممارسة التمارین ، او تتیح الفرصة لموظفیھا المشاركة ضمن فرق ریاضی
(sport teams).  الى مجموعة من النقاط التي تعمل التمار�ن الر�اض�ة على تعز�زها وتشیر الدراسات: 

وهذا �ساعد . عقل�ا �قظة أكثر یجعل الفرد مما الدماغ، إلى الدم تدفق ز�ادة على البدني �ساعد النشاط : العقل�ة ال�قظة -
تركیز في االستمرار على قدرة الموظف من یز�د أن و�مكن مست�قظا، ال�قاء على  .هامالم على ال

 هذه ز�ادةوان . اإلندورفین ومستو�ات السیروتونین من كل لز�ادة طب�ع�ة وسیلة هو البدني النشاط : المزاج تحسین -
 .لالكتئاب و�قلل من التعرض المزاج، بتحسین الهرمونات �سهم

 واإلندورفین. تللتشت عرضة الر�اضة یجعل الفرد اقل ممارسة من االندورفین مستوى ز�ادة :االنفعاالت على الس�طرة
 خالل تطرأ قد التي التافهة المله�ات وحجب الید متناول �ه في الخاصة المهام أولو�ات تحدید على الموظف أ�ضا �ساعد

  //:exercise-through-productivity-.com/increaseexcellenceinfitness(http (.العمل یوم
 

         
تمارین اثناء العملالریاضیة  تبالمك مختلفة لمعدات أنماط) 1-4(الشكل   .التي تتیح ممارسة ال

amazon-work-for-deskercise-fitness-equipment-exercise-desk-activity/best-www.independent.co.uk/extras/indybest/outdoor  
 )Meditation( التأمل-د

 لتوتر والقلقمل في تخفیف اأ�سهم الت، و �أتي االجهاد والتوتر مع العمل الشاق �التالي یؤثر على االنتاج�ة والتركیز في العمل
تأمل وت )لجامعة واشنطن(وفي دراسة حدیثة  تركیز �شكل افضل في أتناولت ال العمل وال�قاء �صورة  انشط داخل ثیره الكبیر على ال

لتقلیل التشتت ووسائل االتصال ، هادئة وخال�ة من النوافذ  صغیرة وتتطلب هذه الفعال�ة ب�ساطة مساحة فضاء . الفضاء الفعال
، و�مكن في حال عدم توفرها استغالل اي فضاء اجتماعات او  )refuge of privacy( لتشكل مالذا للخصوص�ة خارجيوااللهاء ال

 .استدیو في اوقات عدم االشغال
 أو للصالة الفضاء نفس استخدام المس�حیین للموظفین للصالة ، و�مكن الهادئة في الشركة استخدام الغرفة المسلمین للموظفین �مكن
 و�شكل الفضاء نفسه. ا�ضا  الغرض لهذا الفضاء استخدام التأمل �مارسون  الذین لموظفینا �ستط�ع كما .المقدس لكتابا دراسة

 �عضتدعو . التركیزو  شحنال وٕاعادة المكتب�ة البیئة ضغوط عن لالبتعاد فضاءا هادئا التأمل�مارسون  أو �صلون  ال الذین للموظفین
نوع هذا الشركات تأمل فةغر " الفضاء من ال  هادئة مساحة �أنها إ�اها یناصفو " الهادئة الغرفة" مصطلحال�عض االخر  استخدام ف�ما ،"ال
html-ceworkp.(. وسلم�ة la-space-meditative-http://work.chron.com/advantages ,2016, (Scott  
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 لینا كفاح كاظم الخزعلي: ال�احثة/  وج�ه ابراه�م الد�اغ د شمائل دمحم.م
 ) (Auditory and Olfactory Stimuli السمع�ة والشم�ة الحس�ة المحفزات-ه

 من المهام إنجاز هو المؤسسة أو اإلدارة هدف  .النجاح على قدرته جوهر و�مثل لإلنسان، �النس�ة هاما أمرا الحافز مفهوم �عدّ  
برز مفهوم التحفیز في العدید من الدراسات ومنه ،  المهام تلك نجازإل والدافع القدرة اآلخر�ن لدى �كون  أن فیجب اآلخر�ن، خالل

ة ممارسة �انه" التحفیز": فُعِرف التي تناولته ضمن مفاه�م مختلفة ،  والرغ�ات الدوافع تحر�ك خالل من العاملین في للتأثیر إدار�
 في اإلنجاز و اآلداء من عال�ة مستو�ات یقتحق بهدف عندهم ما أفضل لتقد�م إستعدادا أكثر وجعلهم إش�اعها لغرض والحاجات

 ز�ادة على العاملین لحث اإلدارة تبذلها التي المجهودات تلك أنه" التحفیز رفع�ُ و  كما،  459) ص،  2008 ، والغالبي العامري( .العمل 
 یتمیز أن شر�طة الحاجات تلك إش�اع نحو والسعي لدیهم جدیدة حاجات وخلق الحال�ة حاجاتهم إش�اع خالل من وذلك ، إنتاجیتهم

ة ذلك  أعمالهم ألداء األفراد دافع�ة إلثارة محفزات استخدام على التحفیز عمل�ة تقومو  )297 ص ، 2003 ،  الصیرفي(والتجدید  �اإلستمرار�
ة المثیرات استق�ال على التحفیز فعال�ة تعتمدإذ  ،أفضل �شكل  وأداء فضلأ سلوك نحو اإلیجابي للدفع مضامینها وٕادراك الخارج�
 من التحفیز عمل�ة وتتكون ،  فیها المرغوب السلوك�ة �االتجاهات المثیرات بین الدفع قوة في التفاوت �الحس�ان األخذ مع أعلى،

 عمل�ة أثناء في العناصر هذه تحكم التي واالعت�ارات المواقف ضوء في  سلب�اً  إیجاب�ًا وأح�اناً  بینها ف�ما تتفاعل عناصر مجموعة
یرات الحس�ة فضال.  )Chen ,2000,p.869 ( التفاعل �شكل " المحفزات ال�صر�ة التي تم التطرق لها سا�قا ىال" وتتنوع المحفزات والمث

 : كما یلي  كل من الحافز الشمي والسمعي قوى تحرك العاملین الداء افضل ضمن بیئة العمل
 (Olfactory Stimuli)  المحفز الشمي .1
لكن عند . و�كون هذا التأثیر مرت�طا �عوامل كثیرة منها حالة الشخص نفسه . لى المزاج والعواطف حاسة الشم لها تأثیر كبیر ع 

�االضافة . شعور �الضیق والتوتر الاالنسان الطب�عي تؤدي الروائح الطی�ة الى ز�ادة الشعور �السرور، وتؤدي الروائح المزعجة الى 
ئاب واالنعزال عن الناسهم ة الشم الى ان ال�احثین الحظوا ان المصابین �فقدان حاس  وصفكما . االكثر عرضة لالصا�ة �االكت

)Rapoport( انفعال�ة وغامضة نوعا ما حاسة الشم �كونها ابتدائ�ة .)(Rapoport, 1977,p.186 . 
، وهو فن  اساس فیهوالذي �كون األنف والجلد والدماغ هم اال والعطور التحفیز �الروائح نوع من المحفزات المعتمدة على الروائح 
ستخدم ف�ه العطور أو الز�وت األساس�ة والمطلقة وغیرها من المواد لتحقیق فوائد بدن�ة ونفس�ة ، ولكل رائحة أو ز�ت قوته قد�م تُ 

توتر ومقاومة العدوى الم�كرو��ة وز�ادة اإلنتاج�ة ، وقد استخدمت الحضارات القد�مة العالج �الر  وائح العالج�ة الخاصة مثل تخفیف ال
عالقة  (Robert Baron, Jill Thomley) واشارت دراسة كل من . )www.altibbi.com( و�عتقد أن عمره ستة آالف عام

ك ال�شري إذ تعد من المصادر البیئ�ة ذات التأثیر االیجابي على السلو  بتحسین االداء ، (pleasant fragrance) العطورة المفرحة
ولها تأثیر على التقلیل من النزاعات والمواجهات  ، �التالي ز�ادة اداء المهمات الذهن�ة والمعرف�ةو تعمل على ز�ادة نشاط االفراد و 

 & Baron)( ، كما وتسهم الروائح �اعطاء تعر�ف ممیز للفضاء وتمیزه عن �اقي الفضاءات االخرى) 20ص ،2010، الدباغ( الم�اشرة

Thomley, 1994,p.766 . 
ها على االداء ومدى تأثیر )االیجابي او السلبي(تناولت تأثیر الروائح التي العدید من اال�حاث  الى )الد�اغ(اشارت دراسة هذا و  

الخزامي عدد من العطور كذكرت في دراستها تأثیر و �اعطاء صفة ممیزة للفضاء �منحه حس المكان،  ودورهاعلى السلوك االنساني 
لهما اما ال�اسمین والنرجس ف على ز�ادة الطاقة وال�قظة ، اللذان �عمالنوالل�مون والنعنع ال�ستاني  تقلیل الضغط النفسي،ب الذي �سهم

الى  )الد�اغ(دراسة  اشارت كما .التودد والعذو�ة � الشعورندول الذي �سهم �اضفاء هما مكون األئالهدوء الحتواالقدرة على منح 
معدات وظ�فتها ادخال الروائح المفرحة من خالل انظمة  ركیببتفي مكاتبها اذ قامت الشركات ال�ا�ان�ة  المعالجات التي اعتمدتها

جهاز ل�عمل  معین عطرلومات مع طلب تمكن الموظف شفیر العطور كمعلومات رقم�ةامكان�ة تمع التبر�د والتدفئة البن�ة المكاتب، 
بو��ة إذ یرسللحاسوب بتدو�ر الرائحة من صندوق صغیر مثبت �القرب من ا قوار�ر الحاسب اشارة له ف�قوم بتدفئة  من خالل فتحة ان

 )20ص ،2010، الد�اغ .(�قوم بنشرها في جو الفضاءو  عطر�ة المحتواه في الصندوق الز�وت ال
 Auditory Stimulus) ( السمعيالمحفز  .2

و�تم التحفیز ،  تزازات عن طر�ق جهاز مثل األذنوله القدرة على االحساس �االه احد الحواس الخمس التقلید�ة عد السمع�ُ  
ت. السمعي عن طر�ق الصوت المسموع  تدخل االذن ثم  رددات واهتزازات تنتشر في الهواءصوت الموس�قى ع�ارة عن موجات من 

ل و�تجاوب معها الدماغ ثم �عطي للجسم اوامر ل�حفز و�تفاع اهتنتقل الى العصب السمعي وتتحول الى ترددات كهرومغناط�س�ة یتلقا
تستخدم الموس�قى لتحسین الصحة الجسد�ة والفسیولوج�ة والروح�ة إذ ، ) 115ص ،2008العناني  (.و�ترجمها الى لغة مفهومة لالنسان

 تسهم التعبیرات الموس�ق�ة �االسعاد للفرد وتخرج الطاقة الزائدة من الجسم التي تساعد �التخلص من اوجه القصور المت�اینه لد�ه،
�ساعد العالج �الموس�قى على تحسین صورة الذات والوعي �الجسد �ما .  ت القلق والسلوك العدواني،وغ�اب التركیز الذهنيحاال
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 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
ینعكس ایجاب�ًا فى ز�ادة مهارات التواصل وز�ادة القدرة على استخدام الطاقة �شكل هادف واإلقالل من السلوك�ات غیر التك�ف�ة 

ض�ط ، وتحسین المهارات الحرك�ة، وتحسین االستق�ال السمعي، والتحفیز على التعبیر وال النظراءوز�ادة التفاعل مع  ، لألفراد
إذ ذكر  )31ص،2009،الصادق( . االستقالل�ة والتوج�ه الذاتي، وأخیرًا تحسین القدرة على اإلبداع والتخیل الوجداني، وز�ادة القدرة على

تلف انواعها تسهم �استعادة وتحسین الصحة الفسیولوج�ة والجسد�ة وتمثل في الطب قى �مخ��ان استخدام الموس في دراسته )العنزي(
ة  فجم�ع اال�حاث العلم�ة �ال ، اعلى درجات العالج النفسي والبدني استثناء تؤكد �ان الموس�قى تقلل من االجهاد وتز�ل االلم والكآ�

  . )2ص ،2006،العنزي( وتز�د النشاط البدني والذهني
تساعد لكونها  اضافةتقلیل االرهاق الجسمي  في بیئات العمل بهدف امكان�ة استخدام الموس�قىالدراسات الى اشارت �عض 

وكنتیجة فان االخطاء قد تقل في العمل وقد تز�د االنتاج�ة ، ان استخدام الموس�قى یجب ان ، على تخفیف الرتا�ة في العمل اح�انا 
كما ان وقت البث یجب ، وان نوع الموس�قى یجب ان یخضع لمعاییر خاصة ، حیو�ة  �كون كخلف�ة موس�ق�ة فقط لجعل الجو اكثر

لتحقیق الهدف من استخدامها من حیث راحة الموظفین وز�ادة انتاجیتهم ، و�مكن استخدام ، ان یخضع لجدول زمني وضوا�ط 
ت ثیر أتخدامها الموس�قى كعامل نفسي �كون له ت�حكم طب�عة عملها الن اس االموس�قى في المكاتب حتى في االقسام التي تصدر اصوا

حیث توضع في مناطق محددة وتستعمل كواسطة لالستدعاء في �عض االح�ان  تضح ، �مكن وضع نظام كامل للسماعاایجابي وا
الس�طرة او لنقل الرسائل او المعلومات �االضافة الى الموس�قى وهذه االستخدامات تتحكم فیها طب�عة عمل المكتب ، اما اجهزة 

 وفي اماكن العمل التي الیجد الموظف فیها الموس�ق�ة ف�مكن ان توضح في موقع مالئم وقر�ب من مركز االتصاالت الرئ�سي ،
ان استخدام الموس�قى االن  .بدیل  أ�سط الرأس سماعات من فر�ما �كون زوجاو مس�طر علیها صوت�ا  منفردة او غرفة هادئا مهر�ا

وتدر�ج�ا �شعر المستمع براحة ، ر�ة اذ انها غذاء مهم للروح وللنفس و�خاصة ازاء ضغوط العمل والح�اة اص�ح من العوامل الضرو 
ة �ان االنتاج�ة تز�د ف )  Gregory Ciotti(حظ ت�ارات عدیدة في هذا المجال فالوقد اجر�ت اخ، تامة العصا�ه  ي المكاتب في حال

 ( https://www.helpscout.net/blog/music-productivit ).20%  -%  4وجود الموس�قى بنس�ة تتراوح بین 
احدى  وفي. العمل مكان في األداء على الموس�قى بها تؤثر التي الك�ف�ة على (Teresa Lesiuk) ةالدكتور  أ�حاث تركز 

 �أفكار وجاءوا أسرع �شكل مهامهم أنجزوا الموس�قى إلى استمعوا الذین أن وجدت المعلومات تقن�ة خبراء على هاالدراسات التي ط�قت
 ، اخت�ار عادات االستماع" ، وجاءت الدراسة وفقا لتحلیل مزاجهم  ب�ساطة حسنت الموس�قى ألن �فعلوا لم الذین أولئك من أفضل

 ."االهتمامات الخ  وتبدل الموظفین مزاج�ة مثل ، وصلتها �عواملالخر موس�قى نوع من والتحول ، االستماع الموس�قى ، ومدة نوع
(Teresa, 2005, p.173)  

�شكل اكثر امتاعا ، و�ان  Repetitive Tasks)( المتكررة المهام تنفیذ في تساعد ان الموس�قىالى عموما  الدراساتتطرقت 
غال�ا ما تشتت االنت�اه وخاصة في المهام  (Lyrics)ي الموس�قى تشكل المهرب في اماكن العمل الصاخ�ة ، في حین ان االغان

 االنت�اه تشتیت ، واخت�ار الموس�قى الناعمة هو االفضل لضمان عدم المألوفة الموس�قى المعتادةاخت�ار لى ان ا تالفكر�ة ، كما اشار 
 ) (https://www.helpscout.net/blog/music-productivity  .والتركیز

األسـ�اب المسـاهمة فـي خفـض الـدافع لـألداء والتركیـز وتشـتیت تعـدد  إلـى العلم�ة اعاله األدلة من كبیرة مجموعة اشارت
ــد مـن شــعوره �التعـب وا ــى الموظـف و�ز� ــة االدار�ـة ، والمتســب�ة فـي اإلزعــاج والضـیق ممــا یـؤثر عل إلرهــاق االنت�ـاه فـي االبن�

، وعل�ـه هـدفت هـذه الفقـرة الـى اسـتخالص االطـر  النفسي والجسدي، و�التالي التقلیل من إنتاجیته وخفض مقدرته على العمـل
ــد المفـردات  ــة لغـرض تحدی ــة ا(والمؤشــرات الكامنـة فــي الطروحـات المعمار�  )التفصــیل�ة العناصـر التصــم�م�ةو العـدادات المكان�

نتائجهـا ب للفضـاءات المكتب�ـة والم�ـاني االدار�ـةضمن أجواء البیئـة الداخل�ـة والتشتت السلبي  يالمحققة لمفردة االلهاء االیجاب
مفــردتین خلـص ال�حـث لتحدیـد  طــار النظـري د العـرض المختصـر لتحلـ�الت االو�عـ. كفــاءة االداءخفـض التـوتر ودعـم الداعمـة ل

ــة  "وتي والعــزل ال�صـري العـزل الصـ" �مؤشــراته ) التشــتت السـلبي(االولـى : ضـمن ال�عـد النفســي  ) االلهـاء االیجــابي (، والثان�
 )1-1(الجدول " . الفعال�ات الساندة ، التحفیز الحسي " �مؤشراته 

 
 )انتال�احث( .مفهوم التشتت وااللهاءل الثانو�ة المعززة ناتیوضح المفردة الرئ�سة والمفرد) 1-1(جدول 

المفردة  المؤشرات 
 الثانویة

المفردة 
 الرئیسة

  عن مناطق العمل" العمودیة بعیدا)  المصاعد  –الساللم ( المناطق الصعبة  وضع
 العزل الصوتي

1-
التشتت 

التشتت 
 تخصیص كابینات وغرف الھاتف الجراء المكالمات وااللھاء
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 السلبي تعزیز وسائل التواصل التكنلوجي للمحادثة بین فضاءات العمل

 استخدام المواد العازلة الستائر
 تبطین السقوف بالواح عازلة للصوت

 الواح الجدران الصوتیة
 السجاد 

 Ceiling High Partitions  السقف بارتفاع قواطع
 العزل البصري

 Divider Partions   الفاصلة القواطع )مستوى االحاطة(
  Bank Screen  الحواجز

 التمارین الریاضیةممارسة و ركةتوفیر فضاء للنشاط والح
 الفعالیات الساندة

2-
االلھاء 
 توفیر فضاء لالسترخاء والتأمل االیجابي

 سمعیة توفیر اجھزة موسیقى، تموجات المیاه

ت حسیة
محفزا

 شمیة توفیر اجھزة تنشر الروائح العطریة المحفزة 
 )،المع ،باھت خشن ناعم،( التنویع بالملمس

 لمسیة
 )الخشب الحجر،الكونكریت، الطابوق،السجاد،الستائر(واد االقرب الى الطبیعة استخدام الم

 االنفتاح نحو الخارج

 صور ولوحات لمناظر طبیعیة بصریة

 تاداخلیة وحاویات نبات نباتات

 

 االطار التطبیقي / المحور الثاني 
 

 االجراءات التطب�ق�ة  .1
ب المعتمدة لتحقیق اهداف ال�حث بدءًا بوصف المنهج�ة المعتمدة لل�حث والعینات المنتخ�ة ، تناقش الفقرة الخطوات واالسالی 

 تحلیل الى المستند المقارن  التحلیلي الوصفي الق�اس ال�حث إعتمدتصم�م استمارة الق�اس، معالجة وتحلیل النتائج والب�انات اذ 
ة ثالثانتقاء عینة قصد�ة تضم تحلیل �العالم�ة  المشار�ع من عددٍ ل التوض�ح�ة والمخططات والرسومات التفصیل�ة الشرح نصوص

ةالمؤشرات  من لكل التحقق ق�م ق�اس ثم ومن،  ) Metglobal) ، Pandora ،Cisco ضمت مشار�ع عالم�ة   . التفصیل�

  المنتخ�ة للدراسة العمل�ة وصف عام للعینات  1-1 

�عد أن حققت مجموعة من المؤشرات فرض�ة الجراء الدراسة العمل�ة بهدف اخت�ار ال معاصرة تم انتخاب ثالثة مشار�ع لم�اني ادار�ة
العینات المختارة م�اني ادار�ة تملك درجة من التنو�ع في  .المشار�ع المنتخ�ة حدیثة التصم�م ومنفذه على أرض الواقع منها ان 

ة المساحات المخصصة للعمل والداعمة له ف�ما یخص معالجات عناصر الفضاءا ت الداخل�ة ومعالمها ، مما یت�ح مجاًال واضحًا للمقارن
 .وضوع�ة وشمول�ة حول موضوع ال�حثبین الخصائص والممیزات الفضائ�ة والخروج بنتائج اكثر م

عام  )O+A Studio (والمصمم من قبل )San Francisco( في )Cisco Offices (مبنى  االول المشروع  1-1-1
2013  

اثناء  )O+A’s(التصم�م�ة التي عمدت الجمال�ة الخلف�ات تنوع و لألطالله ال�انورام�ة للواجهة المائ�ة " �حتل المبنى موقعا متمیزا
عن منح " فضال .مبنىلل يداخلالفضاء ضمن الامكان�ة االستمتاع �النظر من اي زاو�ة  وتعز�زالشوارع والطرق ك تهاتصم�مها مراعا

مبنى وتحت سقف واحد لتختلط مجموعة من المساحات الواعطاء الفضاء الداخلي هو�ة خاصة من خالل توحید المكاتب في 
الشعور �المتعة یتم دمج  حیثاألن�قة  "Yurts and Cabanas "الخ�ام واألكواخ 'المتنوعة الرسم�ة وغیر الرسم�ة تحت اشكال من 

من تدعم التعاون والتواصل االجتماعي الداخل�ة والفضاءات الخارج�ة وخلق اماكن عمل تعزز التحفیز على العمل و بین الفضاءات 
 . ملهمة وتشجع على االبداع  تقد�م مساحة عمل غیر تقلید�ةو التركیز على ال�ساطة والسهولة في االستخدام السلس خالل 

تجسد و  لتحقیق الراحة والبهجة لمستخدمي المبنى ، ) الماد�ة(عاده الفضائ�ة بتوظیف ا�)  Cisco( تمیز مبنى  :تحلیل المشروع 
تركیز اثناء اداء العمل  ، ) 2-1(الشكل ال�عد النفسي بوضوح من خالل معالجات ماد�ة لتجنب الضوضاء والتشتت الذهني وفقدان ال

�الواح عازلة فضالمن خالل توفیر فضاءات تتمیز �العزل الصوتي �استخدام مواد االنهاء كالسجا عن عزل " د او ت�طین السقوف 

106 
 

http://www.archdaily.com/office/studio-o-a
http://www.archdaily.com/office/studio-o-a


 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
ضاءات المعزولة لتوفیر والفوتوفیر غرفة الهاتف ) E( 2-1الشكل مناطق الحركة العمود�ة كالساللم �عیدا عن مناطق العمل 

: من خالل ساندة داخل�ة  كان لها تأثیر واضح بتوفیر فعال�ات، اما المحفزات االیجاب�ة ف)D( 2-1كما في الشكل الخصوص�ة
كما  في نفس الوقت سهولة التنقل والمتعة الفعالة واضفاء الحیو�ةموفرة ركوب الدراجات  ممارسة التي تت�ح) الواسعة ممراتال(

، )A( 2-1، اضافة لتوفیر فضاء الراحة والموس�قى لتنش�ط الذهن واسترجاع النشاط والشعور �البهجة الشكل  )C,H( 2-1الشكل
كمحاكاة لجمال�ة الموقع  ة، واستخدام مواد اقرب الى الطب�ع) G,B( 2-1الشكل ءات استرخاء تتمثل �االكواخضاعن توفیر ف" فضال

، وتعز�ز اضفاء الطا�ع الشخصي لمستخدمي الفضاءات من خالل توفیر االلواح (F)  2-1واطاللته الممیزة �االنفتاح الى الخارج
-1الشكلعن استخدامها لمعرفة وا�ضاح سیر مهمات العمل " فضال �حر�ة دون قیودونقل افكارهم  والسبورات التي تمكنهم من كتا�ه

2 )H (. )www.archidaily.com( 

صمم من )  Manhattan(مدینة   )Pandora Media Inc. New York Office (المشروع الثاني مبنى    1-1-2
 2014عام )  Studio ABA(  قبل

من اهم الم�اني ذات االعدادات النموذج�ة وفق االتجاهات الجدیدة والمعاصرة الماكن العمل ضمن وسائل االعالم  مبنىال�عد 
ترنیت التي تعزز من التفاعل االجتماعي ، كما و�مثل االتجاه المشرق ضم مدینة  ن التوجهات السائدة في وسطوش�كات االن

)Manhattan (، و�تكون من ارتفاع مزدوج وارتفاع كل طابق یبلغ ما�قارب )متر ، وقدم المصمم جم�ع الحلول والمعالجات ) 7.6
 جسور،ال( االبداع�ة والحرف�ة من خالل تطبیق رغبته �استخدام لغة البناء من عناصر تأر�خ�ة متأصلة بتجر�ده للعناصر الماد�ة 

بذلك عن تحقیق الغنى والثراء المادي في كل من الملمس والتكتون�ة في  "وجعلها اقرب الى الطب�عة معر�ا) االرض�ات االعمدة،
على خلق االنفتاح والشعور �العظمة من خالل المساحات المفتوحة مع الحفاظ على بیئة تشجع  ستخدامه للمواد ، كما عمل المصمما

 .المكاتب المغلقة الصغیرة امل مع مساحاتلى االنتاج�ة �التكع
تقلیل التشتت السلبي بتوفیر العزل الصوتي وال�صري في  للفضاء الداخلي عن طر�ق ال�عد النفسي تعز�زتم :  تحلیل المشروع

عن " الفضو�االستعانة بجدار زخرفي خشبي مصمم �شكل فني ممیز عن اماكن ومحطات العمل " عزل انطقة الحركة العمود�ة �عیدا
�ا) A,B,C(2-2  ، االشكال النهاء االرض�اتكاتمة للصوت  كمواد�الطات الخشب  استخدام ستخدام ، اما العزل ال�صري فكان 

�ارتفاع السقف(مستو�ات احاطة  تمثلت �مواد  ، وال�صر�ة تعزز من الفصل بین الخاص والعام وتحقق الخصوص�ة الصوت�ة) قواطع 
الواح الخشب من  ةاو مواد مصنوع) H,I( 2-2االشكال، تساعد في ز�ادة الخصوص�ة  مصفوفة نقط�ةیتخللها نقشة  شفافة زجاج�ة

 االشكال ، من خاللها یتم الدخول الى غرف الهاتف والمساحات االدائ�ة للموس�قى وغیرها من الفضاءات الخاصة والتي الزخرفي 
2-2)E,F,G,I  (ن الستائر لتعز�ز الخصوص�ة من خالل س�طرتها وتحكمها البیئي ، عملت حواجز االلمنیوم زرقاء اللون كنوع م ،

في تحقیق الرؤ�ة المر�حة واضفاء الحیو�ة على الجو العام  فعاال ااما االضاءة الطب�ع�ة فكان لها دور ، )   B,C,D(2-2  االشكال
لللمبنى كما وراعى المبنى توجه وحدات االنارة االصطناع�ة �صورة متعامدة على المناض  د لتفادي حدوث التوهج داخل الفضاء الفعا

، اما االلهاء االیجابي فتم تحق�قه من خالل توفیر وفي اخت�ار االلوان الفاتحة للسقوف لتجنب االنعكاسات الضوئ�ة المشتتة للتركیز  
 ةشكل مدرج قدرته االست�عاب�لتنش�ط الذهن وتجدید الحیو�ة ، ف�ما تم تعز�ز المحفز السمعي من خالل توفیر فضاء �) الیوغا(فضاء 

شخصًا تقام ف�ه الحفالت الموس�ق�ة وعقد االجتماعات واللقاءات غیر الرسم�ة وقابلیته للعزل الصوتي عال�ة جدا ، وتم تعز�ز  65
ونة ، مقابل خش الخشب�ة العناصر من دفئ العدیدن یالزجاج و�نعومة التناقض والتنو�ع بین المحفزات اللمس�ة من خالل اخت�ار 

ثراء في الملمس  طابق ، كل أنحاء الخرسانة الخام المستخدمة في االعمدة والجسور في اذ تمیز الجو العام للفضاء الداخلي �ال
م اللون االزرق تنوع االلوان فاستخدكما و�رزت سا�كولوج�ة االلوان وكانت فعالة ضمن الفضاءات الداخل�ة من خالل . والتكتون�ة 

ة  ةتي تحتاج الى الهدوء ، اما الفضاءات المشتركة التي تتسم �الحیو�ة والنشاط فكانت االلوان الدافئواالخضر للفضاءات ال فعال
 /H,I( .-aba-office-york-new-inc-media-530917/pandorahttp://www.archdaily.com( 2-2 االشكال ،كالبرتقالي واالصفر

studio 
 ) 2014( انجز عام  ) OSO Architecture( والمصمم من قبل)   Istanbul(في   ) Metglobal Offices(مشروع  3-1-1

فتخر في اناقتها لتصم�م تقن�ات البرامج والمعلومات تالدار�ة التي احد الم�اني ا متر  2.250ضمن مساحة �عد المبنى الممتد 
اعلى المبنى ،  دوتتكون من طابق واح ضمن بیئة عمل دینام�ك�ة �التكامل مع البیئة الرقم�ة و الشركةموظف عملالس�احة ، �لقطاع 

ة التصم�م المعتمدة على الفكر والتطور مزج لغو یتناغم مع شخص�ة الموظفین للفضاء اوتجسد هدف المشروع في تصم�م اعدادات 
اعدادات المكتب وفق من النشاط والحیو�ة ، وتم تخط�ط " �داكسب الفضاءات الداخل�ة مز �الحدیث والمعاصر مع االستخدام اللوني ، ل
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االفكار االبداع�ة  النظام المفتوح ودمج انطقة الترف�ه ضمن المساحات المفتوحة لتشج�ع التواصل الداخلي في المكتب وتحر�ك وخلق

 .للتصم�م الى جانب انطقة العمل المغلقة وقاعات االجتماعات الرسم�ة وغیر الرسم�ة ضمن مساحة المكتب الكل�ة 
offices-istanbul-https://officesnapshots.com/2015/06/26/metglobal 

شملت تحقیق العزل الصوتي ف التشتت السلبيقلیل بت راحة النفس�ةعلى تحقیق ال د�ةاال�عاد الماعملت  :تحلیل المشروع      
استخدام  عن" فضال، ) A,B(2-3 شكل انطقة الحركة العمود�ة �عیدا عن محطات العمل لتجنب الضوضاء  وال�صري بتوق�ع

،اما العوازل  )E,H( 2-3شكل المتصاص الصوت مرتفعةقابلیته اللعناصر ماد�ة كعوازل صوت�ة كالسجاد لتغط�ة االرض�ات 
�توفیر غرف ، و )A,B,C,H(  2-3شكلالشفافه من الزجاج  عن" شملت مستو�ات االحاطة �استخدام الجدران الصلدة فضالفال�صر�ة 

عن انطقة العمل لتجنب التشتت الفكري من خالل االنزعاجات السلب�ة التي تسبهها اصوات " هاتف الجراء المكالمات الصوت�ة �عیدا
آل�ات تكنلوج�ة ضمن البیئة الرقم�ة للمحادثة والتواصل عن طر�ق الرسائل النص�ة والبر�د االلكتروني توفیر عن " فضال ، المتكلمین

تركیز في العمل،  عن طر�ق تنوع المحفزات التي تعمل على تحقیق الراحة والبهجة فتم تحق�قه اما االلهاء االیجابي لتوفیر الهدوء وال
الى الخارج توفر العصف الذهني ومحفزة لتجدید النشاط والتفكیر  ل ذات انفتاحللموظف من خالل توفیر فضاءات استرخاء وتأم

الملمس الحسي للمواد سواء بنعومتها وقر�ها الى تنوع استخدام ، كما و�رزت المحفزات اللمس�ة من خالل )E( 2-3شكل الذهني
ر الطب�عة من خالل توج�ه االنطقة غیر الرسم�ة االتصال �عناص عنفضال  )G( 2-3شكل الطب�عه او في خشونتها وتراكیبها ال�ارزه

كما تم إنشاء منصات العشب على حواف السطح الخارجي تناغما مع البیئة ، الى الخارج والتمتع �المناظر الطب�ع�ة واالنفتاح�ة 
برتقالي ضمنف فاعتمد التالعب �االلوان تحفیز ال�صرياما ال. الخارج�ة  تحفیزلالمساحات المكتب�ة  كانت فعالة �االلوان الدافئة كال

تركیز والهدوء  ةالمناطق المشتركة التي تحتاج الى الحیو� العاملین ضمن فتم والنشاط اما المناطق المغلقة المنفردة التي تحتاج لل
برتقالي واال عن" �االلوان ال�اردة كاللون االزرق اما �اقي الفضاءات فتنوعت مابین االرجواني واالخضر فضال طالئها   صفر واالزرق ال
 ).D,G(  2-3شكل

 اخت�ار فرض�ة ال�حث  2-1
في الحد  للفضاءات الداخل�ة التفصیل�ة المصممة العناصرو االعدادات المكان�ة  اسهام( فرضیتة االساسیة علىاستند ھذا البحث  

 التحلیلي الوصفي الق�اس ال�حث عتمدإ  ) .من التشتت وتعز�ز االلهاء االیجابي و�التالي ز�ادة كفاءة االداء في الم�اني االدار�ة 
ة المشار�ع من لعددٍ  التوض�ح�ة والمخططات والرسومات التفصیل�ة الشرح نصوص تحلیل الى المستندالمقارن   المنتخ�ة، العالم�

 :مراحل عدة التحلیل عمل�ة تتضمن
 علىو  للق�اس المحددة المفردات وفق على مشروع كل تحلیل وٕاعادة المصادر، على "اعتمادا للمشروع عام وصف  ":اوال

  .التوض�ح�ة واالشكال والمخططات الوصوفات
في  مفردات الفضاء الداخلي ضمن ثانوي متغیر لكل تفصیل�ا شرحا تحتوي المتخصصة الق�اسو  الوصف استمارة  ":ثان�ا

 ضمن عمل�ة التحلیل تمت .حقق لهماالم )ال�عد المادي(و ) التشتت وااللهاء مفردتي( تشمل للق�اس، المحددة االبن�ة االدار�ة
مفردة وضع الق�م الممكنة �االعتماد على طب�عة العالقة ومدى قوتها بین كل من  وضح كیف سیتمتي توال [1]االستمارة 

اخت�ار  متضمنة ،تم تطب�قها الحقا على العینات المنتخ�ة والتي  الثانو�ة كما مثبت في االستمارة والمؤشراتالتشتت وااللهاء 
استنادا الى المعلومات المستخلصة من االمثلة  لكل من  ، )check list( تحقق كال من الق�م الممكنة عبر قائمة التدقیق

 . و�ما یتالئم مع هدف ال�حث، ولكل مفردة حسب خصوصیتها، المشار�ع المنتخ�ة 
 تحلیل النتائج 3-1
�اس المتغیرات على  مناقشة وتحلیل نتائج التطبیق المستخلصة من تضم هذه الفقرة  ،  المشروع العالمي المنتخباستمارة ق

مشار�ع لفي الحساب النسب المئو�ة لكل متغیر وفق تحق�قه ) Microsoft Excel 2013(�االعتماد على برنامج المعالج الر�اضي 
 :اشارت النتائج المرت�طة �مفردة التشتت وااللهاء الى الت�این بین مؤشراتها شملت و  المنتخ�ة ،

اذ تفاوتت نسب المعالجات %) 90(وسجل نس�ة  التشتت وااللهاءالمفردة الثانو�ة من المفردة الرئ�سة  �مثلالتشتت السلبي  -
وتضم المعالجات �العناصر الماد�ة لتحقیق ، %) 100(اما العزل ال�صري فحقق اعلى نس�ة %) 85.7( العزل الصوتيوشملت 

" وضع انطقة الحركة العمود�ة �عیدا مع %)100(حقق نس�ة والذي ل التواصل التكنلوجي توفیر وسائل اضافةنس�ة العزل الصوتي 
مع  الواح الجدران العازلةو ت�طین السقوف �الواح عازلة،  و السجاد( من " شملت كالوالتي واستخدام المواد العازلة  عن انطقة العمل

اعتماد مستو�ات االحاطة من الجدران والقواطع تم ��صري تحقیق العزل ال ، )تخص�ص كابینات هاتف لتوفیر العزل الصوتي
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 االیجابي في الفضاء الداخلي البن�ة المكاتب االدار�ة اإللهاءالتشتت السلبي و 
بنس�ة ) Bank Screen(والحواجز) Ceiling High Partition(القواطع �ارتفاع السقف  تم، اذ استخدكعناصر ماد�ة والمقصورات 

 .�االضافة الى القواطع الفاصلة %) 100(
نوو %)77( حقق نسبة االلھاء االیجابي - اذ اعتمدت   وتتباین نسب القیم الممكنةلتشتت وااللھاء یة للمفردة الرئیسة ایمثل المفردة الثا

مارسة التمار�ن الر�اض�ة مة استرخاء وتأمل مع تخص�ص فضاء لعلى توفیر انطق%) 100(العال�ة  بنسبتها محفزات النشاط الذهني
%) 100( ابي �اعتمادها على محفزات سمع�ة نسبتهابین متغیرات االلهاء االیج%) 50(فسجلت االقل نس�ة  المحفزات الحس�ة، اما 

من محفزات االلهاء %) 100(اعلى نس�ة  المحفزات اللمس�ة، في حین حققت %) 0(بتوفیر اجهزة موس�قى ومحفزات شم�ة بنس�ة 
المحفزات ت ، وسجل%) 100( االیجابي �اعتمادها على التنو�ع �ملمس المواد واستخدام مواد اقرب الى الطب�عة كانت نسبتهما

انفتاح فضاءاتها الى الخارج مع وجود الن�اتات داخل  �اعتمادها علىمن محفزات االلهاء االیجابي، %) 66.66(ال�صر�ة نس�ة 
 . الفضاء وتوفر اللوحات والصور لمناظر طب�ع�ة ضمن المشروع المنتخب 

 االستنتاجات. 2
تعز�ز دافع األداء وماله من دور في " التشتت وااللهاء"�شأن مفهوم  السا�قة الدراساتضمن أهم�ة وفاعل�ة المعرفة المطروحة 

من  في الحد لمكاتبوصوال لكون التصم�م الذي �عزز إمكان�ات البیئات الداخل�ة ل في االبن�ة االدار�ةضمن الفضاءات الداخل�ة 
على توفیر المتطل�ات الوظ�ف�ة  م التشتت وااللهاءالمحققة لمفهو ، و�رتكز تصم�م البیئات الداخل�ة أو الشرود الذهني  تشتیت االنت�اه

كما تؤكد الدراسات أهم�ة وفاعل�ة ، اضافة الى تحقیق الراحة النفس�ة من خالل الموازنة مابین العوامل المختلفة التصم�م�ة ، والنفس�ة 
والتي أمكن �موجبها ، المكتب�ة الفعالة اتفضاءالفي  لمفهوم التشتت وااللهاءالمعرفة المطروحة �شأن االعت�ارات التصم�م�ة الداعمة 

من  �سهم �الحدالذي  االلهاء االیجابيطب�عة و  ، وعدم القدرة على التركیزالتشتت السلبي المتسبب في اإلزعاج والضیق فهم طب�عة 
تركیز واالداء  ةالمتعة والراحة الوظ�ف�محققا ، الموظف وكثرة األع�اء التي �قوم بها  المح�طة الضغوطات النفسّ�ة تأثیر ورفع مستوى ال

تركیز على  . �المقابل االلهاء االیجابي والحد من حیث اكدت نتائج التطبیق اهم�ة وفاعل�ة مفردات االطار النظري التي تناولت ال
 :ن خاللم مكتب�ةضمن الفضاءات ال ذلكمع تفاوت نسب االهم�ة في تقی�م قابل�ة عناصر الفضاء الداخلي في تعز�ز التشتت السلبي 

 .عن محطات العمل وتجم�عها في مكان واحد دون �عثرتها " العمل بوضع انطقة الحركة العمود�ة �عیدا عتمادا  -
االستخدام االمثل في تحقیق العزل الصوتي من خالل المواد العازلة ضمن الفضاء كالسجاد ، الواح السقوف والجدران العازلة،  -

 الستائر 
 .ومنع التشتت اثناء العمل لتحقیق العزل الصوتي لصوت�ةراء المكالمات االحاجة الى تخص�ص مساحة الج  -
السمع�ة كالموس�قى داخل و  ،التركیز على توظیف محفزات االلهاء االیجابي مابین اللمس�ة بتنوع المواد المستخدمة او الحس�ة -

ضاءات تجدید الحیو�ة والنشاط الفضاءات لمنح الشعور �االسترخاء والهدوء او محفزات نشاط ذهني عن طر�ق توفیر ف
تركیز على" لعصف الذهني، واخیراتنش�ط اكممارسة الر�اضة وااللعاب او فضاءات تأمل ل تلم�حات  المحفزات ال�صر�ة �ال

لوحات لمناظر طب�ع�ة او انفتاح الفضاءات الداخل�ة نحو الخارج  استخدام حاو�ات الن�اتات داخل الفضاءات او� الطب�عة
 .ال ال�صري �الطب�عه الخارج�ةلتحقیق االتص

تركیز اثناء سیر العمل بخفض�سهم سائل التواصل التكنلوجي تقن�ات التكنلوج�ة وو استخدام ال -  .التشتت وعدم ال
 التوص�ات.3

توص�ات والمقترحات لتحسین البیئة الداخل�ة لالبن�ة االدار�ة من خالل تحقیق التناغم بین المتطل�ا  ت �قدم ال�حث مجموعة من ال
 :صي ال�حث ل من ضغوط العمل یو یتقلالاالنسان�ة ومتطل�ات العمل بخلق فضاءات فعالة ومحفزة الداء المهام و 

فضاءات داعمة لفضاءات العمل كأن تكون فضاء استراحة او تناول طعام او خلق عمل و المابین فضاءات  بتنو�ع الفعال�ات -
وتعمل كمحفزات للتنش�ط وااللهاء  شاط الذهني لتقلیل ضغوط العملفضاءات تمنح الشعور �االسترخاء وتسهم في تجدید الن

  .االیجابي
سائل التكنلوج�ة وو البنائ�ة الحدیثة ومواد البناء واالنهاء المعاصرة ، اضافة الى مواك�ة التقن�ات تقن�ات االطالع على ال -

 .العزل الصوتي ومنع التشتت اثناء العملو التواصل التكنلوجي الحدیثة واستغالل امكان�اتها المتطورة لتحقیق الس�طرة 
 

 :لمصادرا
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مجموع 
كنسب  القیم

 مئویة

مجموع القي
 م

 المفردة الثانویة للعینات الثالثة  القیم الممكنة
المفردة 
الرئیسة

 

C B A  

عن مناطق  ةبعید)  المصاعد  –الساللم ( لمناطق الصعبة ا 1 1 1 3 100%
 العمل 

التشتت  العزل الصوتي
 السلبي

 

التشتت وااللھاء
 

  كابینات وغرف الھاتف الجراء المكالمات 1 1 1 3 100%
 وسائل التواصل التكنلوجي للمحادثة بین فضاءات العمل 1 1 1 3 100%

 الستائر 0 1 1 2 66%
استخدام 

مواد ال
 العازلة

 تبطین السقوف بالواح عازلة للصوت 1 1 1 3 100%
 الواح الجدران الصوتیة 1 1 1 3 100%
 السجاد لالرضیات 1 0 1 2 66%

 العزل البصري  السقف بارتفاع قواطع 1 1 1 3 100%
 )مستوى االحاطة(

  الفاصلة القواطع 1 0 1 2 66%
    اجزالحو 1 1 1 3 100%
 توفیر فضاء للنشاط والحیویة بممارسة التمارین الریاضیة 1 1 0 2 66%

 الفعالیات الساندة
االلھاء 
 االیجابي

 توفیر فضاء لالسترخاء والتأمل 1 1 1 3 100%

  سمعیة توفیر اجھزة موسیقى، تموجات المیاه 1 1 1 3 100%
حفزات م

 شمیة الروائح العطریة المحفزة توفیر اجھزة تنشر 0 1 0 1 %33 حسیة

 لمسیة )،المع باھت خشن، ناعم،( بالملمس التنویع 1 1 1 3 100%
 )الخ الخشب الحجر،(استخدام المواد االقرب الى الطبیعة  1 1 1 3 100%

 بصریة االنفتاح نحو الخارج 1 0 1 2 66%
 تلمیحات 
 طبیعیة صور ولوحات لمناظر 0 0 1 1 %33 الظبیعة

 نباتات داخلیة وحاویات نباتنات 1 1 0 2 66%
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