
 7112كانون الثاني لسنة ( 1)العدد......................... ............................المجلة العراقية للهندسة المعمارية

94 
 

Positive Distraction and Passive Dispersion in the Interior Space of Office 
Buildings 

 

Assi. Le. Dr. Shamael Mohamed Wajeeh Al Dabbagh
1 
                                     Lina Kifah Kadhum Al Khazaali

2 

Shamael.dabbagh@googlemail.com                                                 lina_kifah@yahoo.com 

 
University of Technology / Department of Architecture

1
 

University of Al-Mustansiriya/ Department of Architecture
2
 

Iraq / Baghdad 
(Received on 26/10/2016    &    Accepted on 18/1/2017) 

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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      :الكستخلص
 من وحدة اإلداري فالمبنى المجتمع مدى تقدمتعكس هي و عموما اإلدارية بيئات عمل مرتبطة بأداء مهام بصرية  تعد المباني

 هذا تصميم طرق بافضل يجب االلمام الحاالت جميع وفي مبنى من جزءا يكون وقد مستقل مبنى يكون وقد عنه يتجزأ ال المجتمع
فراغاتها  وأن خاصة تصميمها عند النفسي البعد لمراعاة حاجة األكثرواحدة من المباني  تعد المباني االداريةو .  المباني من النوع

 خارجيون زوار عليها ويتردد ، وشخصيات متباينة طباع ذو (داخليون ونخدممست) موظفون بها يقوم متعددة أنشطة فيها تمارس
 بيئة عمل النهائي النتاج ويكون المنظومة لتتكامل التصميمية العملية أثناء الشرائح المختلفة هذه مراعاة يتطلب ذلك كل عون،متنو 
وتتعدد األسباب المساهمة في خفض الدافع لألداء والتركيز وتشتيت  ،ونتاجهم  نشاطهم من زيدتو  الموظفين حفزعالية تكفاءة  ذات

 شعوره بالتعب واإلرهاق النفسي دارية ، والمتسببة في اإلزعاج والضيق مما يثثر على الموظ  ويزيد مناالنتباه في االبنية اال
مفردة  عدم وجود تصور واضح عن دوربـ كشال  البحثتحددت  . مقدرته على العمل وخفضإنتاجيته  التقليل منوالجسدي، وبالتالي 

ادائية  واثرها على للفضاء الداخلي التفصيلية ة والعناصر المعمارية التصميميةاالعدادات المكانيبالعالقة مع " التشتت واإللهاء"
 التفصيلية العناصر التصميميةو العدادات المكانية ا تقصي وتحديد دور تحدد هد  البحث في ضوء المشكلة البحثية ، وفي الموظ 

ادائية  اني االدارية واثرها علىللفضاءات المكتبية والمباخلية ضمن أجواء البيئة الدوالتشتت السلبي  االيجابي االلهاءة المحققة لمفرد
 .} الموظ 

 .، كفاءة االداء االلهاء االيجابي ، التشتت السلبي ،البعد النفسي ، الداخلي الفضاء ،االبنية االدارية  : الالكات الكفتاحي 
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 هيدــــــــتك
، وكان لتطور وظائ   األدارية بشكل ملحوظ في األونة االخيرةاالبنية يم الداخلي للفضاءات في تطورت صيغ واساليب التنظ     

 الفضاء االداري وفعالياته والتحديات التي تواجه االبنية االدارية والرغبة في زيادة كفاءة الفضاءات االدارية ضمن التوجهات المعاصرة
، فاالنسان  تفاعل بين العنصر البشري والبيئة المحيطة بهمحصلة اليمثل السلوك االنساني  .األثر الكبير في انبثاق فكرة البحث 

لكفاءة الفضاء الداخلي وتحقيق " هو االكثر احتياجا( الموظ ) يثثر في البيئة المحيطة ويتأثر بها ، لذا يعد مستخدم الفضاء االداري
تثدي قد سلوك الموظ  فتعيق توازنه النفسي و على  تثثر والتي،  الضغوط التي تواجهه اثناء سير العمل ةالمتطلبات الوظيفية لمواجه

الزدياد المباني " المحيطة، ونظرا والبيئة الفرد بين المتبادل التفاعل على ركزت حديثة نظر وجهات او قلق نفسي ، وبرزت وترت الى
تسهم في تحقيق  مكن اندعت الحاجة الى معرفة الوسائل التي ي للموظفيين الحاجات النفسية نوعتمراعاة لاالدارية في العراق و 

 له لماالنفسي  ثرهالداخلية لالبنية االدارية وا في البيئة التشتت وااللهاءركز البحث على مفهوم هذا االطار ضمن و  ، فضاءات محفزة
 نتماءاالتعزيز الشعور بو وبالتالي زيادة كفاءة االداء ( الموظ ) الرضا الوظيفي لمستخدم الفضاء االداريتحقيق  دور فعال فيمن 

مفهوم وفهم العالقة بين  ،وتم استخالص المشكلة البحثية وتحديد أهدا  البحث في ضوء تأسيس هذه القاعدة المعلوماتية،  ةللمنظم
التصميمية التي تساهم في تحقيق بيئة  والعناصر وبيان الخصائص للمباني االداريةوبين تصميم البيئة الداخلية تشتت وااللهاء ال

ومحاولة الوصول الى نتائج تساعد على وضع توصيات من شأنها الحد من مسببات ضغوط .  زيادة االنتاجلضمان  كفوءةداخلية 
 تنصو  .العمل والتخفي  من اثارها السلبية على الموظفين في المباني االدارية لتحقيق مستويات اعلى من االداء الفردي والمثسسي 

في الحد من التشتت وتعزيز  للفضاءات الداخلية التفصيليةالتصميمية  العناصرو انية االعدادات المك اسهام {: على  ثفيضي  البح
 .} فاءة االداء في المباني االدارية االلهاء االيجابي وبالتالي زيادة ك

 الطيح اليظيي/ الكحوي االول 
 (Administrative buildings)  االدايي  االبيي  .1

 .(Öztürk,2010,p.7) بيئــــات عمــــل مرتبطــــة بــــأداء مهــــام بصــــرية بشــــكل اســــاس"ا علــــى انهــــعمومــــا االداريــــة  االبنيــــة ُتعــــر  
 بدرجة مصممة فراغات حويي الذي البناء اشكال من شكالتمثل  االبنية االدارية ان الىفي دراسته  (Vincent E Giuiliano)اشارو

 البنـاء تقسـيم ويـتم،  المسـاحات تلـك ضـمن أخـرى ومعـدات شخصـية وحواسـب ، مكتبيـة بمناضـد وتـزود المكتبـي لالسـتعمال رئيسـة
 حجـرات عـدة أو واحـدة وحجـرة اسـتقبال، منطقـة شـركة لكـل ويكـون،  واحـدة لشـركة يخصـص أو الشـركات لمختلـ  أقسـام إلى المكتبي

 خكـالمطب تسـهيالت على المكاتب أبنية من العديد شملتو  ، كماةملحق حمامات مع مفتوح، تخطيط ذات أو مفردة ومكاتب اجتماعات،
ويـرى الباحـث  كمـا ,Vincent,1982,p.148) ). ةقصـير  اسـتراحة اخـذأو  الغـداء تنـاول للعـاملين يمكـن اذ ، اإلدارة معـاوني طـاقم وحجـرة

 فراغاتهـا وأن خاصـة تصـميمها عنـد االجتمـاعي البعـد لمراعـاة حاجـة األكثـر هي اإلدارية ضمن دراسته بان المباني (عبد الكريم حسن)
 ونمسـتعمل عليهـا ويتـردد ، متباينـة وشخصـيات طبـاع ذوي (داخليـون مسـتعملون) موظفـون بهـا يقـوم ، تعـددةم أنشـطة فيهـا تمـارس
 النهـائي النتـاج ويكـون المنظومـة لتتكامـل التصـميمية العمليـة أثنـاء المختلفـة الشـرائح هـذه مراعـاة يتطلـب ذلـك كـل ،ونمتنوعـ ونخـارجي
 (711ص،8002،عبد الكريم) .ونتاجهم نشاطهم نم ويزيد الموظفين يحفز  كفاءة اذ "اداريا مبنى

 (The Office)الكات    1-1
 مكان يعمل به الموّظفون وأصحاب األعمال ، لمزاولة عمل معّين كمكتب المحامي والمهندس ، هو: ةضمن الداللة اللغوي  : الَكْاَت   

" ، يعدّ  ومعادالتها باللغات المختلفة، وبشكل أساس ضمن اللغات الرومانسية ،(Officium) وأصل كلمة المكتب من الكلمة الالتينية
 ضمن أو طوابق كاملة  محل عمل صغير في زاوية المقعد ، سواء أكان مكتًبا صغيًرا مثلاواجتماعي اوتصميمي امعماري "حيزا"الكات 

ي من (وظيفة المكتب االدار وحددت ، (Vincent.1982. p. 164 ). المباني وصواًل إلى المباني الهائلة المخصصة كلًيا لشركة واحدة
ُتستعمل المكاتب للعديد من المهام مثل القراءة والطباعة : "اآلتيك( American National Standard)االمريكي  قبل المقياس الدولي

الوطني األمريكي  المعهد)  والتضبير والحسابات والكتابة وادخال البيانات واستالم المخرجات وتشغيل الحاسوب والتحرير واالجتماعات
 7للمعايير
ترتيب مساحة العمل بحيث "، بانه ( BNET Business Dictionary , 2008لقاموس األعما) وفق  تصكيم الكات يعر  كما و 

الطريقة  فيويعد تصميم المكاتب عامال مهما في تحقيق الرضا الوظيفي كونه يثثر " يمكن اداء مهام العمل بالطريقة األكثر فعالية 
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هي منظمة خاصة غير ربحية تشرف على وضع معايير التوافق الطوعية ( American National Standard) المعهد الوطني األمريكي للمعايير

 www.wiki.com .للمنتجات والخدمات والعمليات والنظم واألفراد في الواليات المتحدة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Officium_(%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8F%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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تبحث في الطريقة التي يتم بها تنفيذ مهام العمل لزيادة فرصة  دراسة مسبقةيتطلب تصميم المكتب ، و ن مهامهم و التي ينجز بها الموظف
لدراسة سير " فضال ،من تصميم وترتيب األشياء التي يستخدمها االشخاص في بيئة العمل  نجاح التصميم بعد االشغال ، وتشمل كال

8العمل 
Ergonomics and work flow سير العمل بادئ األمر ل المكاتب تحليال ، ويشمل مفهوم سير العمل المتعلق بتصميم

 . وكي  يتم تحقيق ذلك ومن ثم يتم اإلعداد العام للمكتب وفقا لهذا التدفق بما يضمن حسن سير العمل الحقا في المكتب دون عوائق
 The Importance of The Office And Its Functionووظيفته  اهكي  الكات  2-1

في هذه المنظمات بدرجة كبيرة على  ةاعتمدت االدار  اذ، اط المنظمات بمختل  اشكالها واحجامها يلعب المكتب دورا كبيرا في نش
فالقرارات ، متصلة بالتنظيم او متصلة بالتخطيط والرقابة  تمثل اهم وظيفة لالدارة وتكونالتي و  في اتخاذ القرارات( Office)المكتب 

توفير بيانات ومعلومات صحيحة تساعد االدارة على  فيهنا تبرز اهمية المكتب  ومن ،السليمة تقوم على اساس الحقائق والمعلومات
 .المكتب بجمع وتصني  وترتيب وتوزيع البيانات والمعلومات على مختل  ادارات واقسام المنظمة يقوم إذ، اتخاذ القرار الصحيح 

(Musselman & Hugre, 1969 p35)   
التي يج  ان تحوي كجكوع  كن الفضاءات الكصكك   للعكلبيئات اويها بيتكثل االدايي   كفهوم الكاات ييى البحث ان 

بتحفيز الكوظفين وزيادة يشاطهم اثياء ككايستهم لكختلف  وتعزيز البعد اليفسي لتسهم التصكيكي  افاءةال يياعى فيها تحقيق
 . فضاءاتداخل هذه الالكالفين بها االيشط  

  (Systems In Office Buildings) ايظك  تصكيم الكاات  االدايي   3-1
في ظهور وأبتكار  اكبير  امما كان له اثر  ، ادى التطور الحاصل في ميادين الحياة المختلفة الى تأثر وظائ  وفعاليات المكتب

 سب قواعد تعتمد على طبيعةح مبنى االداريالفضاءات زيع المعدات واالثاث داخل انظمة تو كوسائل جديدة للتنظيم الداخلي 
 : فياهمها وتتلخص ،  االدارية واعداد الموظفين في كل وحدة ادارية وواجباتهم قسيماتتال
عبارة عن : )هو التسمية اللغوية في تصميم الفضاء المكتبي باستعمال القواطع وهي ( Cellular Type)اليظام الخلوي  .أ 

كل يشبه الخاليا تختل  في حجمها وتتناسب مع فواصل يصل ارتفاعها الى السق  فتقوم بتقسيم الفضاء الى غر  منفصلة بش
 يعد هذا النظام من اقدم االنظمة واكثرها انتشارا واستعماال في االبنية المكتبية ،و ( اختال  الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظ 

لمهندسين حول ايجابيات ا اراء تختل و  ،بأعتماده على عمق قليل للبناية وممر للحركة الرئيسة ترتبط به الغر  بشكل مباشر
وانخفاض الضوضاء ،  والهوية الشخصية مع مساحة العملتحقيق الخصوصية العالية النظام هذا ايجابيات ومن وسلبيات هذا النظام 

انخفاض فرص  ، المحدودة مع الموظفين اآلخرين وأعضاء ومديري الفرق المختلفة االتصاالتبفتتلخص  سلبيات النظام الخلوياما 
عدم االهتمام بالبعد النفسي ،صعوبة التنقل بين الموظفين لوجود حواجز تعيق العالقات االجتماعية المهنية ، م والتوجيه الضمنيالتعل

واالجتماعي لبروز الهيبة والمكانة االدارية من قبل المدير ازاء افراد العمل مشكالت باالتصال البصري واالضاءة الطبيعية وعدم 
     (O’Neil, 2008,p.37 ).ويةتوزيعهما بصورة متسا

اذ يمثل المسقط المحرر من الحوائط الصماء  ، هو التسمية اللغوية في تصميم الفضاء المكتبي(   (Open Planالكفتوحاليظام  .ب 
ول التي تمتد من االرضيات حتى االسق  واستبدالها بحواجز خفيفة شفافة او نص  شفافة ال تعيق التواصل البصري للفراغات وال تح

ومن  ،مقارنة بالنظام الخلوي  "ويمثل هذا النظام االحدث استعماال، دون تغلغل االضاءة الطبيعية او التهوية الى فراغات المبنى
 ،أكثر مالءمة لفعالية العمل الشاملة، التواصل والتفاعل ضمن عملية العمل يدعم مهام عمل الفريقكونه   ايجابيات النظام المفتوح 

تحسين كثافة محطة العمل وبالتالي تقليل تكالي   ،وضوح والجودة في العملالموظفين، تحسين الالمادية بين المديرين و  زإزالة الحواج
 تسهيل نقل،  لمراقبة والتعلمبا" التعلم الضمني"و الوصول المرئي اتاحة ، المرونة في استخدام الفضاء ،المساحة لكل موظ 

فقدان فتتركز ب سلبيات النظام المفتوحاما  ، مستويات الضوء الطبيعي زيادة ،واء المعلومات داخل وعبر الفرق على حد س
في الفضاءات التأثيرات الصوتية  أظهرت بعض الدراسات اسباب انخفاض اإلنتاجية في العمل بسببكما ،  الهويةو الخصوصية 

رفاهية  لية ظهور بعض اآلثار السلبية علىاحتما ، ةواالنقطاعات غير المرغوب أكبر في السيطرة على االنحرافات صعوبة،  الداخلية
تدفع الموظفين اذ التركيز  فيالموظ  لعدم وجود أماكن هادئة أو مناطق مصممة أساسا للعمل الفردي والتي بدورها يمكن أن تثثر 

((Hickey, 2010,P.37,38 . أخرى بعيدا عن المكتب للعمل أماكن عن البحث للسعي في
  

تتطلب بعض الوظائ  ان يكون موظفوها في غر  خاصة العتبارات الهيبة  (sSystem edIntegrat)  م الكدكجاليظ .ج 
والمكانة االدارية او لمتطلبات التركيز الذهني بينما الموظفين االخرين ال يتطلب من وظائفهم هذه االعتبارات ويمكن وضعهم في 
                                                           

8
 Ergonomics  :ويطلق نا بينهما بيقية المعنية بتصميم وترتيب األشياء التي يستخدمها االشخاص بشكل يحقق تفاعال أكثر كفاءة وأمااحد العلوم التط ،

  webster.com/dictionary-www.merriam. عليه أيضا التكنولوجيا الحيوية، الهندسة البشرية، او العوامل البشرية
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 modified open plan هذا ما يطلق عليهوح في البناية نفسها و بين النظام الخلوي والنظام المفت قاعات مفتوحة فيحصل دمج

office ) )  وهو بهذا يشكل محاولة للحد من سلبيات النظامين السابقين واالستفادة من ايجابياتهما.  (Neufert ,2012,p.342) 
  (Stresses Faced by the Employee  in the Workplace)الضغوط التي تواجه الكوظف في اكاان العكل .1

 الطبو  االجتماع وعلم النفس وعلم اإلدارة علممجاالت عدة ك في الباحثين قبل منمتزايدا  العمل اهتماما ضغوطموضوع  لقي
لما له من انعاكاسات سلبية على سلوك  تناولته التي والبحوث الدراسات وكثرت Cox,1981,p.91)) االجتماعية والخدمة والقانون

هذه الضغوط االفراد يعيشون في حالة جعلت  ,اءهم في العمل نتيجة التأثر بالمثيرات والمنبهات البيئية المختلفة االفراد واتجاهاتهم واد
فين االخرين قلق وتوتر وانفعال مما يثثر عى صحتهم وتفاعالتهم الجسدية ـ وينعكس بالتالي على مهام وظائفهم وعالقاتهم مع الموظ

واجهها العاملون بحسب الخصوصية المهنية لكل عمل ، كما تتباين درجة الشعور بضغط ، وتختل  مصادر ضغوط العمل التي ي
 في  والمنظمات المثسساتتعتمد و  . العمل تبعا لعوامل مختلفة تتعلق بالموظ  ذاته من حيث شخصيته ومستواه العلمي وجنسه 

 لتقديم بالفاعلية يتسم باسلوب المهنية واجباتهاب العناصر تقوم ان يفترضو  البشري العنصر على رئيسة بصورة اهدافها تحقيق
 العقبات تذليل في ومثسساتهم المهنيين اولئك لدى تكون التي الصادقة الرغبة من الرغمب ولكن وجه اكمل على منها المنتظرة الخدمات

 ما وهذا كاملة، بصورة بدورهم قيامهم دون تحول العمل بيئة في معوقات هناك ان اال المطلوبة الخدمات تقديم طريق في تق  التي
 خطورة وتكمن بالتوتر، شعورا لهم وتسبب بالعاملين تحيط التي المتغيرات عام بشكل وهي (Job stress) العمل ضغوط عليه يطلق
 ني،االندماج الوجدا الى تفتقر آلية بصورة بالواجبات القيام منها مختلفة حاالت في تتمثل التي السلبية نتائجه في الشعور هذا

 . (06-00ص،7822،عسكر)االبتكار على القدرة وفقدان الدافعية، وقلة والتشاثم،
 والنفسية العضوية العوامل مع تراكمهابو  لها ةاالستجاب يمكن التي ةالمكثف البيئية بالتغيرات "العمل طو ضغ (المشعان ) عر     
 في،  (18ص،8000،المشعان) ".واالجتماعية البيئية طو ضغالة التوافق في مواجه عن بعجزه ينتهي الفرد على ضاغطاً  مجتمعاً  تشكل
 عمله، مجال في الفرد لها يتعرض التي الحاالت او المواق  مجموعة "على تدل العمل ضغوط كلمة ان الى (فائق فوزي) اشار حين
 فتسبب التهديد من كبيرة درجة على المواق  تكون هذه وقد لمواجهتها فعلية لردود نتيجة ونفسية ةجسمي تغيرات الى تثدي والتي

 على حديثة نظر وجهات ركزت كما ، (741ص، 7880،فوزي (" االنزعاج من شيئاً  فتولد التأثير حيث من والقلق والتعب االرهاق
 ، لبيئةا مع تفاعلها في والفسيولوجية النفسية الفعل ردود بمثابة العمل ضغط اذ يعد المحيطة، والبيئة الفرد بين المتبادل التفاعل

ويقصد بالظرو  البيئية المحيطة بالفرد في بيئة العمل طرق تصميم مكان العمل وموقعه واالثاث والتجهيزات المتاحة والتهوية 
 يثدى .(220، ص8002ماهر ، ) والتي يتسبب عدم توفرها بالشكل المناسب الى ضغوط نفسية وجسدية . والرطوبة والضوضاء الخ 

 الشعور لزيادة بفاعلية يدالمتزا األداء في يتمثل" أن يمكن ايجابي األول األفعال ردود من نوعين إلى مياليو  العمل بضغط الشعور
 , Nchwwt, 2008:p.3))العمل بيئة في الطبيعي غير الوضع مع الذات تكيي  على القدرة من مزيد مع الذات في والثقة بالنجاح

 انخفاض ومنها مهنيينلل التنظيمية السلوكيات على يظهر ما اهمها اإلشارات من مجموعة خاللتنتج من و  السلبية االستجابات ثاييا
 مثل نفسية كمشكلة يظهر قد كما المهام، انجاز على القدرة عدم والمشاحنات، الشكاوى تزايد الغياب، معدالت تزايد المعنوية الروح

 تاوالنوب المعدة  موآال والقولون الدم، ضغط اضطرابات مثل الجسمية ألعراضا رتظه كما العن ، نحو الميل االنتحاري، السلوك
 :تصني  ضغوط العمل تبعًا لمصدرها الى مجموعتين تضم االولى هذا ويمكن.  Osach, 2006:p.5)) القلبية واألمراضة العصبي

ضمن سق  لمتطلبات الكبيرة الضغوط المرتبطة بالعمل والمتغيرات في سياسات المنظمات والتغيرات في مستوى االنشطة االدارية او ا
الثانية فتضم الضغوط الخارجية والناجمة عن البيئة المادية او االجتماعية المحيطة التي يثدي الفرد ضمنها عمله  زمني محدود، اما

  (786ص،7884،الهنداوي) .ومسثولياته 
 عيدكا عكله كجال في الفيد لها يتعيض لتي  االكاثف البيئي  التغييات"بأيه  :وكن الطيح اعاله يكان تعييف ضغط العكل     
 الفعل يتيج  يدود ويفسي  جسكيه تغييات الى تؤديف,  قدياته وطاقاتهأو  هالحتياجات كالئك  غيي الوظيف  كتطلبات تاون

 اليشيد وكبالسل القيام او القياي اتخاذعلى  قادي غيي يجعله يفسيال قلقال و توتيال فتحدث حال  كنالسياولوجي  والفسيولوجي  
الياجك  عن البيئ  الكادي  الضغوط الخايجي  على الكجكوع  التي تضم هيا وسيياز البحث ,  التيفيذي  او االدايي  الكواقف تجاه
 .يؤدي الفيد ضكيها عكلهالتي 

 (Impacts Resulting from Job Stress)    العكل ضغوط عن  الياتج التأثييات  1-2
 ال عندما الضغوط تلك تتركها التي ةالسلبي النتائج من لكثير معرضين شديدة عمل لضغوط ضونيتعر  الذين االشخاص      

 من نوع اي الن وذلك آخر، الى فرد من االستجابه تباين لىوا ايجابية بطريقة معها التعامل او العالية الضغوط تلك تحمل يستطعون
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 االثار اهم ايجاز ويمكن،  الداخله ةالفسيولوجي والتغيرات الظاهرة البدنية تالتغيرا من نوع يصحبه ان البد االنفعال او التوتر انواع
  : بما يلي الفرد على العمل ضغط يحدثها التي

 الصحية والمشكالت العمل ضغوط بين تربط عالقة وجود العديدة الدراسات اثبتتHealth Effects ). ( الصحي التاثييات -
 الضغوط وان .،القلب والقرح امراض الى وبالتالي القلب عضله تضخم الى ثديت الضغوط ان على تثكد التي والنفسية
 والتوتر والقلق االكتئاب وتزيد من والتعب االمراض مقاومة على قدرته من وتقلل االنسان لدى المناعه جهاز تضع 
 .لدى االفراد العصبي

 االفعال ردود من العديد الى تترجم العادية وياتهامست الضغوط تتجاوز عندما( Behavioral Effects) السلواي  التاثييات -
 والنزعة العمل، عن المبرر غير الغياب في تتمثل والتي بها يعمل التي المثسسه او نفسه ضد الفرد يتخذها التي السلوكية
 .وغيرها واالرهاق العدوانية

واالثار  العمل ضغوط بين وثيقة عالقة وجود الدراسات اثبتت العديد من Organizational Effects ) (التيظيكي  التاثييات -
الصحية والسلوكية التي تطرأ على العاملين بسببها ، وفي الحقيقة فان المتضرر من هذه االثار ليس االفراد فقط بل تمتد 

عاملين اثارها لتشمل المنظمة او المثسسة التي يعمل بها هوالء االفراد، إذ ان مخرجات اي مثسسة تتأثر بأعاقة قدرات ال
  (Ivancevich, & Matteson ,2002,p.270 ). وينتج عنها خسائر متاتية من قلة االستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة 

 حين في ا الوظيفيبالرض والشعور الوظيفي االداء ارتفاع الى تثدي الخاصه وامكاناته موظ ال يثديه الذي العمل بين التوافق ان     
 وجود على منخفض اداء مستوى وجود يدل اذ،  الموظ  على الضغوط حدة زيادة الى ثديي االطرا  تلك ينب التوازن عدم ان

 يدل فأنه اً ضمنخف الضغوط مستوى كان اذا وبالعكس والمهارة والتأهيل القدرة يةمحدود بسبب عالية بمستويات الضغوط من حاالت
  

           (Stress Work , Performance and Job Satisfaction)               الوظيفي واليضا باالداء العكل ضغوط عالق  2-2
 اختال  على بناء متذبذبه ستكون العكسية العالقة تلك ان االعتبار بنظر االخذ مع هذا طبيعي، بشكل العاملين اداء زيادة على

 عالقة هناكإذ  االنتاجية ةالتكلف الحال بطبيعة هذا رسيوفو  .(762ص ، 7880 ، فوزي) المثثرة للعوامل ستجابتهماو  العاملين شخصيات
 الفرص وتحين للعمل ةالدافعي ةقل بسبب للعاملين الوظيفي الوالء ضع  وكذلك عنها ةالناتج ةوالتكلف الضغوط مستوى بين ةطردي

 . (81ص،8008،النوري) وغيرها المهام انجاز على الحرص وعدم االعمال انجاز خروتأ للتغيب
 ههذ تناولت التي والبحوث الدراسات لتعدد نظرا يفيالوظ الرضااالداء و  معنى توضيح تحاول عديدة تعاري  احثونالب أورد
 ، وعمله وظيفته مع الفرد فيها يتكامل التي الحالة " بأنه  (Stone) من قبل اليضا الوظيفي، ويعر   مختلفة جوانب من المواضيع

 من االجتماعية أهدافه وتحقيق والتقدم النمو في ورغبته الوظيفي طموحه خالل من معها علويتفا الوظيفة تستغرقه إنسانا يصبح أو
 ،ورضا قناعة أكثر يجعله يتوقع كان كما مزيدال على الفرد حصول أنب فيرى (Louler) أما،  (41ص. 7822عاشور،) " خاللها
 العمل وبيئة ذاته العمل تجاه والسعادة باالرتياح الفرد شعور نع يعبر الوظيفي الرضاان  إلى التنظيمي السلوك أدبيات تشيرام وكثيرا

 . (53 ص ، 1986 عاشور ،) .
 النهائي الناتج باعتباره منظمة أية داخل خاصة مكانة يحتل حيث والمنظمة الفرد سلوك من بكل يرتبطف األداء مفهوماما      

 ، إذ نالباحثي تعريفات تعددت وقد ،)84 ص م، 7880 جابر،) الدولةو  والمنظمة الفرد مستوى على وذلك بها األنشطة جميع لمحصلة
 ويختل  ، معينة بوظيفة مرتبطة وأنشطة أعمال من مدير أو موظ  به يقوم ما " عن عبارة بأنه اإلداري األداء ( Haynes ) عر 
ن ألخرى وظيفة من  نابعة ضغوط أو لقوى نتيجة يظهر ال ءواألدا ، كالسلو  أن.  (48 ص ،7884 مجبر،) مشترك عامل بينهما وجد وا 
 7880 ، هالل) (به المحيطة الخارجية والقوى للفرد الداخلية القوى بين والتوافق التفاعل لعملية نتيجة ولكن ، فقط نفسه الفرد داخل من
 (1-1) الشكل .) 80 ص ،

لوك ايسايي للكوظف يحتوي على لكحصل  ايشط  كتيوع  ياتج  كن تفاعل س ييتج (االداء)ككا سبق يكان القول ان  
 إشباع عن والقبول االيتياح حال هو  (الوظيفي اليضا)وان  .كحيط  به "قوى خايجي "كع  "قوى داخلي "كجكوع  جهود وقديات 

  . ذاتهوالعكل عكل ال ال كن بيئ  وفيهاي التي واليغبات الحاجات
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 (تانالباحث) الرضا الوظيفي/  االداء/  من الضغوط يوضح العالقات الطردية والعكسية بين كل( 1-1) الشكل

 )sAffecting Office Place of Experience Dimensions(   في فضاءات الكات  االدايي الكؤثية الكختبية االبعاد . 3
زيادة  على تأثيرالذات التي تتعلق بتجربة الفضاءات  والمسميات مفاهيممن ال متنوعة مجموعة الدراسات واالبحاثطرحت 

 ,.Laing, Aاشارت كل من دراسة ، بالتالي تحسين وزيادة االداء الوظيفيفي االبنية االدارية الداخلي  وتحسين كفاءة الفضاء

DEGW North America- 2006))  ،(2007-Barry P. Haynes)  ،(2012-  Emmanuel Majekodunmi Ajala ) الى
البعد  الى ( Nonaka & Konno-1998)دراسة  تطرقتو  ، مادية "اوابعاد( عية ونفسيةاجتما) سلوكية  "اابعاد :تضم  مجموعة ابعاد

االشكال و  كاحد االمكاناتالمثتمرات او التحاور عن بعد ان اتصاالت البريد االالكتروني وعقد  االفتراضي من خالل االشارة الى
مجموعة من  ىكل دراسة ال تتطرق، و  (Konno 1998, p. 40- Nonaka) الممكنة للفضاء الداخلي ضمن االبعاد االفتراضية

بالتالي على االداء الوظيفي وزيادة التفاعل و لها انعكاسات ايجابية على الفضاء الداخلي كان التي و المعطيات ضمن البعد الواحد 
البعد النفسي  –الجتماعي البعد ا)الى بشكل عام ويرى البحث امكانية تصني  االبعاد المثثرة على الفضاء المكتبي   .داخل الفضاء

 . وسيتم في هذه الورقة التركيز على البعد النفسي( البعد االفتراضي  –البعد المادي  –
 (mensionPsychological Di)   البعد اليفسي   3-1

التوتر تجربة ذاتية تحدث اختالال نفسيا او عضويا لدى الفرد ك اشارت العديد من الدراسات اعاله الى ضغوط العمل كونها
وكفاءة االداء ، وعليه يبرز اهمية مراعاة البعد  تدني الجودة والعصبية او القلق الدائم او االحباط اضافة الى اعراض تنظيمية منها

حقيق سعى لترفع معنويات الموظ  وت دعمتالحلول التي تعزز من التواصل والتفاعل والعمل الجماعي، و النفسي من خالل تقديم 
فسية تلبية احتياجات الموظ  النبهد  تحسين االداء، إذ يجب ان تصمم الفضاءات الداخلية تصميما جيدًا رضاه الوظيفي ل

لعملية الحلول التصميمية المتخذه في ا ومراعاتها بالتكامل معلحاجات االنسانية امباديء االلمام ب من خاللواالجتماعية والمادية، 
 .مكتبي التصميمية للفضاء ال

النفسية وفق  الفضاء استخدام ابعاد ةكيفي لالبنية االدارية اخلييد من االبحاث والدراسات في مجال الفضاء الدتناولت العد 
  " االلهاءالتشتت و  "من  كالان  الى (Haynes 7002)دراسة  وتشير ،في تحسين وزيادة االداء  المقامة في داخله ةطبيعة االنشط

 السلوكية البيئة أن الدراسة هذه ، وتحددالفعال المكتبي داخل الفضاء  (فسيةاالبعاد الن)مفاهيم رئيسة ضمن شكالن ي
((behavioural environment واإللهاء يشكالن كال من التفاعل أن وتنص على. المكاتب  في اإلنتاجية على تأثير أكبر لديها 

أشارت  فيما .(Barry,2008) إلنتاجيةا تقييم على سلبيةوال اإليجابية التأثيرات أعظم تمتلك والتي المكتب في بيئة الحيوية العناصر
داخل الفضاء كونه من مفاهيم البعد النفسي ، اما دراسة  "الخصوصية"مفهوم  الى John7722 (  ،(Laing 7002)) من دراسة كل

(Sam Kubba 2003) البعد النفسي للفضاء كمفهوم تناوله ضمن  مكتبيعلى الفضاء ال اوتأثيره "سايكولوجية اللون"شارت الى فأ
  . 2االداري الفعال

في  الفضاءات ضمن مفردة البعد النفسي "  االيجابي  وااللهاءالسلبي التشتت  "وسيسعى البحث هنا الى التركيز على مفهوم 
 . مع ترك المجال لدراسة المفاهيم االخرى لبحوث مستقبلية لمحدودية مساحة البحثالداخلية البنية المكاتب االدارية 
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 72، 72،70، ص  7072، لينا كفاح ، " الفضاء التفاعلي في ابنية المكاتب االدارية"ستير الموسومة لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لرسالة الماج 
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     (    Positive Distraction &Passive Dispersion)  االيجابي  وااللهاءالسلبي التشتت     1-1-3

وقدرتهما ( السلبي التشتت ،االلهاء االيجابي ) مجموعة فرعية من مفاهيم البعد النفسي التي تتميز بنوعيها وااللهاء يعد التشتت
 .(Ulrich.1991,p.89) ،ء الرتباط تأثيرهما في زيادة او الحد من االجهاد والتوترداخل الفضاالفعالية على تعزيز او تقليل 

  (Passive Dispersion & Interruptions) االيقطاعاتو السلبي  تشتتال :اوال 
التأمل السليم  تشتت االنتباه أو الشرود الذهني ، هي حالة من عدم القدرة على التركيز في أمٍر ما ، ويكون عدم التركيز عائقًا أمام

هو كثرة الضغوطات النفسّية ، وكثرة األعباء التي يقوم بها ، وعندها عليه  بعض الناسى سبب عدم التركيز لدقد يكون و  .واإلبداع
الموظ  الى التركيز في  يحتاج  .أن يخّف  من التفكير في المشاكل التي تحيط به ، وأن يعمل على إعطاء نفسه قسطًا من الراحة

 أذ تمنع دية المهام المعقدة وضيق الوقت يتطلب منه االهتمام الكامل،أحيان  والقدرة على العمل دون انقطاع وخصوصًا لتبعض اال
لمفهوم ( De Marco and Lister)، واشار الباحثان  الموظفين من الوصول الى حالة الذروة باالداء الوظيفي تشتتاالنقطاعات وال

((The State of Flow 4، كثرة االنقطاعات  فان ، يكون الموظ  اكثر تحسسًا لالنقطاع وااللهاء في لحظة انغماره في العمل وفيها
، وتفيد التقارير في الدراسات االستقصائية (  DeMarco & Lister 1999.p.25). وتقليل االنتاجية دي الى زيادة االحباطالمتكررة تث 

وشركة  ،(Steelcase)تشترك في رعايتها الجمعية األمريكية لمصممي الديكور الداخليابنية المكاتب ، التي  األخيرة بين العاملين في
(Armstrong) الموظفين يجدون االلهاء  ٪ من17العمل بأن صناعات العالمية وغيرها من الشركات المصنعة  لتجهيزات اماكن لل

ر عامل خطورة لمكافحة اإلنتاجية مقارنة لمكتب ويمثل أكث مفتوح ضمن مكان العملالمخطط ال اتعمل ذالاكثر وضوحا في بيئة 
تنتج عبر محطات العمل التي ( overhearing)،كما ويعتقد بأن السماع بدون علم المتكلم ( Steelcase, 2007,p.3)البيئة الخلوية 

وتنتج عنها ( picking up) ـوقد تنشأ حالة من فرص التقاط للمعلومات المفيدة للعمل وتسمى ب تنخفض الخصوصية الصوتية فيها ،
 ةاستجابتزيد من إذ  (overstimulation)حالة من التحفيز بين الموظفين داخل الفضاء في العمل يطلق عليها زيادة التحفيز 

سواء كان في مواق  سلوكهم او ردود افعالهم االدائية ، كما وتختل  " التحفيز لدى االموظفين ممن يمتلكون المهارة االدائية ايجابيا
 . درة الموظفين الى كش  العديد من المخالت والمثيرات في بيئة العملق

Oldham et a1991.p.34)) 
 التي (Ying Hua - 8001) طرحت العديد من الدراسات مجموعة من الحلول للحد من االنقطاعات اثناء العمل ومنها دراسة

لسلبي وكيفية التقليل دراسته مسحًا حول تأثير االلهاء ا ضمن (Ying Hua)إذ اجرى ، مرونة االثاث ضمن بيئة العمل  ركزت على
 في احدى المباني االدارية التي تناولها ضمن دراستهوطبقها كفاءة الفضاء بتسخير العناصر المادية ضمن بيئة العمل  على من تأثيره

 (Hua,2007,p.196): المعالجات المادية  بالعناصر االتية  حددو ، 
ارتفاع يفضل ان يكون كما و ( الفاصلة وبارتفاع السق  والحواجز ) استخدام القواطع : االحاطة مستوىالقواطع وتحديد  -

وتكون شفافة او  بموازاة النافذة  م (0.2) يصل الى ارتفاع معزجاج ال من االعلى ء، والجز م ( 7.8-7.0)  القاطع بين
 . لتكديس وسهولة التركيب والطوياقابلة  معنص  شفافة، 

 (م (9سهلة التشكيل والتنقل وتبعد عن محطات العمل كحد ادنى  : زنوحدات الخ -
المسافة بين محطات العمل وفضاءات الدعم كحد  يفضل ان تبعد :المساحات بين الفضاءات الداعمة والمخصصة للعمل  -

 عن مناطق العمل" العمودية بعيدا(  المصاعد  –الساللم ) وضع المناطق الصعبة  مع  ( م78) ادنى

تنظيم الوقت للعمل من خالل اختيار الفضاء المالئم :  (Time Management and Space) رة الوقت والفضاءادا -
 . لتركيز في ايجاد الحلول التمام العملوتسهيل التوفير الهدوء  للفعالية المطلوبة

 .الستائر والسجاد مع تبطين السقو  والجدران بعوازل صوتية : استخدام المواد العازلة -
والرسائل النصية للمحادثة ( البريد االلكتروني) استخدام شبكة االنترنيتب ستخدام التكنلوجيااليص كابينات ومساحات تخص -

 (1-2)  الشكل.وحجز المكالمات الشخصية او استخدام غرفة الهاتف 
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 من دقيقة 71 حوالي عادة يستغرق Flow" is a mental state of deep concentration"   عميقال تركيزمن ال العقلية الحالة هو "التدفق" 

وتحد " التدفق" من لخروجفي المكاتب على ا للبيئة المستمر والتشتت االنقطاعات تجبر ،"التدفق" من حالة الى للوصول انقطاع دوناو العمل  الدراسة

 . ( http://wiki.c2.com/?MentalStateCalledFlow) اإلنتاجية بالتالي من كفاءة

 

http://wiki.c2.com/?MentalStateCalledFlow
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تقنية التكنلوجيا وتسخيرها  اشراك اختيار الفضاء المالئم للتركيز في العمل معلبي بات العمل المعالجة للتشتت السفضاءمن اليمين يوضح ( 1-2) الشال

 الضفاء سمة الشفافيه  ارتفاعه من االعلىيكون والزجاج  قاطع لتحقيق الخصوصيةارتفاع الالشكل يوضح  ، الى اليسار (لتسهيل مهمة العمل

(,2007,196Hua)                                                                                ergonomics-desking-http://www.bevlan.com/news/hot 
http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/why-london-s-smart-start-ups-love-a-hot-desk-8939523.html 

 صغير بقدرةعلى نطاق  تتعلق  الكيوي  كون (Responsive Enviroment 7791)في كتاب ( Ian Bently)اشارت دراسة و 
لمدى مالءمة الغالبية العظمى من  اً ، وتعد مقياسوالمتنوعة الفضاءات الداخلية على احتواء مجموعة من االستخدامات الواسعة 

بتوفير  ةلمباشرة على خياراتهم لتحقيق االهدا  الخاصة بهم لخلق بيئة فعالة ، وتتسم المرونالمستخدمين العاديين واحتواء التاثيرات ا
ها على فضاءات ئتتميز المناطق السلبية باحتواف  (غير فعالة /والسلبية)، ( الفعالة/الحيوية): وتشملاالهتمام لنوعين من الفضاءات 

هي اقل و وتمتاز بمستوى حركة وضوضاء مرتفع  بالصعب طلق عليها يدائما  الساللم والمصاعد والخدمة العمودية)ومرافق مشتركة 
توضع هذه المناطق الصعبة بعيدا عن تقييد الفضاءات المتبقية ، اما بالنسبة الى المناطق و ،  الوظائ  تغييرًا خالل حياة المبنى

 (Ian Bently,et al,1985,p.66) .للخارج والى الهواء الطلقيقصد بها المناطق المغلقة والمتاخمة للمناطق المفتوحة ف االيجابي  الحيوي 

  ((Positive Distractionااليجابي لهاء اال  : ثاييا  
 عن البحث بدأ ذلك ومع البيئي التصميم لبحوث الرئيس التركيز محور والحرارة تاريخيا والضوء الضوضاء، كان كل من

 التجارب وتعزيز خلق على للتركيز انتقلت للبيئة، السلبية للجوانب التهدئة اولان تتن من بدال التي المادية األبعاد من مجموعة
 التركيز ينقل أن للفرد السماح على القدرة أو اإليجابي، اإللهاء توفير على موضوع الجديدة البحوث هذه في التركيز وكان .اإليجابية 

خارج  العالم من more restorative aspects) تصالحية ألكثرا جوانبالى ال التي يشغلها لبيئةل السلبية التركيز مجاالت من
 Clare Cooper Marcus, Steven and Rachel)امثال  البيئي النفس علماء من العديد تناول وقد .المحيط به الفضاء 

Kaplan, Jay Appleton and Roger Ulrich )وصاغوا. له وتفضي اإلنسان بحاجة وارتباطه اإليجابي اإللهاء واخرين ، دور 
 شيوعا األكثر البيئية وتشير اغلب الدراسات الى عدد من المتغيرات .تخصصه  سياق في كال اإليجابي باإللهاء المتعلقة النظريات
 "، والموسيقى  الطبيعة إلى والوصول كالفنون، "اإليجابي  اإللهاء في للمساهمة

(Mc Cuskey,2006,p.36)  .  احثوالب العالم النفسي أشاروقد (Shelley H. Carson) ز حل تحفي "االيجابيلهاء اال" الى امكانية
الحاجة الى االبتعاد بعض الوقت عن العمل بأخذ فترة من على  في دراسته اكد، فقد  ابداعاية و لفعااكثر اداء المهام بشكل و المشاكل 

  الدماغ يستمر فيها التي incubation period " الحتضانا فترة " ، فتجبر الملهيات محفزات جديدة العقل مع اشغالالراحة ليتم فيها 
               :ويقول  ومن ثم اكمال عملية االبداع المشكلة عن شعوريا بعيدا ال بالعمل

"You need a break to give your brain a reboot and get creative".    (Shelly,2012, www.shelleycarson.com)  
 تطبيقها على لكيفية اقتراحات مع تقديم االيجابية التي تسهم في تحفيز العمل الملهيات حول كتب ناه اهم ماالفقرة اد تناقش

 :المكتبية الحقيقية  البيئات
 (A connection with Elements of Nature) االتصال كع عياصي الطبيع  -أ 

 والتي تنص على وجود ،) HypothesisThe Biophilia( البيوفيليا نظرية )Edward O. Wilson( المنظر اقترح
 في الوقت قضاء خالل من فقط ليس ، الطبيعة إلى أقرب واليكون دافر اال توق ، األخرى الحية والنظم البشر بين فطري رابط

 هذا من اإللهام تأخذ التي العمل مساحة تصميمفان  النظرية لهذه ووفقا. المباني داخلل الطبيعة جلب خالل من ولكن الخارج
زيادة انتاج  إلى بدوره يثدي امم ،وسعادتهم  الموظفين صحة تحسين على يساعد سو  والطبيعة البشر بين الطبيعي التعاط 

 تبين والتي )Wilson(فرضية  حقيقة متزايد بشكل اإلنسانية الفضاءات تقارير لدراسات المستندة علىاثبتت اوقد  . العاملة القوى
 بعين للطبيعة التوق هذا تأخذ التي المكتبية المساحات خلقان . العاملين أداء على (biophilic)الـ  تصميمل اإليجابي األثر

نتاجيابتكارا و  ولكن ، سعادةوال صحةال لموظفيها ليس فقط تضمن االعتبار  :http) ،اكبر ةا 

humanspaces.com/category/spaces.( Cary,2014,  .  الدكتوريعد (Ulrich) األساسية الوسيلة بمثابة الطبيعة إلى الوصول 
 هثالء تعرض عندما تنتج إيجابية كثراأل مشاعرال أن ووجدت ،المعرضين للضغوط  األفرادمعدل (Ulrich)  درس.  إللهاءل

http://www.bevlan.com/news/hot-desking-ergonomics/
http://humanspaces.com/category/spaces/
http://humanspaces.com/category/spaces/
http://humanspaces.com/category/spaces/
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 أن (Ulrich) عثر ذلك إلى باإلضافة. الحضرية دمشاهلل يتعرضون كانوا عندما عليه كانت مما الطبيعة مشاهد إلى األفراد
 اإلجراءات بين ومن. الحضرية المشاهد من (more restorative) تجديدا أكثر نتكا لطبيعةالفالم ا الفيديو ةاشرط مشاهدة

 (Ulrich, 2000,p.51) . العضالت وتوتر الجلد، تصر نبضات القلب ، و الفسيولوجية التي اعتمدها في دراسته قياسات 
دراسة  ، مسألة  (The Role of Nature in the Context of the Workplace)في دراسة  (Rachel Kaplan)أثار 
التي يوفرها  microrestorative))الدقيقة  المجددة ويشير الى ان الفرص .سياق العمل  في النباتي للغطاء المحتملة الفوائد

حيث  .الذي يتعرض له الموظ  عادة في سياق العمل  (attentional fatigue) تباهاإلن اجهاد تقليل هاما في دورا النبات تلعب
ومشاهدة  ألوان أوراق االشجار ، وتغيير األشجار، على كمنظر الثلوج عناء بدون الفرد بعض المشاهد الطبيعية انتباه تلفت

 العمل في النوافذ ويشير الى ان توفر .التعاون حسو  وتعزيز الكفاءة الفرد إنتباه سيكلوجية لتعافي قصيرة فرصة ، موفرة الطيور
وتحقيق  عناصر الطبيعة مع االتصال التكلفة لزيادة منخفضة أخرى اتباع طرق بسيطة ومتاحة  ، لكن يمكن قد اليكون مسألة

 ((Kaplan,1993,p. 193-201  للموظ  الرفاه

ومنها  اثبت عدد من الدراسات واالبحاثحيث  ،فراد عموما في تحسين نفسية االالخضراء والمناظر المساحات  سهمتكذلك 
 ، سهم بزيادة النشاط االنسانيضمن الفضاء الداخلي يبان التعرض للمناطق الخضراء او وجود النباتات  (Mortensen)دراسة 
ضراء بمعالجة لنباتات الخبمشاهدة اكما ويساهم العامل البصري  على منطقة مرتبطة بالغضب والتوتر في الدماغ ، اذ تثثر

تصور المناظر الطبيعية ، او مشاهد حقيقية او لوحات  حاوياتلنباتات محفوظة بسواء اكانت  وتنظيم الضغوطات االجتماعية
وبزيادة قدرة المرء على التركيز والحفاظ  ، مكافحة اإلجهادب والتي تسهم،  لغاباتاو صورا ل –لمساحات خضراء  التي تضم صورا

 (p.257.Berto, 2005).  ضغط الدم االنبساطي، والقلق عن خفض على االنتباه فضالً 
اتاحة من خالل  (psychological welfare)النفسية  الرفاهيةتحقيق  ثة والمعاصرةأماكن العمل الحدي تراعي تصاميم
لمناظر  رعرض الصو  ،البيئات الطبيعية والجلوس في غرفة مع النباتات الداخلية على  االنفتاح بيعة عبرطالفرصة للوصول لل

الشعور و  السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتسهم المعالجات السابقة بزيادة طبيعية على اسطح خلفيات شاشات الكومبيوتر
في تحسين نوعية الهواء من خالل تصفيته ، والحد الطبيعية الداخلية النباتات سهام فضاًل عن ا ، الراحة في العملو  االسترخاءب

إذ تشير  –واء في األماكن المغلقة من المواد الكيميائية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والفورمالديهايد، واألمونيا من تلوث اله
في أماكن العمل عادة المرض  تزيد نسبةحيث ،  الجسديةمفيدة لصحة المرء  ماكن المغلقةالدراسات إلى أن وجود النباتات في األ

 الملوثات في الهواء، مثل الغبار والكائنات الدقيقة األخرى ثدي إلى تركيزألمر الذي يبسبب نقص التهوية ، ا
Carey,2012,p.772)) الشال (  C, 3-1 ),  (  D,3 -1 ) 

 

  (Animals Baby at Look) الحيوانات صغارالنظر الى  -  
ضعها ضمن وعاء و  وا أن النظر إلى صور الحيوانات اللطيفة في العمل (Hiroshi Nittono)اكتش  الباحث الياباني 

وتناول في دراسته مدى تحسين الحالة المزاجية عن طريق اثارة المشاعر  ، كما له تأثير إيجابي على اإلنتاجية( االسماك)ماء
، كما تسهم في تحسين السلوك ضمن اماكن العمل االيجابية المرتبطة بالتحفيز والدافع نحو المهام التي تتطلب تركيز واهتمام أكثر 

 الواقع في يعزز قد الحيوانات اللطيفة مشاهدة أن الدراسة هذه واظهرت .caregiving & interaction التفاعل وزيادة الرعاية موتقدي
 ,Knight ,et al  . السلوكي التأني تتطلب التي المهام في الحقا األداء ويحسن الموكلة المهام إنجاز على والقدرة التركيز

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

 
 ضكن الفضاءات الداخلي  للكاات االتصال كع عياصي الطبيع  تأثيي ( 1-3)الشال 
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  (Sport & Exercise )مارين وممارسة الرياضة الت -ج

نتيجة الجلوس . النشاط انعدام المزعجة ومن واآلالم من األوجاع المكتب محيط في يعملون الذين االشخاص منيعاني الكثير 
 الرقبة، في تصلب إلى تثدي لساعات الكمبيوتر شاشة في ان عمليات البحث حين مستمر لساعات امام المكاتب ، فيال

 مختلفة ، جسدية مشاكل إلى الظهر وتثدي وآالم الرسغي النفق ومتالزمة

اعات طويلة في مكاتبهم االخر للضغوط النفسية حيث يجبر العاملين للبقاء س الرئيسي وتعد المنافسة ضمن نطاق العمل السبب
 . اإلنتاجية  دون حركة مما يسبب في النهاية انخفاض

أكثر سعادة ل االفراد يمكن أن تجعالتي كونه يمثل الممارسة الروتينية المنتظمة الى التمرين الرياضي  ((Robert Pozenاشار 
مع تقدمنا في العمر، أجسادنا تولد خاليا الدماغ :" مثل  االنتاجية القصوى قائاًل Pozen) )كما ذكر  .وأكثر نشاطا اوأكثر ذكاء

وهذا يعطي التدريبات العادية . الرياضة يمكن أن تسهم في منع هذا التباطثالتمارين بصورة اقل وأقل، وجدت البحوث أن ممارسة 
 مختلفة لمعدات أنماطا هذا وقد وفرت العديد من الشركات المصنعة ،( Ilya,2014,www.inc.com) . ميزة كبيرة في مكان العمل

 ، (1-4) التي تتيح ممارسة التمارين اثناء العمل الشكل (office exercise equipments)الرياضية  المكتب

فيما توفر مكاتب وشركات اخرى فضاءات خاصة لممارسة التمارين ، او تتيح الفرصة لموظفيها المشاركة ضمن فرق رياضية 

(sport teams).  الى مجموعة من النقاط التي تعمل التمارين الرياضية على تعزيزها وتشير الدراسات: 
وهذا يساعد . عقليا يقظة أكثر يجعل الفرد مما الدماغ، إلى الدم تدفق زيادة على البدني يساعد النشاط : العقلية اليقظة -

 .هامالم على التركيز في االستمرار على قدرة الموظ  من يزيد أن ويمكن مستيقظا، البقاء على
 هذه زيادةوان . اإلندورفين ومستويات السيروتونين من كل لزيادة طبيعية وسيلة هو البدني النشاط : المزاج تحسين -

 .لالكتئاب ويقلل من التعرض المزاج، بتحسين الهرمونات يسهم
 واإلندورفين. تللتشت عرضة الرياضة يجعل الفرد اقل ممارسة من االندورفين مستوى زيادة :االنفعاالت على السيطرة
 خالل تطرأ قد التي التافهة الملهيات وحجب اليد متناول به في الخاصة المهام أولويات تحديد على الموظ  أيضا يساعد

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

         
 .التي تتيح ممارسة التمارين اثناء العملالرياضية  ت الكا كختلف  لكعدات أيكاط( 1-4)الشال 

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

 لتوتر والقلقمل في تخفي  اأيسهم الت، و يأتي االجهاد والتوتر مع العمل الشاق بالتالي يثثر على االنتاجية والتركيز في العمل
العمل والبقاء بصورة  انشط داخل ثيره الكبير على التركيز بشكل افضل في أتناولت التأمل وت (لجامعة واشنطن)وفي دراسة حديثة 

لتقليل التشتت ووسائل االتصال ، هادئة وخالية من النوافذ  صغيرة وتتطلب هذه الفعالية ببساطة مساحة فضاء . الفضاء الفعال
، ويمكن في حال عدم توفرها استغالل اي فضاء اجتماعات او  )refuge of privacy( لتشكل مالذا للخصوصية خارجيوااللهاء ال

 .استديو في اوقات عدم االشغال
 أو للصالة الفضاء نفس استخدام المسيحيين للموظفين للصالة ، ويمكن الهادئة في الشركة استخدام الغرفة المسلمين للموظفين يمكن
 ويشكل الفضاء نفسه. ايضا  الغرض لهذا الفضاء استخدام التأمل يمارسون الذين لموظفينا يستطيع كما .المقدس لكتابا دراسة

عادة المكتبية البيئة ضغوط عن لالبتعاد فضاءا هادئا التأمليمارسون  أو يصلون ال الذين للموظفين  بعضتدعو . التركيزو  شحنال وا 
 هادئة مساحة بأنها إياها يناصفو " الهادئة الغرفة" مصطلحالبعض االخر  استخدام فيما ،"التأمل فةغر " الفضاء من النوع هذا الشركات
  html-ceworkpla-space-meditative-http://work.chron.com/advantages ,2016, (Scott.(. وسلمية

 
 
 

http://www.independent.co.uk/extras/indybest/outdoor-activity/best-desk-exercise-equipment-fitness-deskercise-for-work-amazon
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib5rWh6LLPAhVMkCwKHXSMA6EQFgg6MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Flodro-rinzler%2F3-tips-for-practicing-med_b_5903316.html&usg=AFQjCNH9DPtOQrku2M-S0-vlCCUruFsFXg&sig2=ATLcvMu4dCW_Tl59UYZckw&bvm=bv.134052249,d.bGg
http://work.chron.com/advantages-meditative-space-workplace-1085.html
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 ( (Auditory and Olfactory Stimuli السكعي  والشكي  الحسي  الكحفزات-ه
 من المهام إنجاز هو المثسسة أو اإلدارة هد   .النجاح على قدرته جوهر ويمثل لإلنسان، بالنسبة هاما أمرا الحافز مفهوم يعدّ  
برز مفهوم التحفيز في العديد من الدراسات ومنه ،  المهام تلك نجازإل والدافع القدرة اآلخرين لدى يكون أن فيجب اآلخرين، خالل

 والرغبات الدوافع تحريك خالل من العاملين في للتأثير إدارية ممارسة بانه" التحفيز": فُعِر  التي تناولته ضمن مفاهيم مختلفة ،
 في اإلنجاز و اآلداء من عالية مستويات يقتحق بهد  عندهم ما أفضل لتقديم إستعدادا أكثر وجعلهم إشباعها لغرض والحاجات
 زيادة على العاملين لحث اإلدارة تبذلها التي المجهودات تلك أنه" التحفيز ر عيُ و  كما,  459) ص،  2008 ، والغالبي العامري) .العمل 

 يتميز أن شريطة الحاجات تلك إشباع نحو والسعي لديهم جديدة حاجات وخلق الحالية حاجاتهم إشباع خالل من وذلك ، إنتاجيتهم
 ألداء األفراد دافعية إلثارة محفزات استخدام على التحفيز عملية تقومو  (297 ص ، 2003 ،  الصيرفي)والتجديد  باإلستمرارية ذلك

دراك الخارجية المثيرات استقبال على التحفيز فعالية تعتمدإذ  ،أفضل بشكل أعمالهم  فضلأ سلوك نحو اإليجابي للدفع مضامينها وا 
 من التحفيز عملية وتتكون،  فيها المرغوب السلوكية باالتجاهات المثيرات بين الدفع قوة في التفاوت بالحسبان األخذ مع أعلى، وأداء

 عملية أثناء في العناصر هذه تحكم التي واالعتبارات المواق  ضوء في  سلبياً  إيجابيًا وأحياناً  بينها فيما تتفاعل عناصر مجموعة
يشكل " المحفزات البصرية التي تم التطرق لها سابقا ىال" وتتنوع المحفزات والمثيرات الحسية فضال.  (Chen ,2000,p.869 ) التفاعل

 : كما يلي  كل من الحافز الشمي والسمعي قوى تحرك العاملين الداء افضل ضمن بيئة العمل
 (Olfactory Stimuli)  الكحفز الشكي .1
لكن عند . ويكون هذا التأثير مرتبطا بعوامل كثيرة منها حالة الشخص نفسه . لى المزاج والعواط  حاسة الشم لها تأثير كبير ع 

باالضافة . شعور بالضيق والتوتر الاالنسان الطبيعي تثدي الروائح الطيبة الى زيادة الشعور بالسرور، وتثدي الروائح المزعجة الى 
 وص كما . االكثر عرضة لالصابة باالكتئاب واالنعزال عن الناسهم ة الشم الى ان الباحثين الحظوا ان المصابين بفقدان حاس

(Rapoport) انفعالية وغامضة نوعا ما حاسة الشم بكونها ابتدائية .((Rapoport, 1977,p.186 . 
، وهو فن  اساس فيهوالذي يكون األن  والجلد والدماغ هم اال والعطور التحفيز بالروائح نوع من المحفزات المعتمدة على الروائح 
ستخدم فيه العطور أو الزيوت األساسية والمطلقة وغيرها من المواد لتحقيق فوائد بدنية ونفسية ، ولكل رائحة أو زيت قوته قديم تُ 

وائح العالجية الخاصة مثل تخفي  التوتر ومقاومة العدوى الميكروبية وزيادة اإلنتاجية ، وقد استخدمت الحضارات القديمة العالج بالر 
عالقة  (Robert Baron, Jill Thomley) واشارت دراسة كل من . (www.altibbi.com) ويعتقد أن عمره ستة آال  عام

ك البشري إذ تعد من المصادر البيئية ذات التأثير االيجابي على السلو  بتحسين االداء ، (pleasant fragrance) العطورة المفرحة
ولها تأثير على التقليل من النزاعات والمواجهات  ، بالتالي زيادة اداء المهمات الذهنية والمعرفيةو تعمل على زيادة نشاط االفراد و 

 & Baron)) ، كما وتسهم الروائح باعطاء تعري  مميز للفضاء وتميزه عن باقي الفضاءات االخرى( 70ص ،7070، الدباغ) المباشرة

Thomley, 1994,p.766 . 
ها على االداء ومدى تأثير (االيجابي او السلبي)تناولت تأثير الروائح التي العديد من االبحاث  الى (الدباغ)اشارت دراسة هذا و  

الخزامي عدد من العطور كذكرت في دراستها تأثير و باعطاء صفة مميزة للفضاء بمنحه حس المكان،  ودورهاعلى السلوك االنساني 
لهما اما الياسمين والنرجس ف على زيادة الطاقة واليقظة ، اللذان يعمالنوالليمون والنعنع البستاني  تقليل الضغط النفسي،ب الذي يسهم

الى  (الدباغ)دراسة  اشارت كما .التودد والعذوبة ب الشعورندول الذي يسهم باضفاء هما مكون األئالهدوء الحتواالقدرة على منح 
معدات وظيفتها ادخال الروائح المفرحة من خالل انظمة  ركيببتفي مكاتبها اذ قامت الشركات اليابانية  المعالجات التي اعتمدتها

جهاز ليعمل  معين عطرلومات مع طلب تمكن الموظ  شفير العطور كمعلومات رقميةامكانية تمع التبريد والتدفئة البنية المكاتب، 
قوارير الحاسب اشارة له فيقوم بتدفئة  من خالل فتحة انبوبية إذ يرسللحاسوب بتدوير الرائحة من صندوق صغير مثبت بالقرب من ا

 (80ص ،8070، الدباغ .)يقوم بنشرها في جو الفضاءو  عطرية المحتواه في الصندوقالزيوت ال
 Auditory Stimulus) ) السكعيالكحفز  .7

ويتم التحفيز ،  تزازات عن طريق جهاز مثل األذنوله القدرة على االحساس بااله احد الحواس الخمس التقليدية عد السمعيُ  
تدخل االذن ثم  رددات واهتزازات تنتشر في الهواءصوت الموسيقى عبارة عن موجات من ت. السمعي عن طريق الصوت المسموع 

ل ويتجاوب معها الدماغ ثم يعطي للجسم اوامر ليحفز ويتفاع اهتنتقل الى العصب السمعي وتتحول الى ترددات كهرومغناطيسية يتلقا
تستخدم الموسيقى لتحسين الصحة الجسدية والفسيولوجية والروحية إذ ، ( 776ص ،7009العناني  ).ويترجمها الى لغة مفهومة لالنسان

 تسهم التعبيرات الموسيقية باالسعاد للفرد وتخرج الطاقة الزائدة من الجسم التي تساعد بالتخلص من اوجه القصور المتباينه لديه،
يساعد العالج بالموسيقى على تحسين صورة الذات والوعي بالجسد بما .  ت القلق والسلوك العدواني،وغياب التركيز الذهنيحاال

http://www.altibbi.com/
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ينعكس ايجابيًا فى زيادة مهارات التواصل وزيادة القدرة على استخدام الطاقة بشكل هاد  واإلقالل من السلوكيات غير التكيفية 
ضبط ، وتحسين المهارات الحركية، وتحسين االستقبال السمعي، والتحفيز على التعبير وال النظراءوزيادة التفاعل مع  ، لألفراد

إذ ذكر  (27ص،8008،الصادق) . االستقاللية والتوجيه الذاتي، وأخيًرا تحسين القدرة على اإلبداع والتخيل الوجداني، وزيادة القدرة على
تل  انواعها تسهم باستعادة وتحسين الصحة الفسيولوجية والجسدية وتمثل في الطب قى بمخيبان استخدام الموس في دراسته (العنزي)

استثناء تثكد بان الموسيقى تقلل من االجهاد وتزيل االلم والكآبة  فجميع االبحاث العلمية بال ، اعلى درجات العالج النفسي والبدني
  . (8ص ،8000،العنزي) وتزيد النشاط البدني والذهني

تساعد لكونها  اضافةتقليل االرهاق الجسمي  في بيئات العمل بهد  امكانية استخدام الموسيقىالدراسات الى اشارت بعض 
وكنتيجة فان االخطاء قد تقل في العمل وقد تزيد االنتاجية ، ان استخدام الموسيقى يجب ان ، على تخفي  الرتابة في العمل احيانا 

كما ان وقت البث يجب ، وان نوع الموسيقى يجب ان يخضع لمعايير خاصة ، حيوية  يكون كخلفية موسيقية فقط لجعل الجو اكثر
لتحقيق الهد  من استخدامها من حيث راحة الموظفين وزيادة انتاجيتهم ، ويمكن استخدام ، ان يخضع لجدول زمني وضوابط 

ثير أتخدامها الموسيقى كعامل نفسي يكون له تبحكم طبيعة عملها الن اس االموسيقى في المكاتب حتى في االقسام التي تصدر اصوات
حيث توضع في مناطق محددة وتستعمل كواسطة لالستدعاء في بعض االحيان  تضح ، يمكن وضع نظام كامل للسماعاايجابي وا

السيطرة او لنقل الرسائل او المعلومات باالضافة الى الموسيقى وهذه االستخدامات تتحكم فيها طبيعة عمل المكتب ، اما اجهزة 
 وفي اماكن العمل التي اليجد الموظ  فيها الموسيقية فيمكن ان توضح في موقع مالئم وقريب من مركز االتصاالت الرئيسي ،

ان استخدام الموسيقى االن  .بديل  أبسط الرأس سماعات من فربما يكون زوجاو مسيطر عليها صوتيا  منفردة او غرفة هادئا مهربا
وتدريجيا يشعر المستمع براحة ، رية اذ انها غذاء مهم للروح وللنفس وبخاصة ازاء ضغوط العمل والحياة اصبح من العوامل الضرو 

ي المكاتب في حالة بان االنتاجية تزيد ف (  Gregory Ciotti)حظ تبارات عديدة في هذا المجال فالوقد اجريت اخ، تامة العصابه 
 ( https://www.helpscout.net/blog/music-productivit ).80%  -%  4وجود الموسيقى بنسبة تتراوح بين 

احدى  وفي. العمل مكان في األداء على الموسيقى بها تثثر التي الكيفية على (Teresa Lesiuk) ةالدكتور  أبحاث تركز 
 بأفكار وجاءوا أسرع بشكل مهامهم أنجزوا الموسيقى إلى استمعوا الذين أن وجدت المعلومات تقنية خبراء على هاالدراسات التي طبقت

 ، اختيار عادات االستماع" ، وجاءت الدراسة وفقا لتحليل مزاجهم  ببساطة حسنت الموسيقى ألن يفعلوا لم الذين أولئك من أفضل
 ."االهتمامات الخ  وتبدل الموظفين مزاجية مثل ، وصلتها بعواملالخر موسيقى نوع من والتحول ، االستماع الموسيقى ، ومدة نوع

(Teresa, 2005, p.173)  

بشكل اكثر امتاعا ، وبان  Repetitive Tasks)) المتكررة المهام تنفيذ في تساعد ان الموسيقىالى عموما  الدراساتتطرقت 
غالبا ما تشتت االنتباه وخاصة في المهام  (Lyrics)ي الموسيقى تشكل المهرب في اماكن العمل الصاخبة ، في حين ان االغان

 االنتباه تشتيت ، واختيار الموسيقى الناعمة هو االفضل لضمان عدم المألوفة الموسيقى المعتادةاختيار لى ان ا تالفكرية ، كما اشار 
 ( (https://www.helpscout.net/blog/music-productivity  .والتركيز

األسـبا  الكسـاهك  فـي خفـض الـدافع لـاداء والتيايـز وتشـتيت تعـدد  إلـى العلكي  اعاله األدل  كن ابيية كجكوع  اشايت
إليهــاق االيتبــاه فــي االبييــ  االداييــ  , والكتســبب  فــي اإلزعــاج والضــيق ككــا يــؤثي علــى الكوظــف ويزيــد كــن شــعويه بالتعــ  وا

, وعليه هـدفت هـذه الفقـية الـى اسـتخالص االطـي  اليفسي والجسدي, وبالتالي التقليل كن إيتاجيته وخفض كقديته على العكل
 (التفصــيلي  العياصــي التصــكيكي و العــدادات الكااييــ  ا)والكؤشــيات الااكيـ  فــي الطيوحــات الكعكاييــ  لغــيض تحديــد الكفــيدات 

يتائجهـا ب للفضاءات الكاتبي  والكبـايي االداييـ ضكن أجواء البيئ  الداخلي  والتشتت السلبي  يالكحقق  لكفيدة االلهاء االيجاب
كفـيدتين خلـص البحـث لتحديـد  طـاي اليظـييد العـيض الكختصـي لتحلـيالت االوبعـ. افـاءة االداءخفض التـوتي ودعـم الداعك  ل

( االلهـاء االيجــابي ), والثاييـ   "وتي والعــزل البصـييالعـزل الصـ" بكؤشـياته ( التشــتت السـلبي)االولـى : ضـكن البعـد اليفسـي 
 (7-7)الجدول " . الفعاليات السايدة , التحفيز الحسي " بكؤشياته 

 
 (انتالباحث) .كفهوم التشتت وااللهاءل الثايوي  الكعززة ناتيوضح الكفيدة اليئيس  والكفيد( 1-1)جدول 

المفردة  المؤشرات 
 الثانوية

المفردة 
 الرئيسة

  عن مناطق العمل" العمودية بعيدا(  المصاعد  –الساللم ) المناطق الصعبة  وضع
 العزل الصوتي

1-
التشتت 

التشتت 
 تخصيص كابينات وغرف الهاتف الجراء المكالمات وااللهاء

https://twitter.com/gregoryciotti
https://twitter.com/gregoryciotti
https://www.helpscout.net/blog/music-productivity
https://www.helpscout.net/blog/music-productivity
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 السلبي تعزيز وسائل التواصل التكنلوجي للمحادثة بين فضاءات العمل

 استخدام المواد العازلة الستائر

 تبطين السقوف بالواح عازلة للصوت

 الواح الجدران الصوتية

 السجاد 

 Ceiling High Partitions  السقف بارتفاع قواطع
 العزل البصري

 (مستوى االحاطة)
 Divider Partions   الفاصلة القواطع

  Bank Screen  الحواجز

 التمارين الرياضيةممارسة و ركةتوفير فضاء للنشاط والح
 الفعاليات الساندة

2-
االلهاء 
 االيجابي

 توفير فضاء لالسترخاء والتأمل

 سمعية توفير اجهزة موسيقى، تموجات المياه

سية
ح

ت 
زا

حف
م

 

 شمية توفير اجهزة تنشر الروائح العطرية المحفزة

 (،المع ،باهت خشن ناعم،) التنويع بالملمس
 لمسية

 (الخشب الحجر،الكونكريت، الطابوق،السجاد،الستائر)واد االقرب الى الطبيعة استخدام الم

 االنفتاح نحو الخارج

 صور ولوحات لمناظر طبيعية بصرية

 تاداخلية وحاويات نبات نباتات

 

 االطار التطبيقي / المحور الثاني 
 

 االجياءات التطبيقي   .1
ب المعتمدة لتحقيق اهدا  البحث بدءًا بوص  المنهجية المعتمدة للبحث والعينات المنتخبة ، تناقش الفقرة الخطوات واالسالي 

 تحليل الى المستند المقارن  التحليلي الوصفي القياس البحث إعتمدتصميم استمارة القياس، معالجة وتحليل النتائج والبيانات اذ 
ة ثالثانتقاء عينة قصدية تضم تحليل بالعالمية  المشاريع من عددٍ ل التوضيحية والمخططات والرسومات التفصيلية الشرح نصوص

  . التفصيليةالمثشرات  من لكل التحقق قيم قياس ثم ومن،  ( Metglobal) ، Pandora ،Cisco ضمت مشاريع عالمية
  الكيتخب  للدياس  العكلي  وصف عام للعييات  1-1 

بعد أن حققت مجموعة من المثشرات فرضية الجراء الدراسة العملية بهد  اختبار ال معاصرة تم انتخاب ثالثة مشاريع لمباني ادارية
العينات المختارة مباني ادارية تملك درجة من التنويع في  .المشاريع المنتخبة حديثة التصميم ومنفذه على أرض الواقع منها ان 

ت الداخلية ومعالمها ، مما يتيح مجااًل واضحًا للمقارنة المساحات المخصصة للعمل والداعمة له فيما يخص معالجات عناصر الفضاءا
 .وضوعية وشمولية حول موضوع البحثبين الخصائص والمميزات الفضائية والخروج بنتائج اكثر م

عام  (O+A Studio )والكصكم كن قبل )San Francisco( في (Cisco Offices )كبيى  االول الكشيوع  1-1-1
2113  

اثناء  (O+A’s)التصميمية التي عمدت الجمالية الخلفيات تنوع و لألطالله البانورامية للواجهة المائية " يحتل المبنى موقعا متميزا
عن منح " فضال .مبنىلل يداخلالفضاء ضمن الامكانية االستمتاع بالنظر من اي زاوية  وتعزيزالشوارع والطرق ك تهاتصميمها مراعا

مبنى وتحت سق  واحد لتختلط مجموعة من المساحات الواعطاء الفضاء الداخلي هوية خاصة من خالل توحيد المكاتب في 
الشعور بالمتعة يتم دمج  حيثاألنيقة  "Yurts and Cabanas "الخيام واألكواخ 'المتنوعة الرسمية وغير الرسمية تحت اشكال من 

من تدعم التعاون والتواصل االجتماعي الداخلية والفضاءات الخارجية وخلق اماكن عمل تعزز التحفيز على العمل و بين الفضاءات 
 . ملهمة وتشجع على االبداع  تقديم مساحة عمل غير تقليديةو التركيز على البساطة والسهولة في االستخدام السلس خالل 

تجسد و  لتحقيق الراحة والبهجة لمستخدمي المبنى ، ( المادية)عاده الفضائية بتوظي  اب(  Cisco) تميز مبنى  :تحليل الكشيوع 
، ( 2-1)الشكل البعد النفسي بوضوح من خالل معالجات مادية لتجنب الضوضاء والتشتت الذهني وفقدان التركيز اثناء اداء العمل 

عن عزل " د او تبطين السقو  بالواح عازلة فضالمن خالل توفير فضاءات تتميز بالعزل الصوتي باستخدام مواد االنهاء كالسجا

http://www.archdaily.com/office/studio-o-a
http://www.archdaily.com/office/studio-o-a
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ضاءات المعزولة لتوفير والفوتوفير غرفة الهات  ( E) 2-1الشكل مناطق الحركة العمودية كالساللم بعيدا عن مناطق العمل 
: من خالل ساندة داخلية  كان لها تأثير واضح بتوفير فعاليات، اما المحفزات االيجابية ف(D) 2-1كما في الشكل الخصوصية

كما  في نفس الوقت سهولة التنقل والمتعة الفعالة واضفاء الحيويةموفرة ركوب الدراجات  ممارسة التي تتيح( الواسعة ممراتال)
، (A) 2-1، اضافة لتوفير فضاء الراحة والموسيقى لتنشيط الذهن واسترجاع النشاط والشعور بالبهجة الشكل  (C,H) 2-1الشكل
كمحاكاة لجمالية الموقع  ة، واستخدام مواد اقرب الى الطبيع( G,B) 2-1الشكل ءات استرخاء تتمثل باالكواخضاعن توفير ف" فضال

، وتعزيز اضفاء الطابع الشخصي لمستخدمي الفضاءات من خالل توفير االلواح (F)  2-1واطاللته المميزة باالنفتاح الى الخارج
-1الشكلعن استخدامها لمعرفة وايضاح سير مهمات العمل " فضال بحرية دون قيودونقل افكارهم  والسبورات التي تمكنهم من كتابه

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

صكم كن (  Manhattan)كديي    (Pandora Media Inc. New York Office )الكشيوع الثايي كبيى    1-1-2
 2112عام (  Studio ABA)  قبل

من اهم المباني ذات االعدادات النموذجية وفق االتجاهات الجديدة والمعاصرة الماكن العمل ضمن وسائل االعالم  مبنىاليعد 
مدينة  ن التوجهات السائدة في وسطوشبكات االنترنيت التي تعزز من التفاعل االجتماعي ، كما ويمثل االتجاه المشرق ضم

(Manhattan )، متر ، وقدم المصمم جميع الحلول والمعالجات ( 1.0) ويتكون من ارتفاع مزدوج وارتفاع كل طابق يبلغ مايقارب
 جسور،ال) االبداعية والحرفية من خالل تطبيق رغبته باستخدام لغة البناء من عناصر تأريخية متأصلة بتجريده للعناصر المادية 

بذلك عن تحقيق الغنى والثراء المادي في كل من الملمس والتكتونية في  "وجعلها اقرب الى الطبيعة معربا( االرضيات االعمدة،
على خلق االنفتاح والشعور بالعظمة من خالل المساحات المفتوحة مع الحفاظ على بيئة تشجع  ستخدامه للمواد ، كما عمل المصمما
 .المكاتب المغلقة الصغيرة امل مع مساحاتلى االنتاجية بالتكع

تقليل التشتت السلبي بتوفير العزل الصوتي والبصري في  للفضاء الداخلي عن طريق البعد النفسي تعزيزتم :  تحليل الكشيوع
عن " الفضوباالستعانة بجدار زخرفي خشبي مصمم بشكل فني مميز عن اماكن ومحطات العمل " عزل انطقة الحركة العمودية بعيدا

ستخدام ، اما العزل البصري فكان با( A,B,C)2-2  ، االشكال النهاء االرضياتكاتمة للصوت  كموادبالطات الخشب  استخدام
تمثلت بمواد  ، والبصرية تعزز من الفصل بين الخاص والعام وتحقق الخصوصية الصوتية( قواطع بارتفاع السق )مستويات احاطة 

الواح الخشب من  ةاو مواد مصنوع( H,I) 2-2االشكال، تساعد في زيادة الخصوصية  مصفوفة نقطيةيتخللها نقشة  شفافة زجاجية
 االشكال ، من خاللها يتم الدخول الى غر  الهات  والمساحات االدائية للموسيقى وغيرها من الفضاءات الخاصة والتي الزخرفي 

2-2(E,F,G,I  )ن الستائر لتعزيز الخصوصية من خالل سيطرتها وتحكمها البيئي ، عملت حواجز االلمنيوم زرقاء اللون كنوع م ،
في تحقيق الرثية المريحة واضفاء الحيوية على الجو العام  فعاال ااما االضاءة الطبيعية فكان لها دور ، (   B,C,D)2-2  االشكال

 د لتفادي حدوث التوهج داخل الفضاء الفعالللمبنى كما وراعى المبنى توجه وحدات االنارة االصطناعية بصورة متعامدة على المناض
، اما االلهاء االيجابي فتم تحقيقه من خالل توفير وفي اختيار االلوان الفاتحة للسقو  لتجنب االنعكاسات الضوئية المشتتة للتركيز  

 ةشكل مدرج قدرته االستيعابيلتنشيط الذهن وتجديد الحيوية ، فيما تم تعزيز المحفز السمعي من خالل توفير فضاء ب( اليوغا)فضاء 
شخصًا تقام فيه الحفالت الموسيقية وعقد االجتماعات واللقاءات غير الرسمية وقابليته للعزل الصوتي عالية جدا ، وتم تعزيز  06

ونة ، مقابل خش الخشبية العناصر من دفئ العديدن يالزجاج وبنعومة التناقض والتنويع بين المحفزات اللمسية من خالل اختيار 
اذ تميز الجو العام للفضاء الداخلي بالثراء في الملمس  طابق ، كل أنحاء الخرسانة الخام المستخدمة في االعمدة والجسور في

م اللون االزرق تنوع االلوان فاستخدكما وبرزت سايكولوجية االلوان وكانت فعالة ضمن الفضاءات الداخلية من خالل . والتكتونية 
فعالة  ةتي تحتاج الى الهدوء ، اما الفضاءات المشتركة التي تتسم بالحيوية والنشاط فكانت االلوان الدافئواالخضر للفضاءات ال

 /aba-office-york-new-inc-media-530917/pandorahttp://www.archdaily.com-. (H,I) 2-2 االشكال ،كالبرتقالي واالصفر

studio 
 ( 7112) انجز عام  ( OSO Architecture) والمصمم من قبل(   Istanbul)في   ( Metglobal Offices)مشروع  3-1-1

فتخر في اناقتها لتصميم تقنيات البرامج والمعلومات تالدارية التي احد المباني ا متر  8.860ضمن مساحة يعد المبنى الممتد 
اعلى المبنى ،  دوتتكون من طابق واح ضمن بيئة عمل ديناميكية بالتكامل مع البيئة الرقمية و الشركةموظف عملالسياحة ، يلقطاع 

ة التصميم المعتمدة على الفكر والتطور مزج لغو يتناغم مع شخصية الموظفين للفضاء اوتجسد هد  المشروع في تصميم اعدادات 
اعدادات المكتب وفق من النشاط والحيوية ، وتم تخطيط " يداكسب الفضاءات الداخلية مز يالحديث والمعاصر مع االستخدام اللوني ، ل

http://www.archidaily.com/
http://www.archdaily.com/office/aba-studio
http://www.archdaily.com/530917/pandora-media-inc-new-york-office-aba-studio
http://www.archdaily.com/530917/pandora-media-inc-new-york-office-aba-studio
http://www.osoarchitecture.com/
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االفكار االبداعية  النظام المفتوح ودمج انطقة الترفيه ضمن المساحات المفتوحة لتشجيع التواصل الداخلي في المكتب وتحريك وخلق
 .للتصميم الى جانب انطقة العمل المغلقة وقاعات االجتماعات الرسمية وغير الرسمية ضمن مساحة المكتب الكلية 

offices-istanbul-https://officesnapshots.com/2015/06/26/metglobal 
شملت تحقيق العزل الصوتي ف التشتت السلبيقليل بت راحة النفسيةعلى تحقيق ال ديةاالبعاد الماعملت  :تحليل الكشيوع      

استخدام  عن" فضال، ( A,B)2-3 شكل انطقة الحركة العمودية بعيدا عن محطات العمل لتجنب الضوضاء  والبصري بتوقيع
،اما العوازل  (E,H) 2-3شكل المتصاص الصوت مرتفعةقابليته اللعناصر مادية كعوازل صوتية كالسجاد لتغطية االرضيات 

بتوفير غر  ، و (A,B,C,H)  2-3شكلالشفافه من الزجاج  عن" شملت مستويات االحاطة باستخدام الجدران الصلدة فضالفالبصرية 
عن انطقة العمل لتجنب التشتت الفكري من خالل االنزعاجات السلبية التي تسبهها اصوات " هات  الجراء المكالمات الصوتية بعيدا

آليات تكنلوجية ضمن البيئة الرقمية للمحادثة والتواصل عن طريق الرسائل النصية والبريد االلكتروني توفير عن " فضال ، المتكلمين
عن طريق تنوع المحفزات التي تعمل على تحقيق الراحة والبهجة فتم تحقيقه اما االلهاء االيجابي لتوفير الهدوء والتركيز في العمل، 

الى الخارج توفر العص  الذهني ومحفزة لتجديد النشاط والتفكير  ل ذات انفتاحللموظ  من خالل توفير فضاءات استرخاء وتأم
الملمس الحسي للمواد سواء بنعومتها وقربها الى تنوع استخدام ، كما وبرزت المحفزات اللمسية من خالل (E) 2-3شكل الذهني

ر الطبيعة من خالل توجيه االنطقة غير الرسمية االتصال بعناص عنفضال  (G) 2-3شكل الطبيعه او في خشونتها وتراكيبها البارزه
كما تم إنشاء منصات العشب على حوا  السطح الخارجي تناغما مع البيئة ، الى الخارج والتمتع بالمناظر الطبيعية واالنفتاحية 

 تحفيزلالمساحات المكتبية  كانت فعالة بااللوان الدافئة كالبرتقالي ضمنف فاعتمد التالعب بااللوان تحفيز البصرياما ال. الخارجية
فتم والنشاط اما المناطق المغلقة المنفردة التي تحتاج للتركيز والهدوء  ةالمناطق المشتركة التي تحتاج الى الحيوي العاملين ضمن

  صفر واالزرقالبرتقالي واال عن" بااللوان الباردة كاللون االزرق اما باقي الفضاءات فتنوعت مابين االرجواني واالخضر فضال طالئها
 (.D,G)  2-3شكل

 اختباي فيضي  البحث  2-1
في الحد  للفضاءات الداخلية التفصيلية المصممة العناصرو االعدادات المكانية  اسهام) فرضيتة االساسية علىاستند هذا البحث  

 التحليلي الوصفي القياس البحث عتمدإ ( .من التشتت وتعزيز االلهاء االيجابي وبالتالي زيادة كفاءة االداء في المباني االدارية 
 المنتخبة، العالمية المشاريع من لعددٍ  التوضيحية والمخططات والرسومات التفصيلية الشرح نصوص تحليل الى المستندالمقارن 
 :مراحل عدة التحليل عملية تتضمن

عادة المصادر، على "اعتمادا للكشيوع عام وصف  ":اوال  علىو  للقياس المحددة المفردات وفق على مشروع كل تحليل وا 
  .التوضيحية واالشكال والمخططات الوصوفات

في  مفردات الفضاء الداخلي ضمن ثانوي متغير لكل تفصيليا شرحا تحتوي الكتخصص  القياسو  الوصف استكاية  ":ثاييا
 ضمن عملية التحليل تمت .حقق لهماالم (البعد المادي)و ( التشتت وااللهاء مفردتي) تشمل للقياس، المحددة االبنية االدارية

مفردة وضع القيم الممكنة باالعتماد على طبيعة العالقة ومدى قوتها بين كل من  وضح كي  سيتمتي توال [1]االستمارة 
اختبار  متضمنة ،تم تطبيقها الحقا على العينات المنتخبة والتي  الثانوية كما مثبت في االستمارة والمثشراتالتشتت وااللهاء 

استنادا الى المعلومات المستخلصة من االمثلة  لكل من  ، (check list) تحقق كال من القيم الممكنة عبر قائمة التدقيق
 . وبما يتالئم مع هد  البحث، ولكل مفردة حسب خصوصيتها، المشاريع المنتخبة 

 تحليل اليتائج 3-1
،  المشروع العالمي المنتخباستمارة قياس المتغيرات على  مناقشة وتحليل نتائج التطبيق المستخلصة من تضم هذه الفقرة 

مشاريع لفي الحساب النسب المئوية لكل متغير وفق تحقيقه ( Microsoft Excel 2013)باالعتماد على برنامج المعالج الرياضي 
 :اشارت النتائج المرتبطة بمفردة التشتت وااللهاء الى التباين بين مثشراتها شملت و  المنتخبة ،

اذ تفاوتت نسب المعالجات %( 80)وسجل نسبة  التشتت وااللهاءالمفردة الثانوية من المفردة الرئيسة  يمثلالتشتت السلبي  -
وتضم المعالجات بالعناصر المادية لتحقيق ، %( 700)اما العزل البصري فحقق اعلى نسبة %( 26.1) العزل الصوتيوشملت 

" وضع انطقة الحركة العمودية بعيدا مع %(700)حقق نسبة والذي ل التواصل التكنلوجي توفير وسائل اضافةنسبة العزل الصوتي 
مع  الواح الجدران العازلةو تبطين السقو  بالواح عازلة،  و السجاد) من " شملت كالوالتي واستخدام المواد العازلة  عن انطقة العمل

اعتماد مستويات االحاطة من الجدران والقواطع تم ببصري تحقيق العزل ال ، (تخصيص كابينات هات  لتوفير العزل الصوتي
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بنسبة ( Bank Screen)والحواجز( Ceiling High Partition)القواطع بارتفاع السق   تم، اذ استخدكعناصر مادية والمقصورات 
 .باالضافة الى القواطع الفاصلة %( 700)
اذ اعتمدت   وتتباين نسب القيم الممكنةلتشتت وااللهاء ية للمفردة الرئيسة ايمثل المفردة الثانوو %(22) حقق نسبة االلهاء االيجابي -

مارسة التمارين الرياضية مة استرخاء وتأمل مع تخصيص فضاء لعلى توفير انطق%( 700)العالية  بنسبتها محفزات النشاط الذهني
%( 700) ابي باعتمادها على محفزات سمعية نسبتهابين متغيرات االلهاء االيج%( 60)فسجلت االقل نسبة  المحفزات الحسية، اما 

من محفزات االلهاء %( 700)اعلى نسبة  المحفزات اللمسية، في حين حققت %( 0)بتوفير اجهزة موسيقى ومحفزات شمية بنسبة 
المحفزات ت ، وسجل%( 700) االيجابي باعتمادها على التنويع بملمس المواد واستخدام مواد اقرب الى الطبيعة كانت نسبتهما

انفتاح فضاءاتها الى الخارج مع وجود النباتات داخل  باعتمادها علىمن محفزات االلهاء االيجابي، %( 00.00)البصرية نسبة 
 . الفضاء وتوفر اللوحات والصور لمناظر طبيعية ضمن المشروع المنتخب 

 االستنتاجات. 2

تعزيز دافع األداء وماله من دور في " التشتت وااللهاء"بشأن مفهوم  السابقة الدراساتضمن أهمية وفاعلية المعرفة المطروحة 
من  في الحد لمكاتبوصوال لكون التصميم الذي يعزز إمكانيات البيئات الداخلية ل في االبنية االداريةضمن الفضاءات الداخلية 

على توفير المتطلبات الوظيفية  م التشتت وااللهاءالمحققة لمفهو ، ويرتكز تصميم البيئات الداخلية أو الشرود الذهني  تشتيت االنتباه
كما تثكد الدراسات أهمية وفاعلية ، اضافة الى تحقيق الراحة النفسية من خالل الموازنة مابين العوامل المختلفة التصميمية ، والنفسية 

والتي أمكن بموجبها ، المكتبية الفعالة اتفضاءالفي  لمفهوم التشتت وااللهاءالمعرفة المطروحة بشأن االعتبارات التصميمية الداعمة 
من  يسهم بالحدالذي  االلهاء االيجابيطبيعة و  ، وعدم القدرة على التركيزالتشتت السلبي المتسبب في اإلزعاج والضيق فهم طبيعة 

ورفع مستوى التركيز واالداء  ةالمتعة والراحة الوظيفيمحققا ، الموظ  وكثرة األعباء التي يقوم بها  المحيطة الضغوطات النفسّية تأثير
االلهاء االيجابي والحد من حيث اكدت نتائج التطبيق اهمية وفاعلية مفردات االطار النظري التي تناولت التركيز على  . بالمقابل

 :ن خاللم مكتبيةضمن الفضاءات ال ذلكمع تفاوت نسب االهمية في تقييم قابلية عناصر الفضاء الداخلي في تعزيز التشتت السلبي 
 .عن محطات العمل وتجميعها في مكان واحد دون بعثرتها " العمل بوضع انطقة الحركة العمودية بعيدا عتمادا -
االستخدام االمثل في تحقيق العزل الصوتي من خالل المواد العازلة ضمن الفضاء كالسجاد ، الواح السقو  والجدران العازلة،  -

 الستائر 
 .ومنع التشتت اثناء العمل لتحقيق العزل الصوتي لصوتيةراء المكالمات االحاجة الى تخصيص مساحة الج  -
السمعية كالموسيقى داخل و  ،التركيز على توظي  محفزات االلهاء االيجابي مابين اللمسية بتنوع المواد المستخدمة او الحسية -

ضاءات تجديد الحيوية والنشاط الفضاءات لمنح الشعور باالسترخاء والهدوء او محفزات نشاط ذهني عن طريق توفير ف
تلميحات  المحفزات البصرية بالتركيز على" لعص  الذهني، واخيراتنشيط اكممارسة الرياضة وااللعاب او فضاءات تأمل ل

لوحات لمناظر طبيعية او انفتاح الفضاءات الداخلية نحو الخارج  استخدام حاويات النباتات داخل الفضاءات اوب الطبيعة
 .ال البصري بالطبيعه الخارجيةلتحقيق االتص

 .التشتت وعدم التركيز اثناء سير العمل بخفضيسهم سائل التواصل التكنلوجي تقنيات التكنلوجية وو استخدام ال -
 التوصيات.3

ت يقدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات لتحسين البيئة الداخلية لالبنية االدارية من خالل تحقيق التناغم بين المتطلبا 
 :صي البحث ل من ضغوط العمل يو يتقلالاالنسانية ومتطلبات العمل بخلق فضاءات فعالة ومحفزة الداء المهام و 

فضاءات داعمة لفضاءات العمل كأن تكون فضاء استراحة او تناول طعام او خلق عمل و المابين فضاءات  بتنويع الفعاليات -
وتعمل كمحفزات للتنشيط وااللهاء  شاط الذهني لتقليل ضغوط العملفضاءات تمنح الشعور باالسترخاء وتسهم في تجديد الن

  .االيجابي
سائل التكنلوجية وو البنائية الحديثة ومواد البناء واالنهاء المعاصرة ، اضافة الى مواكبة التقنيات تقنيات االطالع على ال -

 .العزل الصوتي ومنع التشتت اثناء العملو التواصل التكنلوجي الحديثة واستغالل امكانياتها المتطورة لتحقيق السيطرة 
 

 :لكصاديا
 الذااية في الباقي الداخلي للفضاء تحليلي  دياس ,  الحّسي  اإلستجابات كتعددة العكاية"، شمائل محمد وجيه ابراهيم ، الدباغ  .7

 .8070 ،جيةالجامعة التكنولو ،اطروحة الدكتوراه في قسم الهندسة المعمارية,"الكغلق  التسويقي  الكيااز في
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ي
ع الق

و
جم

م
 م

 المفردة الثانوية للعينات الثالثة  القيم الممكنة

المفردة 
سة

الرئي
 

C B A  

عن مناطق  ةبعيد(  المصاعد  –الساللم ) لمناطق الصعبة ا 7 7 7 2 100%
 العمل 

التشتت  العزل الصوتي
 السلبي

 

ء
ها

الل
وا

ت 
شت

الت
 

  كابينات وغرف الهاتف الجراء المكالمات 7 7 7 2 100%

 وسائل التواصل التكنلوجي للمحادثة بين فضاءات العمل 7 7 7 2 100%

 الستائر 0 7 7 7 66%
استخدام 

مواد ال
 العازلة

 تبطين السقوف بالواح عازلة للصوت 7 7 7 2 100%

 الواح الجدران الصوتية 7 7 7 2 100%

 السجاد لالرضيات 7 0 7 7 66%

 العزل البصري  السقف بارتفاع قواطع 7 7 7 2 100%
 (مستوى االحاطة)

  الفاصلة القواطع 7 0 7 7 66%

    اجزالحو 7 7 7 2 100%

 توفير فضاء للنشاط والحيوية بممارسة التمارين الرياضية 7 7 0 7 66%

 الفعاليات الساندة

االلهاء 
 االيجابي

 توفير فضاء لالسترخاء والتأمل 7 7 7 2 100%

  سمعية توفير اجهزة موسيقى، تموجات المياه 7 7 7 2 100%
حفزات م

 شمية الروائح العطرية المحفزة توفير اجهزة تنشر 0 7 0 7 %33 حسية

 لمسية (،المع باهت خشن، ناعم،) بالملمس التنويع 7 7 7 2 100%

 (الخ الخشب الحجر،)استخدام المواد االقرب الى الطبيعة  7 7 7 2 100%

 بصرية االنفتاح نحو الخارج 7 0 7 7 66%
 تلميحات 

 الظبيعة
 طبيعية صور ولوحات لمناظر 0 0 7 7 33%

 نباتات داخلية وحاويات نباتنات 7 7 0 7 66%
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