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ABSTRACT 

Distance employees and learners, who utilizes their residents for commercial, 

production and providing services represent 25% of the world population (UN). 

The percentage has reached up to 40% in USA, and still growing, due to the 

informatics revolution. Thus the UN considers the dwellings as a work place and 

an income generator. This has driven the idea that most traditional offices and 

educational services, except for practical ones, could disappear in ten years, 

reducing high cost spaces, canceling most job and study trips, minimizing 

transportation and therefore reducing pollution, saving money, environment and 

public health. 

The info-media era changes both of the economic view of the dwelling as a 

frozen asset into a productive resource, and the design view, which would 

influence housing and planning theories. Thus the paper aims at the 

improvement of dwelling design to fullfil the main living needs of housing, plus 

distance working and learning. It discuses design improvement keeping in mind 

the housing criteria e.g. privacy, quietness while adding spaces without extra 

cost. Design analysis indicates the need for three main activities, rather than the 

typical living and sleeping dwelling, by adding a separate third space for 

working and learning. Areas determination, space relations and reorganization 

of spaces in 3D analysis has led to saving 17% of the dwelling area, which could 

be allocated to working and learning activities without extra area/cost.  

The multi-use unit calls for a different definition indicating the improvement of 

the dwelling from housing nature into the whole living needs. 
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 الملخص
% ، ممان 52ٌشكل العاملٌن والمتعلمٌن من منازلهم نسبة عالٌة بكافة أنحاء العالم تقدر للعااملٌن فقاب   

خدمٌة وإنتاجٌة ، لذلك فاألمم المتحدة تعتبر المسكن بحد ذاته  ٌستغلون مسكنهم إلغراض تجارٌة وأنشبة
مكانا للعمل ومصدراً للدخل. وهذه النسبه فى تصاعد مساتمر نتٌجاة الراورة المعلوماتٌاة األقاوا أرارا مان 

% بالوالٌااا  المتحاادة. وهااو مااا دفااع الاابعض لئلعتقاااد  أن 04التااورة الصااناعٌة حتااى أنهااا وصاال  إلااى
ة ، ستختفى خبلل عشرة أعوام . وهو ماا ساٌىدا لخفاض مسااحة المكاتا  و المىسساا  المكات  التقلٌدٌ

التعلٌمٌااة لتقتصاار علااى األنشاابة العملٌااة ، وإلغاااء معلاام رحاابل  العماال والدراسااة وتقلٌاال المواصاابل  
 وبالتالى خفض األنفاق فاإلزدحام والتلوث والمحافلة األكبر على البٌئة وصحة المستعملٌن. 

ر ٌغٌار مان النلارة اإلقتصاادٌة  للمساكن مان رصاٌد مجماد إلاى مصادر إنتااجى ٌادر دخابل ، وهذا التباو
لاذا نلرٌاا  اإلساكان والتخباٌب .  والنلرة التصمٌمٌة إلستعمال المسكن إلكرر من غرض مماا قاد ٌغٌار

بلال لتلبٌة اإلحتٌاجا  الرئٌسٌة من إقامة فعمل وتعلم عن بعد ، إستغتبوٌر تصمٌم المنزل ٌهدف البحث ل
لرورة المعلوما  التى أتاح  التخاب  والرىٌا و نقل الورائق.  وتكمن المشكلة فى  كٌفٌة تبوٌر تصامٌم 
الوحدة بما ٌسمح بالقٌام بإألنشبة المساتحدرة دون التحاحٌة بالمعااٌٌر الساكنٌة كالخصوصاٌة و الهادوء ، 

 . مع توفٌر الفراغا  المبلوبة ودمج المساحا  لعدم زٌادة  فالتكلفة 
 إن اإلحتٌاجا  تدعو لوجود ربلرة أجنحة رئٌسٌة ، بدٌبل عن جناحً المعٌشة والنوم بالمسكن  التقلٌدا،

بإحااافة جناحااا منفصاابل للعماال والااتعلم عاان بعااد ، لتحقٌااق  الخصوصااٌة البصاارٌة والساامعٌة. وبتحدٌااد 
عااادة ترتٌاا  الفراغااا  المساااحا  والعبلقااا  الفراغٌااة ، بإإلحااافة لتحلٌاال الولااائف فااى البعااد الرالااث وإ

% مان مسااحة الوحادة 71توفٌر مساحة إلنشبة العمل و التعلم تساوا حاوالى  رأسٌا على دورٌن. أمكن
وأخٌارا فاإن لهورالوحادة  الاذا تتاٌح ممارساة مختلاف األنشابة الحٌاتٌاة ، . القٌاسٌة دون زٌادة التكلفاة 

ى تبور ببٌعة المنازل مان مجارد الساكنً ٌدعو لبرح مصبلح  "المحٌا" بدال من "المسكن"  للداللة عل
 إلى المجال الحٌوي الشامل.

 

 

 مقدمة -1
بدأ اإلنسان ممارسة عمله من منزلاه حتاى بداٌاة التولٌاف و الراورة الصاناعٌة. فماع لهاور الشاركا  و 
المىسسا  الحكومٌة واإلنتاجٌة لهر  الحاجة إلمااكن خاصاة بالعمال مماا أدا باالتبور الححارا إلاى 

 ما  رم صناعا  خفٌفة و رقٌلة إلخ فصل اإلستعماال  داخل و خارج المدٌنة ، من إسكان إلدارة فخد
إال أن األعمال المكتبٌة و المهنٌة الفردٌة مازال  تمارس من المنزل ، بكافة أنحاء العالم. حتاى أن األمام 

% ٌسااتغلون مسااكنهم 52المتحاادة تعتباار المسااكن بحااد ذاتااه مكانااا للعماال ومصاادراً للاادخل. فقااد تبااٌن أن 
وصناعة أغذٌة ، وخٌابة ومفروشا   وتسوٌق خدما  مهنٌاة  إلغراض تجارٌة وأنشبة إنتاجٌة من بٌع

 .  (UNCH & ILO 1995)، وإصبلح األجهزة  وخبلفة ، باإلحافة لتأجٌر الغرف 



وهذه النسبه العالٌة للعاملٌن مان مناازلهم فاى تصااعد مساتمر نتٌجاة الراورة المعلوماتٌاة األقاوا أرارا مان 
% بالوالٌا  المتحادة ، حتاى أن الابعض ٌعتقاد أن المكاتا  04التورة الصناعٌة  لدرجة أنها وصل  إلى 

مماا ٌاىدا   .(MIT 2000)التقلٌدٌة ، ساتختفى خابلل عشارة أعاوام ، ماع عمال الماولفٌن مان المنازل 
لتغٌٌر النلرة اإلقتصادٌة  للمسكن من رصٌد مجمد إلى مصدر إنتاجى ٌادر دخابل ، والنلارة التصامٌمٌة 

  نلرٌا  اإلسكان والتخبٌب . مما قد ٌغٌر إلستعمال المسكن إلكرر من غرض
قد مكن  من أداء العدٌاد مان الخادما  مان تساوق وأعماال بنكٌاة   Internetإن شبكة المعلوما  الدولٌة 

إلى إنهاء األعمال الحكومٌة، والتشغٌل والتعلم عن بعد، وحتى اللعا  والمشااهدة. وعلاى هاذا فإناه ٌمكان 
ٌة كالمحامٌن و األبباء و المهندسٌن إلخ.. تقدٌم خدماتهم  منزلٌا ، بال لٌس فقب لئلفراد ذوا المهن الفرد

. وعان برٌاق (0222)كيلش ٌمكن للمولفٌن وللشركا  الصغٌرة القٌام بعملها دون الحاجة لمقر خاص 
، و  Video Conferenceشبكة ألٌاف عالٌة القدرة  ٌمكن عمل إجتماعا  عن بعد عان برٌاق القٌادٌو 

ن و العماابلء و إجااراء الحااوارا  عباار شاشااا  التلفاااز أو الحاسااو  بواساابة كااامٌرا  مناقشااة المااولفٌ
  (.(Fiumi 1990صغٌرة تتبع المتحدث حرارٌا ، وإن تحرك داخل الغرفة 

 

 التعليم عن بعد  1-0
هو برٌقه لدراسة المقررا  المرغوبة بالسرعة والزمن الذا ٌسمح به الوقا  و الهادوء و الراحاة اللتاى 

المنزل دون ححور الفصول و التواجد الفعلى للمعلام. ولقاد أستشاعر العاالم  الحاجاة الماساة لهاذا  ٌوفرها
برنامجاا للتعلاٌم مان بعاد. وهنااك عادة  50444دولاة  52تقادم  7990النمب التعلٌمى ، حتى أنه منذ عاام 

إال أن أهام  -فتاوح فىاالتعلٌم الم 7901الاذا اساتخدم بمصارمنذ  -برق للتعلٌم عن بعد كاإلذاعة و التلفااز
 :  (0221)ضيف وسائله حالٌا هو األنترنٌ  الذا ٌتٌح 

 غرف الدردشة والبرٌد األلكترونى ، حٌث ٌتصل الببل  ببعحهم وباإلساتذة. -
 آلٌة لتقوٌم الببل  وأداء اإلمتحانا  عن بعد كما فى سنغافورة.    -
 سهولة األعبلن عن الدروس و الواجبا .  -
 ومبلحلا  األساتذة. سرعة تداول المقررا   -

 للبحث عن المراجع.  webliographyتقدٌم نلام فهرس  -

 

  virtual classroom وهااذا التعلااٌم  اإللكترونااى ٌمكاان أن ٌكااون جماعٌااا فااى فصاابل أفتراحااٌا  

بالمدرسة أو المنزل ، بوجود مجموعة الببل  المشتركٌن فى المقرر بالوق  الحقٌقاى بحٌاث ٌحاحارهم 
بكة. كما ٌمكن أن ٌكون فردٌا بحٌث ٌزور البال  الموقع فاى الوقا  و المكاان المناسا  األستاذ عبر الش

وهاو ماا ٌمكان اإلساتفادة مناه فاى مع مناقشاة األساتاذ عان برٌاق البرٌاد األلكتروناى أو غارف الدردشاة. 
تحوٌل لاهرة الدروس الخصوصٌة التى تسب  حرجا إجتماعٌا بالمنازل ، إلى تعلٌم رسامً عان بعاد ذو 

على أن تمارس العملٌة فى فراغا  مخصوصة ، مما  -ولٌس تلقٌا فقب كالتعلٌم المفتوح بالتلفاز-تجاهٌن إ
 . (Turner 1972)ٌىكد على حرورة  تبوٌر تصمٌم المسكن لمناسبة المستعملٌن ولٌس العكس 

 

 الهدف و المشكلة و األسلوب -0
 مان "المساكن"  للداللاة الواقعٌاة علاى تعادد بادالٌهدف البحث لبرح فكارة "المحٌاا" كمقار لحٌااة األسارة 
لتلبٌة اإلحتٌاجا  الرئٌساٌة مان إقاماة فعمال وتعلام  ولائفه من مجرد السكنً إلى المجال الحٌوي شامل. 

عن بعد ، إستغبلال للرورة المعلوماتٌة التى أتاح  التخاب  والرىٌا و نقل الوراائق.  وتكمان المشاكلة فاى  
ة بمااا ٌساامح بالقٌااام بإألنشاابة المسااتحدرة دون التحااحٌة بالمعاااٌٌر السااكنٌة كٌفٌااة تبااوٌر تصاامٌم الوحااد

كالخصوصٌة و الهدوء ، مع توفٌر الفراغا  المبلوبة ودمج المساحا  لعدم زٌادة التكلفة . وٌعتمد ذلاك 
على منهجٌن: اإلستقرائى لئلحابة بالموحوع ، والمانهج التحلٌلاى لؤلنشابة فاى البعادٌن الرالاث والراباع 

 مع برح تصور لتصمٌم مرن ٌسمح بالتغٌٌر. -ولٌس فقب التحلٌل األفقى النمبى  -لزمنى ا
 



 محددات البحث -3
ٌدرس البحث فراغا  وأنشبة  "المحٌا"  فى المبانى المتعددة البوابق ، إعتمادا على تصامٌم  مودٌاولى 

حكمها اللروف اإلقتصاادٌة تكرارا متدرج لعروض الباكٌا  اإلنشائٌة ، وفقا لمحددا  المشروع التى ت
واإلجتماعٌااة ، وببٌعااة العماال. وال ٌتباارق البحااث للمساااكن المنفصاالة  التااى ٌسااهل تخصااٌص الاادور 

 األرحً لؤلنشبة المختلفة ، والدخول مباشرة من البرٌق العام دون التعرض للسكان.
 

 الجوانب المختلفة لفكرة المحيا  -4
 
 فوائد العمل والتعلم بالمنزل  -4-1

 مسكن أفحل مكان مرٌح للنفس والجسد عامة بما ٌعبر عنه  الHome sweet home  

   الوفر اإلقتصادا الكبٌر بخفض أماكن التشغٌل و أعداد المولفٌنHowe&Mc. 2000).) 

 . تقلٌص حجم المىسسا  التعلٌمٌة بإإلقتصار على المعامل والمختبرا  والمبلع 

 (.0221)ضيف سٌن األداء التعلٌمى إستٌعا  أعداد كبٌرة من المتعلمٌن مع تح  

 .توفٌر وق  رحبل  العمل و التعلم الٌومٌة ، وهو ما ٌساوا ساعا  عمل ودراسة إحافٌة 

 .إلغاء المجهود البدنى المبلو  للخروج ، باإلحافة إلستهبلك المبلبس الخارجٌة الخاصة 

  توفٌر وسائل المواصبل  من تكلفة مباشرة وغٌر مباشرة كحرق الباقة(MIT 2000) . 

 . خفض التلوث و الحوحاء نتٌجة خفض عدد رحبل  المواصبل 

 . تقلٌل اإلزدحام المرورا بتخفٌض عدد المستعملٌن للبرقا 

 .المحافله على البٌئة نتٌجة العوامل السابقة 

  .قلة التعرض للتلوث و الحوحاء مما ٌحسن الصحة العامة 
 
 سلبيات المحيا -4-0

 ٌام باألنشبة الحٌاتٌة المختلفة،مما ٌزٌد المساحة وٌرفع التكلفة.حرورة توفٌر فراغا  للق 

 . جرح خصوصٌة بعض المستعملٌن حس  التقالٌد واألعراف اإلجتماعٌة 

  .تشتٌ  بعض الهدوء المبلو  فى المسكن ، ببقا لمدا دخول الغرباء وببٌعة النشاب 

  (.0221، 1)األهرام  و األبفال التشتٌ  الذهنى نتٌجة التداخبل  والمشاحنا  األسرٌة للزوجا 

 .اإلنعزالٌة  أو ما ٌسمى  "بالتوحد مع النفس"  نتٌجة  العمل على الحاسو  ، وعدم التحدث كرٌرا 

  الخمول الجسدا ، بسب  بول المكوث بالمنزلHowe&Mc. 2000).) 

  ( .0221، 0)األهرامحرمان البلبة من اإلتصال المباشر بالمدرسٌن الذٌن سٌتغنى عن معلمهم 

 . حرورة توفر شبكة إتصاال  وكهرباء عالٌة المستوا ، لحمان وصول المعلوما 

 .تحرر أوقا  العمل الرسمٌة من الساعا  المكتبٌة أو الدراسٌة المعروفة ، مما ٌىرر على النلام 

 
 تجنب السلبيات  -4-3

دماج الفراغاا  ، عان إن مشكلة توفٌر مساحا  إحافٌة  ٌمكن عبلجها بدراساة وتحلٌال اإلحتٌاجاا   رام 
وٌمكن تحقٌاق الخصوصاٌة السامعٌة والبصارٌة  . (Karni 1995)تحوٌره أو قوابٌع خفٌفة ٌمكن نقلها 

بتوفٌرمدخلٌن منفصلٌن و بالعزل الصوتى بإستخدام مواد ماصة للصو  فى فراغا  العمل أو التعلم فى 
بة للخمول الجسادا و اإلنعزالٌاة، فاإن حالة الدروس الجماعٌة، مع إبعاد غرف النوم قدر اإلمكان. وبالنس

ممارسة الرٌاحة مبلوبا دوما. وٌعالج الملل الناتج من التواجاد كرٌارا باالمنزل باإلهتماام بتنساٌق الموقاع 
لراحة العٌن و الانفس ، كماا ٌنصاح بقحااء األجاازا  بالمناابق   Viewبعمل مببل  خارجٌة خحراء 

بالنسبة لتغٌر النلاام، فاٌمكن لجهاا  العمال أو التعلاٌم أن تحادد أما  (.0221، 1)األهرامالببٌعٌة الجمٌلة 
 .  sign inأوقا  معٌنة للدخول على شبكة اإلنترنٌ ، لقٌد ححور المولفٌن والببل  



  

 التصميم التقليدى للمسكن  -5
 ( :1970)عويضة ٌعتمد تصمٌم الوحدة السكنٌة على دراسة إحتٌاجا  المستعملٌن التى تنقسم لآلتى 

 إحتٌاجا  رابتة ، التتأرر بالزمان و المكان كالنوم و األكل و الراحة ...  - أ

 فسٌولوجٌة :  ترتبب بتوزٌع األنشبة و برٌقة أدائها داخل المسكن 

   بٌولوجٌة   :  ترتبب بإمكانٌة التحكم بالمناخ الداخلىmicro climate 

 صوصٌة أوإختبلب الجنسٌن.إجتماعٌة  :  تختلف من مجتمع آلخر كالحاجة لئلجتماع والخ 
 إحتٌاجا  متغٌرة ، ببقا للمستوٌا  المعٌشٌة و الرقافٌة وتنقسم لآلتى: -  

  إحتٌاجا  ولٌفٌة ، ترتبب بتوزٌع األنشبة 

  إحتٌاجا  جمالٌة ، لتحقٌق اإلعجا  ببقا لذوق المستعملٌن 

   إحتٌاجا  إقتصادٌة، بما ٌناس  دخل األسرة 
التعلم بالمنزل كحاجة ولٌفٌة/إقتصاادٌة متغٌارة ببقاا لببٌعاة المهناة ، حٌاث  وهنا ٌمكن إعتبار العمل و

التسمح بعحها باذلك .  بٌنماا فاى حالاة التببٌاق سٌصابح المساكن قٌماة إقتصاادٌة ذا  دخال ، وبالتاالى 
 ٌمكن محاعفة استرماراته ، لتحقٌق إحتٌاجا  العمل أو التعلم التى ٌمكن تقسٌمها لآلتى: 

 
 (  األنشبة ومحتوٌا  الفراغا  بإرتفاعها مع المساحة التقدٌرٌة بالمودٌول المربع.7-ل)جدو         

 مترا مربعا حس  المستوا اإلقتصادا( 72و  9م  بمساحة بٌن  5،0، 2،1، 1)المودٌول ٌتدرج من  
 

 اإلنشطة و     
 الوظائف     

 المساحة الموديولية  مكونات الفراغ وإرتفاعه             
 أفراد 5-4ألسرة  

 مودٌول 7      م  5مرآه     –,م 0مقاعد وخزانة أحذٌة  مدخل وممرا  -7

ربلجاااة  -, 0حاااوض و موقاااد ومائااادة وغساااالة  مببخ -5
 م  5,5ودوالٌ  حفل علوٌة 

 مودٌول 7 -, 2   

 مودٌول 5-7    م 5مكتبة  –,م 0-،2.…أبقم جلوس و موائد إستقبال ومعٌشة -1

 مودٌول 7      م5دوال  حفل  –,م 0دة بعام ومقاعد مائ  بعام -0

 , مودٌول2      م5دش وسخان  –,م 0حوض وقاعدة وغسالة  حمام ودورة -2

 مودٌول 1-5    م5,2دوال  -,2تسرٌحة  -,م2سرٌر وموائد   نوم -2

 مودٌول 5-7     م5.2مكتبة   –,م 0مكت  ومقاعد وموائد  عمل وتعلم -1

 
 رابتة : إحتٌاجا   -أ 

   مكت  ، لممارسة العمل الاذهنى الاورقىPaperwork    بماا ٌلازم مان مكتا  و مقعاد و حاساو ،
 متصل بتلٌفون وشبكة المعلوما  وبابعة لئلتصال بزمبلء العمل و العمبلء و تخزٌن الملفا .

 ( .…أستشارا  -محاسبة-اإلستقبال المباشر لبعض العمبلء فى بداٌة أو نهاٌة العمل  )محاماه 
 ( إلعداد المشروبا .Kitchenetخدما  بسٌبة، كدورة مٌاه وربما مببخ صغٌر )     
 إحتٌاجا  متغٌرة : -  

  .مائدة إجتماعا  لعدد محدود من اإلفراد حس  العمل أو التعلٌم الجماعى 

  فراغ مهنى ، لممارسة بعض األعمال ، كالكشف على المرٌض، عمل نماذج ، رسم لوح إلخ… 

  و تخزٌن ، لتخزٌن الملفا  والكت  أو المواد الدعائٌة إما على رفوف أو بدوالٌ   فراغ عرض 
 (.7-وٌمكن تحوٌل هذه اإلحتٌاجا  و األنشبة إلى المساحا  المودٌولٌة اآلتٌة  )جدول      



 اإلستقبال حجنا
 المعيشة والطعام

جناح النوم 
 +الحمام

 جناح العمل
 والتعلم عن بعد

 الخدمات
 طبخ+دورة  م

 مدخل   

 

 تصميم المحيا  لممارسة العمل و التعلم منزليا -6
ألنشاابة : إن الخبااوة التااى تلااى عملٌااة تحدٌااد ابااٌن Space relations    العبلقااا  الفراغٌااة -6-1

اإلحتٌاجا  وتحوٌلها إلى األنشابة والولاائف رام ترجمتهاا إلاى مسابحا  فاى فراغاا  مودٌولٌاة ، هاى 
إٌجااد العبلقااا  بٌنهااا ماان حٌااث التماراال والتااداخل واإلشااتراك  لترتٌاا  األولوٌااا  حساا  أهمٌتهااا لتنلااٌم 

 Space relations   (Chiara & Paneru & Zelnik 1995)  .  العبلقا  الفراغٌة  
ونلاارا إلرتباااب بعااض الولااائف ببعحااها فااى عبلقااا  واحااحة كالمعٌشااة و البعااام ، أو غاارف النااوم  

بالحمام، فعادة ما ٌتم تجمٌعها فى فراغ واحد لتداخلها كالحالة االولاى أو فاى فراغاا  متبلصاقة  لتمارلهاا 
كنٌة تقلٌدٌا إلاى جنااحٌن منفصالٌن للمعٌشاة و للناوم ماع خادماتهما كالحالة الرانٌة. وهو ما قسم الوحدة الس

ولكاان األنشاابة المسااتحدرة ، تتبلاا  إحااافة جناحااا رالرااا . (7992رأفاا ،على المكملااة وبٌنهمااا الماادخل  )
 (. 7-للعمل والتعلم منفصبل سواء أفقٌا أو رأسٌا ، لتحقٌق  الخصوصٌة البصرٌة والسمعٌة )شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (   الربلث أجنحة الرئٌسٌة للمحٌا وقوة عبلقاتها الموححة فى عدد الخبوب البٌنٌة7-)شكل
 
 الفصل األفقى لألنشطة -6-0

 .(Baiche & Walliaman 2000) اإلستقبال إن أقوا عبلقة لغرفة العمل هى مع المدخل رم جناح 
مكانٌة اإلستغبلل المزدوج فى إستقبال الحٌوف أو وبهذا ٌمكن تبلصق فراغ العمل مع فراغ اإلستقبال إل

العمبلء فى حالة صغر المساحة ، وهو ما قد  ٌفرحه الوحع اإلقتصادا على الببقا  الفقٌرة. وباالببع 
ٌلزم وجود بابٌن لمسبح اإلستقبال لتحقٌق الخصوصٌة ، رم مدخلٌن للوحادة بٌنهماا قاابوع خفٌاف ٌمكان 

(. وللوصول للنساٌج المودٌاولى ، فقاد تام تحلٌال  5 -كما ٌلهر فى )شكل  Relocatableإزالته بسهوله 
العدٌد مان المباانى الساكنٌة ، التاى ألهار  أن الواجهاا  مقسامة إلاى مودٌاول تكارارا ماواز للواجهاة ، 

م ، بٌنماا ٌكاون عماق المبناى دائماا أكبار مان 0-1ببعاد ٌتاراوح ماا باٌن –ممربل الحلع األصغر للفراغا  
 (.1984) عبد القادر و التونى كٌا  اإلنشائٌة للواجهة  حعف عرض البا

التاى تاوفر المروناة الداخلٌاة و ساهولة   Margin & Zoneوالمسااقب تولاف فكارة الهاامش والشارٌب  
، التااى تاام تببٌقهااا  (Habraken 1975)التصاامٌم والتنفٌااذ الممااٌكن ممااا ٌخفااض التكلفااة الكلٌااة للمنشااأ  

 (.1987)وزارة اإلسكان اإلسكان المنخفض التكالٌف  بتوسع فى مصر من خبلل مشارٌع



وبالنسبة لتجمٌع الوحدا  فإنه ٌج  تبلصق أجنحة العمل لتحقٌق مٌزتٌن ، حٌث ٌمكن حمهما فى فاراغ 
واحد ٌتٌح إما مشاركة الجٌران فى العمل مما ٌقاوا العبلقاا  اإلجتماعٌاة ، أو تاأجٌر الفاراغ للجاار مماا 

أو الغربٌاة  -لفراغا  السكنٌة وخاصة أجنحة النوم على أبراف المبنى الشارقٌة ٌدر دخبل. وبهذا  تلل ا
 ، لتنعم بالهدوء و التوجٌه المناخى المتعدد من تهوٌة وإحاءة ودخول للشمس. -بسب  التمارل

 
 الثالث الفصل الرأسى لألنشطة فى البعد -6-3

ساتقبال المناتلم للعمابلء بساب  صاغر إن البعض ٌستغلون الصالون فى العمل أو تلقاى الادروس، دون اإل
المسااحة أو الخصوصاٌة لعادم تاوفر مادخلٌن.  لهاذا فالبحااث ٌبارح فكارة الفصال الرأساى إعتماادا  علااى 
التحلٌل الفراغى لكل األنشبة المحتملة فى البعد الرالث ، الذا ٌحقق عزال بصرٌا وصاوتٌا جٌادا  بفصال 

 .  (Chiara& Paneru& Zelnik 1995) وٌٌناألنشبة العائلٌة عن األنشبة الشخصٌة فى مست
وهنا ٌمكن الرجوع للعمارة اإلسبلمٌة فى المبانى متعددة اإلستعماال  كالوكاال  ، التاى قادم  لناا أمرلاة 

مرااال متمٌازا لئلمتاداد  -م7277–ناجحة إنتفاعٌة من العمارة المملوكٌة ، حٌث تعتبر وكالاة خاان الخلٌلاى 
التاى تتكاون  -م7242-، باإلحافة لوكالة الغورا  (1996)رأفت، على ( 1-الرأسى داخل الفراغ  )شكل

 فٌها الوحدة من ربلث أدوار بٌنها سلم داخلى إلستٌفاء أنشبة اإلقامة و العمل والتجارة. 



 



 إستغالل البعد الرابع  6-4
ال البعاد الراباع إن الرورة المعلوماتٌة ما هى إال إختصاارا  لازمن إنتقاال المعلوماا  ، لاذلك ال ٌجا  إهما

وهو الزمن . حٌاث ٌمكان اإلقتصااد فاى المسااحة بتعادد إساتخداما  نفاس الفاراغ فاى أوقاا  مختلفاة مان 
 .   (1996)رأفت، على النهار واللٌل، بتحرٌك قبع األراث أو تحورها كتحوٌل األرٌكة لسرٌر 

ى خبوب شابكة اإلنترنٌا  فاى وهنا ٌمكن إستخدام فراغ العمل نهارا ، للمولفٌن الذٌن ٌقٌدون أنفسهم عل
 أوقا  العمل الرسمٌة ، بٌنما ٌستخدم نفس الفراغ فى المذاكرة و الدروس مساءا على مائدة المقاببل .

وتببٌقااا لفكاارة الفصاال الرأسااى ، ٌعاارض البحااث المساااقب األفقٌااة البلحقااة لتصاامٌم ماارن علااى مسااتوٌٌن 
لٌن بٌنهمااا قااابوع بااه بااا  خدمااه ، مودٌااول. المسااتوا األرحااى ٌحاام ماادخ 1ٌتكااون ماان عاارض أفقااى 

ومودٌول العمل مع دوره  رم مودٌولً اإلستقبال والمببخ باإلحافة للسلم. والمستوا العلاوا ٌتكاون مان 
( . وتببٌقا للترتٌ  والتحلٌل الفراغاى 2-نوم ومعٌشة رم الحمام وفراغ السلم )شكل 5مودٌول للنوم أو  1

م ، رام صاعود بحاع درجاا   5,1ى المبابخ لتكبٌار إرتفاعهاا ل السابق ٌمكان توقٌاع الناوم الرئٌساٌة أعلا
م للعماال و المعٌشااة الخارجٌااة 5,1للوصااول للمعٌشااة الداخلٌااة و نااوم األوالد ، بمااا ٌساامح بعماال إرتفاااع 

 السفلى. والمساقب تعتمد على فكرة الهامش والشرٌب التى تتٌح مرونة الفراغا .
 

 
 مودٌول على مستوٌٌن . 1لوحدة  ذا  عرض أفقى   ( المساقب األفقٌة2-)شكل             

 
 
 



 الخالصة -7
تىكد اإلحصائٌا  إن العاملٌن والمتعلمٌن من منازلهم ٌتزاٌدون بإستمرار نتٌجة الراورة المعلوماتٌاة التاى 
أتاح  التخاب  والرىٌا ونقل الورائق واألموال ، مما ٌغٌر النلرة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة للمسكن. ذلك 

معلم العمل المكتبى والتعلٌمى سٌتم عن بعد ، مما ٌخفض المساحا  ، وٌىدا إللغاء معلام رحابل   أن
العماال والدراسااة وبالتااالى خفااض التكلفااة و اإلزدحااام والتلااوث والمحافلااة األكباار علااى البٌئااة وصااحة 

راام تبااوٌر  المسااتعملٌن. بٌنمااا ممارسااة إألنشاابة منزلٌااا ، ٌتبلاا  شاابكا  جٌاادة للكهرباااء واإلتصاااال  ،
 تصمٌم الوحدة بما ٌسمح بالقٌام بإألنشبة المستحدرة دون التححٌة بالمعاٌٌر السكنٌة المعروفة.

  
إن إحتٌاجااا  الحٌاااة تاادعو لوجااود ربلرااة أجنحااة رئٌسااٌة ، باادٌبل عاان جناااحً المعٌشااة والنااوم بالمسااكن  

صوصااٌة البصاارٌة والساامعٌة. التقلٌاادا ، بإحااافة جناحااا منفصاابل للعماال والااتعلم عاان بعااد ، لتحقٌااق  الخ
وبتحدٌااد المساااحا  والعبلقااا  الفراغٌااة أمكاان توقٌااع المساااحا  المبلوبااة ماان خاابلل مودٌااول تكاارارا  

التاى تتاٌح ساهولة التصامٌم والتنفٌاذ المماٌكن فاى   Margin & Zoneٌولاف فكارة الهاامش والشارٌب 
 الرأسً لجناح العمل.  تصمٌم مرن ٌسمح بالتغٌٌر الحمنى ، إعتمادا على الفصل األفقً رم

 
م  2إن تحلٌل الولائف فى البعد الرالث وإعادة ترتٌ  الفراغا  رأسٌا أدا لخفاض إرتفااع الادورٌن مان 

م . ولهذا فإن الفصل الرأسى المدمج  ٌتفوق على الفصال األفقاى الاولٌفى باربلث مزاٌاا أساساٌة :  2إلى 
%  دون زٌاادة تكلفاة الوحادة .  71لم تسااوا حاوالى أوال إقتصادٌا ، بتوفٌر مساحة إلنشبة العمل و الاتع

رانٌا إجتماعٌا ، بفصل فراغا  األنشبة المساتحدرة فاى مساتوا خااص، غٌار مساتوا الناوم، مماا ٌحقاق 
الخصوصٌة المبلوبة. رالرا نفسٌا ، بتوفٌر الهدوء والسكٌنة ، فالفصل الرأسى ٌحقق عزال صاوتٌا أفحال 

  قٌبل"  بما له من ملهر إجتماعى محب .، كما ٌعبى إحساسا بالسكن فى  "
 

إن مشكلة توفٌر المساحا  ٌج  أال تهمل البعد الرابع وهاو الازمن ، حٌاث ٌمكان تعادد إساتخداما  نفاس 
الفااراغ فااى أوقااا  مختلفااة ، كإسااتخدام فااراغ العماال نهااارا  للمااولفٌن ، بٌنمااا ٌسااتخدم مساااءا للمااذاكرة. 

رسة مختلف األنشبة الحٌاتٌة ، ٌدعو لبرح مصبلح  "المحٌاا" وأخٌرا فإن لهورالوحدة  الذا تتٌح مما
 بدال من "المسكن"  للداللة على تبور ببٌعة المنزل من مجرد السكنً إلى المجال الحٌوي الشامل.
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