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 ملخص البحث:

العمارة البٌئٌة المستدامة تعبر عن تكامل النظم التصمٌمٌة المتعددة مع نظم و وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة بغرض الحفاظ 

التلوث  على مصادر الطاقة الطبٌعٌة وتوفٌر الراحة للمستخدمٌن , وكذلك التوفٌر فً الطاقة وتكلفة التشغٌل , وتقلٌل

والمخلفات والتوفٌر عن طرٌق استخدام مواد صدٌقة البٌئة أو مواد قابلة إلعادة التدوٌر , وبالتالً فإن المفهوم العام 

للتصمٌم المستدام بٌئٌاً هو التصمٌم الذي ٌصمم وفق مفهوم االستدامة بحٌث ٌكون نابعاً من بٌئته ومتوافقاً معها ومستفٌداً 

 على مواردها لألجٌال القادمة. من إمكانٌاتها ومحافظاً 

للمنتجعات  لذلك فإن التوجه نحو توظٌف خصائص العمارة البٌئٌة المستدامة فً المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً

السٌاحٌة من االهتمامات الحدٌثة التً تتجه نحو زٌادة قدرة عناصر التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة على موائمة 

البٌئٌة وذلك من خالل تطوٌع خامات لها القدرة على التعاٌش البٌئً اإلٌجابً بهدف توفٌر الراحة للمستخدمٌن  , الظروف 

 والتوفٌر فً الطاقة.

وعلى ذلك تنبثق مشكلة البحث من الحاجة إلى تحقٌق تصمٌم داخلً مستدام بٌئٌاً للمنتجعات السٌاحٌة والذي ٌمكن أن 

ومبادئ العمارة البٌئٌة المستدامة فى المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً واألثاث ٌتحقق من خالل تطبٌق أبعاد 

للمنتجعات السٌاحٌة , ومن ثم ٌهدف هذا البحث إلى التوجه نحو دراسة مبادئ وأبعاد العمارة البٌئٌة المستدامة واالستفادة 

 ر.منها فً تطوٌر التصمٌم الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مص

وتنبع أهمٌة البحث من أن تطبٌق مبادئ العمارة البٌئٌة المستدامة فً التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة من دوره أن 

ٌفتح أفاق لتطوٌر البٌئة الداخلٌة لهذه المنتجعات مع إٌجاد حلول بدٌله وحصر للمشاكل التصمٌمٌة وتحقٌق جوده عالٌه فً 

 البٌئً واالقتصادي واالجتماعً بشكل مستدام. الخدمة السٌاحٌة وتحسٌن المردود

وتوصل البحث إلى أن تحقٌق التصمٌم الداخلً البٌئً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مصر ٌتطلب دمج القٌم الجمالٌة 

صمٌمٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واألخالقٌة واستخدام توقعات المستخدمٌن والتكنولوجٌا للمشاركة فً العملٌة الت

المناسبة للبٌئة كما ٌتطلب دراسة طبٌعٌة المستخدمٌن وخصائص البٌئة الداخلٌة المشٌدة وإدراك متطلبات السكان والمجتمع 

و الخلفٌة الثقافٌة والعادات والتقالٌد , كما توصل البحث إلى أن اإلستراتٌجٌة الفعالة لتحقٌق التصمٌم الداخلً البٌئً 

حٌة ٌمكن تحقٌقها من خالل التخطٌط االستراتٌجً المستدام الذي ٌستخدم عناصر وخامات البٌئة المستدام للمنتجعات السٌا

وكذلك توفٌر رؤٌة مستقبلٌة متواصلة لتحقٌق االستدامة البٌئٌة  المحلٌة لتوجٌه التصمٌم نحو تفعٌل متطلبات االستدامة ،

 .لبداٌة على قرارات وأولوٌات التصمٌم وطرق التنفٌذللتصمٌم الداخلً لهذه المنتجعات والذي من شأنه أن ٌؤثر منذ ا
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