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 :Abstractملخص البحث 
مريحبة  بي بة ةيجب  اههتمبام ببه تمبميمياه لتهي ب لذا ؛يعد المسكن من أهم الفراغات المعمارية التي يقضى فيها اإلنسان معظم حياته 

تال بببم احتياجبببات ومتطلببببات واطنيبببه ع و تسببباعدهم علبببى ممارسبببه أنةبببطتهم المتنوعبببة فبببي راحبببة تامبببة  ع و ت كبببد القواعبببد اإلنسبببانية 
ن المسببكن حببي طبيعببي وحاجببة أساسببية ع فينبتببي أن ه يقتمببر المسببكن علببى أا ع السببماوية والقببوانين الوضببعية واألخالويببة و الةببر 

نما يجب  أن يحتبوع علبى مضبامين تتعلبي بباإطاره اإلنةا ي فحس   ه إن فكبر  السبكن ه تتحبي  ا  لنواحي اإلنسبانية واهجتماعيبةع و وا 
لحضبارية و ابوجود اثنين معاه  " المسكن ع وساكنه"  كوجهين لعملة واحد  عكما يتأثر المسكن بكافة األبعاد اإلنسبانية و السبلوكية و 

تفكيبر بةكل مباةر ع و في ظل ما نراه حالياه من ضيي المسباحات السبكنية كبان هببد مبن ال الثقافية  المتنوعة و التي  تنعكس عليه
ات في اهعتبارات اإلنسانية للتمميم الداخلي في الوحبدات السبكنية مبتير  المسباحة التبي تتناسب  مبع متطلببات واحتياجبات وسبلوكي

ه مبا تجباانية  بةبقيها   البوظيفي النفعبي ع الحسبي التعبيبرع  ع مستخدميه . وتكمبن إةبكاليه هبذا البحب  فبي إهمبال اهعتببارات اإلنسب
ع كمبا م متطلببات الحاجبة للمسبتخدبحيب  يلببى الراحبة و بمبا يبوفر الطمأنينبة و  ع يكفل استيفا ه للجوانب  اإلدراكيبة  والحسبية لانسبان

الموا مبببة ببببين تبببوفير المتطلببببات يهبببدل إلبببى  الومبببول لببببعة األسبببس لمبببياغة الفراغبببات الداخليبببة للمسبببكن المبببتير بةبببكل يحقبببي 
 اخلي للوحداتاألساسية و الوظيفية للفرد ع و كيفية تحقيي البعد اإلنساني بجوانبه الثالثة  الفكرع والمادع والنفسي  في التمميم الد

هم مسبباحة يسببال  م الببداخلي للوحببدات السببكنية مببتير السببكنية مببتيره المسبباحة ع و يفتببرة أن تطبيببي اهعتبببارات اإلنسببانية للتمببمي
بةكل مباةر في جذ  المستخدمين تجاه تلك الوحدات ع وتنتهي الدراسة بجان  تطبيقي إلحبد  الوحبدات السبكنية مبتير  المسباحة 

 بموره تال م تحقيي مجمل اهعتبارات اإلنسانية الواج  توافرها داخل المسكن .    
 :Keywordsالكلمات الدالة 
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Abstract : 

The most important architectural spaces is housing in which a person  spends most of his life, so must be taken care in 

the design to create a comfortable environment tailored to the needs and requirements of its residents, help them to 

exercise various activities in complete comfort, the rules of humanity and moral rules and divine laws and ordinances that 

housing is a natural right , it should be  fundamental that housing is not only limited to the frame construction, but must 

contain the contents related to human and social aspects, and that the idea of housing may not be realized unless the 

existence of the two together, "housing, static" two sides of the same coin, as housing is affected by all the human 

dimensions and behavioral and civilizational and cultural diversity, of what we see now from a narrow residential space 

had to be thinking about the humanitarian considerations for interior design in a small space of housing units that are 

commensurate with the requirements and needs and behaviors of its users. 

This research is problematic in negligence in both its humanitarian considerations (functional utilitarian, expressive 

sensory), to ensure that it meets the sensory and cognitive aspects of the human being so as to provide reassurance and 

comfort and responsive to the requirements of the need for the user . 

The research aims To access some of the foundations for the formulation of the internal spaces of the house in the 

small bring harmony between the provision of basic and functional requirements of the individual, and how to achieve the 

humanitarian dimension of the three aspects (intellectual, physical and psychological) in interior design for residential 

units is small.  

The study gets its importance from, Identify the nature of the problems of housing space is limited in the Arab 

Republic of Egypt and determine how to apply the considerations of humanity in a small housing area. 

The Research hypotheses the application of humanitarian considerations Interior residential units, small in size directly 

contributes to attract users to these units and analysis of cultural and behavioral effects for the user help him design the 

appropriate mode. 

 The research follows the analytical Descriptive method: through field studies, and descriptive and analytical vacuum 

and how to achieve humanitarian considerations for interior design. 

Applied approach: through conducting some experiments and models on small housing units.  

Throughout the research ,these results were achieved : 

1. A successful housing and bring appropriate when it meets the needs of users that Bitbaiq Maslow's hierarchy of needs 

of humanity. 

2. behaviors and habits have impact on housing either be positive or negative. 

3. Study requirements and modifications may be a kernel of reality to link design and actual practice the theoretical side 

to try to development and access to the most appropriate housing. 

4. It must be consistent in housing design and operational characteristics with the nature of the physical and moral rights 

in order to achieve his comfort and pleasure inside his home. 

5. The needs of the human fall in the beginning of the important physiological needs and through the need for safety, and 

social needs, then the need for appreciation, and finally the need for self-realization, though not to the satisfaction of 

these needs for long periods can lead to frustration and tension. 
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6. Follow-up and the need for cultural and intellectual variables included under humanitarian considerations for the 

formulation of functional interior design and fine the need to achieve the requirements of the basic frameworks within 

laparoscopic, and find a new of high efficiency to meet the requirements of the rights and privacy of achieving that 

distinguish it from others solutions. 

7. importance of updating and review the "standards and humanitarian considerations" necessary for the formulation of 

functional and expressive design elements of time and space in order to return the cultural reality and technical variables 

are met, and what might entail signs of social changes should be taken into account when drafting the expressive 

functional Anasraltsamam, to be "flexible wording career content Expressionist and "the most important priorities of the 

facts of the spatial and temporal" meet the ever-changing. " 

Discussion  

The research results confirmed the need of Can be summed up what has been studied and analyzed in this research 

that housing is the focus of many of the essential human needs to maintain life, housing  is to show aspects of social, 

cultural and psychological related activities which occur, convenience center and satisfaction at the implementation of 

those activities. Thus we find that the relationship of man to housing is a dynamic and constantly evolving relationship, 

and can be summarized humanitarian needs in housing for the needs of the physiological and targeting the survival and 

development, health, comfort, and needs psychological must be security availability, and security, containment of social 

relations, vacuum Profile, feeling spacious and the spaciousness of the place, the personal self, property, and the link 

with nature, and social considerations and which are summarized in the privacy of belonging and identity, collective and 

dialogue.  

 -مقدمة :
 ىإل تحتاج فهي فردع لكل مةروع وحي اجتماعي ضرور  ومطل  اإلنسانيع كما أنها المجتمع لتكوين األولى الخلية تعد األسر  هي

 هو اعيةاهجتم الم سسة لهذه توفيره يج  ما فإن  لذلك؛ واهستقرار الرفاهية ألفرادها يضمن نحو على حتياجاتهالتلبية  يدعمها ما
 يفاءاسبت ولضمانع واهجتماعية  األخالوية الجسديةع النفسيةع المةكالت من العديد عن في مأمن تكون ع سكنية مال مة بي ة توفير
 مبادوة عبن بمبور  ويعببر وظيفيباه وجماليباه  مال بم مسبكن مبن امبتالك لهبا هببد لمعيةبتها الضبرورية والمطالب  األسبر  حاجبات كبل

 لبكت ببين ومبنع الحيبا   ظبرول بتعقبد والمتتيبر  المتطور  األسر  متطلبات اهعتبار أخذاه في وثقافتها ةخميتها ويحفظ خموميتها
 اهجتماعية . والعالوات التفاعل أنواع وكل الحريةعالخموميةع الرفاهيةع المحةع األمنع اهستقرارع الراحةع :المتطلبات

 -: اإلنسان و المسكن .1
ه لتحقيبي رغبتب ؛تكبوين المسبكن هبو حاجتبه إلبى مبأو  يقيبه مبن العوامبل الطبيعيبة كالمنبا   لبىإ نساناإل دعت التي سبا األ أول إن

و  أحبد ضبروريات الحيبا  اإلنسبانيةالمسبكن هبو ففي البقاء و تبوفير األمبان و تحقيبي أهدافبه بأومبى مبا يمكبن مبن الراحبة والرضبا ع 
 .من أهم حقوي اإلنسان داخل المجتمع  اه واحدد يع
 -: مفهوم المسكن 1-1

ربط فبراد تبأ يضبمن المسبكن هبو المكبان البذ  أفبى الهنبد بب ةسبكان بمجبال العلبوم المن ليبحد  خبيبرات اإلإ" litabaneليتابان تعرل"
و اهجتمباعى وهبو الوسبط  ةلالرتباط بين الفرد والعا ل نه عنمر اساسأالمسكن ببيار جورج" بينهم روابط ح  و تعاطلع ويعرل "

   2013د/ممطفى عوفي ,   .ة نسانييمنع نموذجا من اإل

 ي ممر :تمنيل الوحدات السكنية ف
 اه مربع اه متر  60ه يتعد  مسطحه أينبتي  : المسكن اهوتمادع. 
 مربببببببع  اه متببببببر  90لببببببى إ مبببببالة معيةببببببة و غرفببببببة نببببببوم واحبببببد     اه مربعبببببب اه متببببببر  50يتببببببراوه مسبببببطحه بببببببين  :المسبببببكن المتوسببببببط

   .و غرفتين نوم ثانويتين و مطبخ و حمام    مالة معيةة و غرفة نوم ر يسية
 اه مربع اه متر  125لى إ اه مربع اه متر  75يتراوه بين  سكان فوي المتوسط :اإل . 
 : مسبببببببببببطحاته و تةبببببببببببطيباته اعلبببببببببببى مبببببببببببن السبببببببببببابي ذكرهبببببببببببا لالسبببببببببببكان الفبببببببببببوي متوسبببببببببببط اهسبببببببببببكان الفببببببببببباخر . 

http://bohoutmadrassia.blogspot.com. 
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ل فهببببو مسببببكن يمتببببا  باسببببتتالع سببببكن الببببذع يببببتم إنةببببا ه إليببببواء وحببببل إسببببكان ذوع الببببدخل المحببببدود مسببببكن اهوتمببببادع هببببو المال
ي معماريببببة التببببويتببببوافر فيببببه اهحتيبببباج الفعلببببي مببببن العنامببببر ال ع الفببببرال والمسبببباحات واختيببببار مببببواد البنبببباء المناسبببببة واألوببببل تكلفببببة

 .أفببببببببببببراد   5 – 4مببببببببببببن  هببببببببببببو ونجببببببببببببد أن متوسببببببببببببط عببببببببببببدد أفببببببببببببراد األسببببببببببببر  فببببببببببببي المسببببببببببببكن تكببببببببببببون فببببببببببببي حببببببببببببدود الكفببببببببببببال
http://www.aleqt.com 

 -نسانية في المسكن :االحتياجات اإل  .2
ي لبه ع نساني في البي بة السبكنية تحبدده الفراغبات الثابتبة حيب  يبدخل فبي تكوينهبا النةباط السبيكولوجي والثقبافإن نةاطات السلوك اإل

   1998فاروي عباس حيدر ,   للقراء . فرال للتحد  و فرال النوم و فرالو م الطعا فرالفالتوظيل الفراغي للمسكن يتحدد ب
 
 
 

 األحدا  الثابتة الفراغية في المسكن  يوضح 1ةكل روم  
ألكبل الباحثبة هنبا  أنبه اختلبل ةبكل ونظبم العالوبة فبي األسبر  نظبرا للتقبدم التكنولبوجي ليمببح التفاعبل والمةباركة فبي مكبان ا تر و 

 . جتماعي إلى جان  التفاعل األسرعم كالتفاعل عبر مواوع التفاعل اهكالماهت المفتوحة أو المطبخ ع أو في غرل النو 
 -تي :فراغات داخل المسكن في الجدول اآلنسان من ويمكن حمر احتياجات اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -" :Human Needsنسانية "االحتياجات اإل  1-1
و  نسببان يتحببرك وفقببا لحببواف ه و دوافعببه ع وبالتببالي تعببد الببدوافع هببي القبببالسببلوكع أع أن اإلتحببرك هببذا فكببل سببلوك للفببرد لببه دوافببع 
تبدرج تو  ةبباعها ع وجميبع األفبراد لبديهم احتياجبات أساسبية عإنسبان الرغبات و الحاجات التي يريد اإل المحركة للسلوك ع وتتمثل في

 نسان اليها .لك اهحتياجات تبعا لمد  حاجة اإلت
 

نسبببانية ثبببر مبببن باحبب  بتقسبببيم اهحتياجبببات اإلنسبببانية ع حيبب  وبببام أكجبببود مبببا يسبببمى بتببدرج اهحتياجبببات اإلالعلمببباء علببى و  ووببد اتفبببي

   1998سمي  ,-ةارلوت سيمور.  األساسية في محاولة لحمرها 

 نسان في المسكناحتياجات اإل أنواع الفراغات

 اهحتياجات المتتير   ةاهحتياجات التري ية  الثابت

  اإلستقبببببببببببببببببببببال  المعيةببببببببببببببة و
 الطعام 

ركببن مةبباهد  التلفببا  والفضببا يات  استقبال ضيول.
و اهتمببببببببببببببببببببببببببببببببال بةبببببببببببببببببببببببببببببببببكة أ

 النفسبببببببببببببببية اهنترنت+الفراغبببببببببببببببات
 .  والةخمية

  Andrea Bacova  ,2002   

 استرخاء وتناول طعام.
  المطبخ   إعداد الطعام   . الخدمات 

 الحمام   وضاء الحاجة   .
 ة .غرفة نوم ر يس النوم 

 غرفة نوم لألبناء .

 يأكل يقرأ ينام يتحدث
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ر  ع فقببد خببالنمبباذج األ علببى كببلالنمببوذج الرا ببد والمهببيمن عببد هببو " ي Maslowإه أن النمببوذج الببذع ودمببه العببالم "إبراهببام ماسببلو" " 

سبانية للحيبا  و التبي تنبتظم بةبكل تبدريجي ع فببإذا مبن الممكبن تحديبد اهحتياجبات اإل وتبره أنبهانسبانية حيب  ودمبه كنظريبة للبدوافع اإل

ويقسبببببمها   ع أرضبببببيت مجموعبببببة منهبببببا حلبببببت محلهبببببا مجموعبببببة جديبببببد    Yadolla Saeednia  ,2010 "ماسلو" إلى 

 -طبقا لهرم ماسلو: ةنسانياالحتياجات اإل 

 

 

 

 

 حاجات المعرفة والفهم : .1
هبي  سبتطالع و إيجباد العالوبات ببين األةبياء والظبواهر ووالفهبم و معرفبة الحقبا ي ع وحب  اهكتةبال والبتعلم تظهر في الرغبة و اه

  . تعكس الحاجة للتحميل العلمي والمعرفي و األكاديمي
 الحاجات الجمالية : .2

قيمبة مطلقبة و مسبتقلة عبن كستقرار الداخلي و هذه الحاجة تتعلي بتذوي الجمال و تتجلى في تفضيل الفبرد للفبن هي الحاجة إلى اه
   gate.com-http://injaz  . المنفعة المادية ع وتتمثل في الن عة إلى تجن  األوضاع القبيحة و الفوضى و عدم التناسي

 -اإلنساني : والحيز المسكن .3
 الحيب  ةأهميب يببرر مبا وهبذا ع اإلنسبانية الفعاليبات لمختلبل مبةءوالمال حتبواءواه اإلنتمباء لةبعور مانحباه  فضبا يا مفهومبا الحيب  يمثبل
 دينالب مبادعء من جوهر مورته يستمد مكانية- مانية كفلسفة والحي  ع والجمالية الوظيفية اهحتياجات يلبي لكي الداخلي ممللمم
 " : بأنبه الكّنبدع عرفه وود التفاعل اهجتماعيع وتحقيي الخموميات حفظ ضمان مع المبالتة وعدم البساطة حي  من سالمياإل

 هبذا فبيويت ع " لبه الحباوع "فهو للمحتو  اإلطار المكاني يةكل وبهذا . " به والمحاط المحيط أفقي التقاء هو ويقال الجسمع نهايات
 بباطن فهبو " الحباوع الجسبم مبن الظباهر للسبطح عالممباس الحباوع الجسبم مبن البباطن السبطح " : نبهأ علبى الجرجباني تعريبل مبع

 حمبول هوعمليبة اهدراك كبان لبه عولمبا الحباوع الجسبم يأخبذ ةبكل يبا ىفي   تةبكيل ذو ومحسبوسع ملمبوس وهبو وجبوهره الةبيء
 ندع يتكون الحي  بذلك اهحساس نإف الحقيقةع مع الفهم فيها يلتقي فعالة وهادفة عملية وهي محيطهع من المعلومات على نساناإل

 التقليديبة المدينبة نأ نجد ولذا ؛  المختلفة نساناإل حواس لتةمل العالوة هذه وبي تهع تتسع نساناإل بين معينة دراكيةإ عالوة تحقيي
 حلقبات ثبال  هبذه اهدراك مراحل تتبنى حي  متوامل مكاني وتفاعل متكامل وفراغيكتلي  لتةكيل الال م ساساأل لالنسان تعطي
   2011عبد اهلل سعدون سلمان ,   .Evaluationوالتقييم  ع Cognitionدراك المعرفي ع اإل Perception الحسياهدراك  ؛ فى تتمثل

 مقارنة للوحدات السكنية الصغيرة داخل مصر وخارجها :دراسة 

 

 

http://injaz-gate.com/
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 : في الداخلأوال 

 

 

 

  3  مور                                 2  مور                           1  مور                                               

 

 

 

 

 

  6 ور  م                          5 مور                            4 مور                                          

 :  نجد  1وبتحليل المسكن  الحالة 
 2   ة وسط منطقة المعيةة كما في مور عدم مراعا  الخمومية لترل النوم حي  وجود فتحاتها المعماري.   
  سبتخدام وطبع اهثبا  الكبيبر  وعبدم مراعبا  مبتر المسبكن وهبذا يرجبع البي و ذلبك نتيجبة ه؛ حقيبي ممبرات الحركبة عبن تاهغفال

   .4كما في مور   بالكامل  اثا  لوظيفته  ع وعدم أداء بعة وطع األ5مور   كما في ثقافة واطني هذا المسكن 
 6  و  5  و  4  و  3أو في أع مكان كما في مور   ستتالل اهمثل لوحدات التخ ين حي  نجد التخ ين فووها عدم اه.   
  وذلبك لمبتر مسباحتي الحمبام و المطببخ و عبدم اهسبتتالل اهمثبل   1ين في مبور   بالتسالة بمنطقة المعيةة كما هو متواجد

 للمساحات .
  وع   حيبب  ه تجببد المسبباحة الكافيببة لفببتح بببا  الةببقة 1كمببا فببي مببور   عببدم اهحتببرام للفتحببات المعماريببة لألبببوا  و الةبببابيك 

 وعدم تأدية وظيفته بالكامل .وجود إعاوة لفتح الةباك و غلقه بسب  الدوه    3في مور    يضا نجدأ
  أفراد . 5سر  سرير فقط مع العلم أن عدد اه 2د ووجود عدع عدم وجود منطقة الطعام من دراسة هذا المسكن  ونالحظ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) دراسة الحالة 
 2م 60 مساحة الةقة  1

 3 عدد الترل 2
 2 عدد غرل النوم 3
 5 سر  فراد األأعدد  4
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  9                          مور   8                          مور   7مور                                           

 

 

 

 

  12ر                            مو 11                          مور   10مور                                                       

   نجد : 2وبتحليل المسكن  الحالة 
  ع   9و    7ثا  الكبير  وعدم مراعا  متر المسكن كما فبي مبور   ستخدام وطع األحقيي ممرات الحركة و ذلك نتيجة هتعدم

   .8بالكامل كما في مور    هاثا  لوظيفتوعدم أداء بعة وطع األ
 12مثل لوحدات التخ ين حي  نجد التخ ين فووها كما في مور   ستتالل األعدم اه.   
  و الةببباكحيبب  ه تجببد المسبباحة الكافيببة لفببتح   11  و  10و    9لةبببابيك كمببا فببي مببور   لعببدم اهحتببرام للفتحببات المعماريببة 

 غلقه وعدم تأدية وظيفته بالكامل .
  أفراد . 5سر  سرير فقط مع العلم أن عدد األ 2د وجود عديضا أونالحظ  من دراسة هذا المسكن 

 ثانيا : في الخارج :
 ولى :الحالة ال 

 

 

 

 

  15مور                               14مور                                         13مور                  

 للمعمارع جون بوسون لندن    Notting Hillمن ل نوتنج هيل  

 (2) دراسة الحالة 
 2م 70 مساحة الةقة  1

 3 عدد الترل 2
 2 عدد غرل النوم 3
 5 سر  فراد األأعدد  4
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 ر وه نر  أيضبا مفباتيح أو مقبابة أو مبنابيع وه سجاجيد أو مفارش على األرضية عدم استخدامه للستا ر على الجدران  نالحظ
 في التمميم .

  كمساحة ومكان للعمل فيه مع األفكار الجديد  .ستخدامه التحل فهو يستخدم من له اعدم 
  سقل .بية في جميع مسطحات الحوا ط و األاستخدام اللون األنالحظ 

وطعت وفرش بألواحها بأن كل الةجر   اه خلي انطباعنقطاع عو ابطول المن ل دون رضية األلواه الخةبية الممتد  استخدم في األ
 .ة فالمقاعد و المنضد  ممنوعة في مكانها من نفس الخة  الممنوع منه ألواه األرضيأرضية المن ل ع

(http://jjlocations.com  وhttp://dinesen.com  ) 

 : ثانيةالحالة ال

 

 

  

 

  18مور                          17                                      مور   16مور     

 
 بتحليل هذا المسكن نجد : 2م 60ةقة بباريس مساحتها 

 . استخدام اللون اهبية في تمميم المسكن 
    في التمميم مما يحقي  16,17,18استخدام الفتحات و التجاويل كما هي موضحة بالمور   

  مة .اللتوفير المساحة الالتمميم المفتوه 
 خفاء الحمام و مناطي إن المممم من مك  تحات و التجاويل في تمميم المسكن ستخدام الفتاب 

 اهستفاد  للحمول على المرونة في التمميم لتحقيي و اخفاء وطع اهثا  بداخلها التخ ين
  .تجديد الةقة بةكل مستمرو بذلك يمكننا ؛ من المساحات لسهولة الحركة في المسكن القمو   
 م .لتلبية اهحتياجات و المتطلبات الوظيفية للمستخد ميمه بتوفير المساحة المفتوحة و القابلة للتمددهذا المسكن يمتا  تم 
  http://www.dezeen.com ) 

 الحالة الثالثة
         22مبور                          21مور                                 20                               مور   19مور     

         

http://jjlocations.com/
http://dinesen.com/john-pawsons-sense-of-simplicity/
http://www.dezeen.com/
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 بتحليل هذا المسكن نجد : 2م 55ةقة بالمكسيك مساحتها 
  و يتمي  بالفرال على عدد من الحلول الفريد  للتخ ين ع يحتوع هذا المسكن 

 المفتوه .
  مرك ية تتحرك تخ ين حي  تم استخدام وحد  ع المرونة في تمميم المسكن 

 ر في النظاميحي  يمكن التعديل و التتيفي ةكل حا ط في جميع اهتجاهات 
 الوظيفي الفراغي للمسكن ليقوم بتلبية اهحتياجات والمتطلبات الوظيفية

 للمستخدم . 

 ديستخدم كوح   22و  21و  20و  19كما هو بالمور روم   فهذا الحا ط   
 درجة نحمل  90 ياد  مساحة غرفة المعيةة وأذا ومنا بتحريكها ب اوية فإذا ومنا بتحريكها تمكننا من  ع  ةتخ ين متحرك

 على غرفة نوم خامة .
 ع ة ضاء  الطبيعيبكبر ودر ممكن من اإلأرة و السقل للحمول على ستخدام النوافذ التي تربط بين األضاء  فنجد اما بالنسبة لاأ

 (http://humble-homes.com )بية في الجدران و المفروةات .و نالحظ استخدام اللون األ
 المعايير الواجب توافرها :

 في التمميم ." الوظيفي " النفعي تحقيي اهعتبار 
 في التمميم ." التعبيرع " الحسي تحقيي اهعتبار 
 حسباس الجمبالي .لتبي تتمثبل فبي الراحبة البي يبة واإليج  تحقيي الراحة  الفسبيولوجية و ا D. Martin and K. Joomis)  ,

2007   
  حتببواء ع العالوببات اهجتماعيببة ع هن طريببي تببوافر األمببن و األمببان ع اعبباهخببذ فببي اهعتبببار بتحقيببي الراحببة السببيكولوجية

 Ingrid . الفببرال الةخمببي ع الةببعور باهتسبباع و رحابببة المكببان ع الذاتيببة الةخمببية ع الملكيببة عو اهرتببباط بالطبيعببة 
Leversen  ,2012  .  

  يوالتب البةبرية تهبتم بالرغببات التبي األهبدال مبن مجموعبة إلبى هبذه اهحتياجبات وتتبرجمع مراعبا  اهعتببارات اهجتماعيبة 
   2009عبير محمد رضا ,   .في الخمومية عاهنتماء والهوية ع والحوار الجماعي تتلخص

  إمكانيبةخبر مثبل آلبى إاهحتياجبات و المتطلببات مبن ووبت  القدر  على اهستجابة لتتييرأع ع المرونة في تمميم المسكن 
   2013  ياد المهنا ,  . التوسع والتعديل المستقبلي, بإضافة غرل جديد , أو دمج الترل القا مة

 لممارسببة كافبة األنةبطة و تببوفيرمبان للمسبتخدم ع و تببوفير المسباحات المناسببة لبه يجب  أن نراعبي فبي التمببميم تبوفير األ 
الفببرال و الةببعور بالسببعاد  مببن خببالل تحقيببي  مريحببة وظيفيببا و التوافببي مببع الحببس الجمببالي والببذوي الخبباص بةبباغلبي ببة 

 الرضا عن المسكن والتوامل مع الطبيعة .
 التطبيقي : نموذجال

 ن.تال م تحقيي مجمل اهعتبارات اإلنسانية الواج  توافرها داخل المسك  حدات السكنية متير  المساحة بمور إلحد  الو دراسة 
 : لمشكلةا

الحسببية و  للجوانبب  اإلدراكيببة   هتجبباه مببا يكفببل اسببتيفاإهمببال اهعتبببارات اإلنسببانية  بةببقيها   الببوظيفي النفعببي ع الحسببي التعبيببرع  ع 
 للمستخدم . لبية لمتطلبات الحاجةتن بما يوفر الطمأنينة و الراحة و لانسا
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 فقي  للمسكن وبل التعديلقط األ  المس23مور                                                

 
 

 : ولالحل

 و ذلك من خالل أربعة حلول مختلفة :؛ ي هرم ماسلو نسانية عن طريات اإلاهحتياجنسانية وتلبية تطبيي اهعتبارات اإل

  الحل االول :
:حيببب  تببم تببوفير فراغببات مناسبببة لممارسبببة  تحقيققا االحتياجققات الفسققيولوجية  -1

 الفراغبات مبور  فبي رھكافبة األنةبطة ع و تحقيبي المنفعبة الكاملبة لجميبع الفراغبات تبظ
 تو يع ويعبر  .... طعام غرفة – اهمي دور  – نوم غرفة السكنية  الوحد  داخل ساسيةاأل
 و ع بينهمبا فيمبا اهتمبال سبهولةنةبطة و األ تلبك ممارسبة كفباء  مبدع عبن الفراغبات تلبك

و عببدم اعتببراة حركببة الهببواء  المعماريببة الفتحببات خببالل الهببواء حركببة بمسببارات اههتمببام
                                                           ت الفراغات في الداخل .فرداثا  أو مبقطع اآل

 سكن للم لمسقط اهفقي   ا24مور                                  والتي تظهر في : تحقيا االحتياجات السيكولوجية  -2
 لقبة اسبتخدام المبواد ال  عبدم وذلبك عبن طريبي ؛ حسباس الفبرد باألمبان و الطمأنينبة تم تبوفير منظومبة إل حي  مانمن و الال

جهببب   تركيببب  األثبببا  و الخ انبببات ع و لحبببوال وال وايبببا الحببباد  فبببي وطبببع األيات و الحمامبببات ع و البببتخلص مبببن اضبببر فبببي األ
 طفال مع ميانتها جيدا .وما الى ذلك بعيدا عن متناول األع فران الكهربية و التكييل واأل

    الحبوا ط   واهفقيبة الرأسبية الفراغبات بمحبددات مبوره وتظهبر خبارجي أو داخلبي طبيعبي بي بي وسبط تحقيبياالحتقوا – 
 حماية الفرال من درجات الحرار  الخارجية .قل ...    مع الوضع في اهعتبار اهس
  فالتمبميم ع الوظيفي في الفرال الداخلي ممبا يتبيح اسبتمرارية المسبتخدم  ةبتحقيي التر تساع و رحابة المكان الشعور باال

الذع يملح من الناحية الوظيفية هو التمميم المرن و انطالوا من أفكار المذه  األخت الي في التمميم و التي ترتبط بالمسقط 

 دراسة الحالة 
 2م 63 مساحة الةقة  1

 3 عدد الترل 2
 2 عدد غرل النوم 3
 5 سر  فراد األأعدد  4
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غرفة الطعام و غرفة الجلوس العا لية وهي الوحدات القابلبة لانبدماج فبي مكبان : المفتوه بضم الوحدات المعيةية المختلفة مثل 
و أثبا  المعيةبة ع القاببل للطبي وسبهل الحركبة فبي أثبا  منطقبة الطعبام األثبا  تبم اسبتخدام  عرفبة األسبتقبال واحد يطلي عليبه غ

 وترتي  وحدات األثا  داخل المسكن مما يحقي سهولة التعامل معها والحركة من خاللها . .  24 ةكل 
 و التي تكمن في :االعتبارات االجتماعية  .3
 تبوفير نجد غرفة الوالدين تبم ع لهبا مبوتياه لومن ثم   الوظيفة مختلفة للفراغات المطلوبة الخمومية تحقيي حيث  الخصوصية

 خمومبية لبباوي أفبراد األسبر  فنجبد تقسبيمللجو يساعد على خمومية المناوةات و أن تكون وريبة من الحمام ع أما بالنسبة 
 ل عضو من أفراد األسر  للخلو  .تقسيماه واضحاه لتوفير فرال خاص لكحدود الملكية في الترل المةتركة 

 سبن ح مبة و الال الخمومبية من تحقيي ھنا ويأتي للفرال بملكية المستعمل حساسإ تفعيل علي تم  العمل : االنتما  والهوية
 تنسيي فراغات المسكن .

   لفبرال او كبذلك ع سبرية تقويبة العالوبات األ ماكن تمارس فيها الحيبا  اهجتماعيبة التبي تسباعد علبىأتم تحديد الحوار الجماعي
 ستقبال ال ا رين .االخاص ب

 . الوضع في اهعتبار العادات و السلوكيات عند تمميم المسكن بهدل احدا  التوامل 
 الحل الثاني :

 .  25 ثا  القابل للطي وسهل الحركة في أثا  منطقة الطعام و أثا  المعيةة ةكل استخدام األ
 الفمبل ببين البنبين و البنبات فبي غبرل  وكيات فبي تمبميمها مبع مراعبا  ضبرور أخذ في اهعتببار العبادات و السبل في غرف النوم :

 .  25 وذلك من خالل تقسيم الترفة عن طريي وطع خامة من اهثا  ةكل  ؛النوم وفقاه للمعتقدات الدينية 
 
 
 
  
 فقي  للمسكنلمسقط األ  ا25مور     
 

 الحل الثالث :
ة ضبافة مسباحإم الترفة عن طريبي فوامبل رأسبية و النوم من خالل تقسي ةتم الفمل بين البنين و البنات في غرف النوم :في غرف 

   26 الةرفة للترفة ةكل 
 
 
 
 
  
 فقي  للمسكنلمسقط األ  ا26مور    
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  الحل الرابع :

فبراد لتنباول أ ةيتسع لعدد أربعب  ياد  مساحة المطبخ الداخلية عن طريي ا الة الحا ط المطل على المالة الخارجية مع عمل كاونتر 
  27 الطعام كما في ةكل 

 . 27  تم الفمل بين البنين و البنات في غرل النوم عن طريي استخدام سرير بطابقين ةكل
 
 
 
 
 للمسكنفقي  لمسقط األ  ا27مور    

 
 -:  Resultesالنتائج 

 -من خالل البح  تم التومل إلى بعة النتا ج تكمن فيما يلي :
 سانية .نطبيي هرم ماسلو لالحتياجات اإلتوذلك ب؛ مة حينما يلبي احتياجات المستخدمين ءيكون المسكن ناجح و يحقي المال .1
 أو سلبي .يجابي إما يكون إالعادات لها مردود على المسكن ف السلوكيات و .2
لبة التطبور لربط التمميم بالواوع و الجان  النظرع بالممارسة الفعليبة لمحاو   تكون النواالتى ود دراسة اهحتياجات و التعديالت  .3

 ة  .ءمو الومول إلى المسكن األكثر مال
 تبى تحقبي لبه الراحبة ونسبان الماديبة و المعنويبة حتمبميمية و التنفيذيبة مبع طبيعبة اإليج  أن يتوافي المسكن في خما مه ال .4

 المتعة داخل مسكنه .
ثببم ع  نسببان تنببدرج فببي أهميتهبا بدايببة بالحاجببات الفسببيولوجية و مببروراه بالحاجبة لألمببان ع والحاجببات اهجتماعيببةإن احتياجبات اإل .5

ن عبدم إةبباع هبذه اهحتياجبات لفتبرات طويلبة وبد  اط إلبى األحببدع يب  الحاجة إلبى التقبدير ع و أخيبرا الحاجبة لتحقيبي البذات ع وا 
 والتوتر .

وظيفيبة الناحيبة ال مبن التمبميم البداخلي لمبياغة اإلنسانية تااهعتبار  ضمن والفكرية الثقافية تراالمتتي دراجإو  متابعة ضرور  .6
 اتمتطلبب تلبيبة فبي عليبا كفاء  ذات جديد  حلول وايجاد اهساسيةع التنظيرية طراأل ضمن الحاجة متطلبات لتحقيي والتةكيلية

 . سواه عن تمي ه التي خموميته وتحقيي نساناإل
 مكانيباو   منيبا والتعبيريبة الوظيفيبة التمميم عنامر لمياغة الال مة " اإلنسانية تاواهعتبار  المعايير " جعةراوم تحدي  أهمية .7

 اتهباعرام الواجب  مبن اجتماعيبة تلتتيبرا ده بل مبن عليهمبا يترتب  وماوبد والتقنيع الثقافي الواوع تامتتير  مردود استيفاء بهدل
 لوياتأو  أهم " والتعبيرع الوظيفي للمحتو  المرنة المياغة " تكون نأ على ع الوظيفية لتمميمالعنامر  التعبيرية المياغة عند

 .  " التتير دا مة " وال مني المكاني الواوع معطيات استيفاء
Conclusion : الخالصة 

نسبان الضبرورية للحفباظ علبى المسبكن هبو بب ر  كثيبر مبن حاجبات اإل ببأن : البحب  ذاھ فبي ه وتحليلبه دراسبت تبم تلخبيص مبا يمكبن
فالمسببكن هببو مركبب  إظهببار الجوانبب  اهجتماعيببة و الثقافيببة و النفسببية المتعلقببة باألنةببطة التببي تحببد  خاللهببا ع والراحببة و  الحيببا  ع

ع ويمكبببن عالوبببة ديناميكيبببة و متطبببور  باسبببتمرار نسبببان بالمسبببكن هبببي و هكبببذا نجبببد أن عالوبببة اإل عالرضبببا عنبببد تنفيبببذ تلبببك األنةبببطة 
والراحبة ع و اهحتياجبات  والمبحة والنمو البقاء تستهدل نسانية في المسكن لالحتياجات الفسيولوجية و التيتلخيص اهحتياجات اإل

حتبواء ع العالوبات اهجتماعيبة ع الفبرال الةخمبي ع الةبعور باهتسباع و رحابببة يجب  تبوافر األمبن و األمبان ع اهحيب  السبيكولوجية 
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فبي الخمومبية عاهنتمبباء  تبتلخص المكبان ع الذاتيبة الةخمبية ع الملكيبة عو اهرتبباط بالطبيعبة ع و اهعتببارات اهجتماعيبة والتبي
 .والهوية ع والحوار الجماعي
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