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ملخص البحث:
إجتاح العالم فیروس میکروسکوبی ألحق أضرارً ا کبیرة باإلقتصاد العالمی ،ولکنه فی نفس الوقت یدعونا إلى إعادة التفکیر
فی الطریقة التی نعمل ونعیش ونتواصل بها .البحث یلقی الضوء على التأثیر فی قطاع اإلنشاءات والعمارة الداخلیة وحاجة
المبانی إلى مواجهة التحدیات الصحیة فی المستقبل وتجدد اإلحتیاجات الوظیفیة لفراغات عمل غیر إعتیادیة.
أزمة کوفید 19-سوف تواصل التأثیر على اإلنسانیة  ،وطریقة تفکیرها ،وأسلوب حیاتها ،وعملیاتها الیومیة .إنها ستدعو
إلى إجراء تحول ملموس فی التواصل االجتماعی  ،وتصمیم المبانی ،وطرق العمل ،وتتضمن العمل عن بعد وزیادة الرقمنة.
أصبح على الشرکات أن تتعامل مع المتطلبات الجدیدة لمواقع العمل مثل التباعد االجتماعی ،وتعزیز معاییر الصحة والنظافة
فی بیئة العمل ،واستخدام الکمامات بشکل إلزامی ،وتوفیر المعقمات ومرافق الغسیل ،وفحص الصحة ،والعمل عن بعد بقدر
اإلمکان حتى یمکن التعایش مع الواقع الجدید .وتبدو الحاجة اآلن ماسة إلى إعادة التفکیر فی الطریقة التی یعمل بها الناس
وتعمل بها المبانی والشرکات واالستراتیجیات التی تحافظ على سالمة العمال من أی عدوى جدیدة .حیث یتوصل العمل عن
بعد بقدر اإلمکان للحفاظ على نشاط قطاع األعمال وضمان السالمة فی نفس الوقت .وسوف تتیح المؤتمرات المرئیة التفاعل
بین الموظفین والعمالء ،بینما ستکون الفعالیات االفتراضیة والندوات على شبکة اإلنترنت هی اإلجراءات الطبیعیة خالل
فترة الوباء وبعد إیجاد حلول له.
کما ساهم الوباء فی تسریع حرکة تطویر وتبنی الرقمنة مع زیادة الترکیز على استخدام الروبوتات واألتمتة ،والواقع
االفتراضی لتحسین العملیات والتصمیم والبناء والتشغیل.
و اإلهتمام بالتواصل الال تالمسی للدخول والخروج من المبانی ،والحاجة لدهان األسطح بالدهانات المقاومة للمیکروبات،
وإیجاد حلول لنظافة دورات المیاه ،وتعزیز جودة الهواء الداخلی ،وتسعى الشرکات والمؤسسات على مساعدة المجتمع على
التعایش مع الواقع الجدید.

كلمات رئيسية :
العمل عن بعد  ،مساحات متعددة األستخدام  ،العمل من المنزل  ،جائحة الكورونا.

Abstract:
The invasion of the world by The Microscope Virus has caused great damage to the world
economy. The research sheds light on the impact on the construction sector and interior
architecture and the need for buildings to meet the health challenges in the future and to renew
the employment needs of unusual work spaces.
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The Crisis of Cofide-19 will continue to affect humanity, the way it is thought, the way it is
alive, and its day-to-day processes. It will call for a significant shift in social communication,
building design, and working methods, including remote work and digitally. Companies have
to deal with the new requirements of work sites such as social spacing, strengthen health and
hygiene in the work environment, use of muzzles in an obligatory way, provide sterile sanitation
facilities, check health, and work as far away as possible so that you can live with new realities.
There is now an urgent need to re-think about the way in which people work and work in
buildings, companies and strategies that keep workers safe from any new infection. Remote
work is as far as possible to maintain business activity and ensure safety at the same time. The
visual conferences will allow interaction between employees and customers, including
hypothetical events and web-based seminars that are natural procedures during the epidemic
period and after solutions are found.
The epidemic has also contributed to the rapid development and adoption of digitization with
increased focus on the use of robots and automation, and the hypothetical reality of improved
processes, design, construction and operation.
And the attention to contactless communication to enter and exit from buildings, and the need
to paint surfaces with anti-Microbe paints, and find solutions to clean the water cycles, and
enhance the quality of the air inside, and companies and institutions seek to help the society to
live with the new reality.

Keywords:
Remote work, Multi-use spaces, Work from home, Corona pandemic.

:المقدمة
،تسعى الحكومات فى جمیع أنحاء العالم على ضمان إستمراریة العمل في الظروف اإلستثنائیة والطارئة مثل (الكوارث
 و یعتبر من أفضل الممارسات، بما یضمن سامة وأمن الموظفین وذلك من خالل أسلوب العمل عن بعد،) إلخ،األوبئة
.والحلول العالمیة
مما ال شك فیه أن فضل التغیر الهائل في بیئات العمل البدیلة یعود للثورة الرقمیة و التقنیات الحدیثة في أواخر القرن
 وما تبعه من تطور في التقنیات واالتصال بحیث أصبح باإلمكان أداء كثیراً من األعمال من خال أجهزة الحاسب،المنصرم
 باستخدام وسائل االتصاالت الصوتیة والمرئیة ونماذج األعمال اإللكترونیة والعملیات،اآللي واإلجتماعات عن بعد
.واإلجراءات غیر الورقیة وغیرها من االبتكارات

:مشكلة البحث
قصور البنیة التحتیة الرقمیة لزیادة اإلعتماد علیها في منظومة العمل الجدیدة تؤدي الى صعوبة العمل من المنزل بدون
 كما أنه ال توجد استراتیجیات إلدارة و، أنظمة مبتكرة و فراغات و حلول بدیلة للحفاظ على مستوى اإلنتاجیة للعاملین
تقییم المخاطر للمباني ووضع األولویات وتطبیق إستراتیجیات التصمیم الداخلي للحد من المخاطر داخل بیئات العمل
.المتنوعه

: أهمية البحث
 والقواطع غیر، تحدید االستراتیجیات الهندسیة والمعماریة لكل خطر یتم تحدیده فیما یتعلق بتخطیط المساحات الداخلیة
، والمعدات واإلكسسوارات، واألجهزة، واألعمال الكهربائیة واإلنارة واالتصاالت،  والتهویة السلبیة،  والفتحات، اإلنشائیة
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والتشطیبات ،واألثاث ،ومواقع العمل  ،إضافة إلى السیاسات واإلجراءات لخفض انتشار األمراض الحادة ،وتحقیق التباعد،
وسیاسات معدات الحمایة الشخصیة .

أهداف البحـث :
 -1رصد الحلول و أسالیب التصمیم المقترحة من المطوریین العقاریین لتدارك أزمة العمل من المنزل .
 -2ابتكار حلول لتأثیث أماكن للعمل من المسكن بإسلوب أمن صحیا ً .
 -3إنشاء مساحات داخلیة صحیة وآمنة لعمل اللقاءات و المؤتمرات بأسالیب متعددة.
 -4ابتكار بیئة عمل عن بعد من المسكن تساهم بشكل فعال في تقریب المسافات بین فریق العمل وتعزز العمل الجماعي.

فروض البحث :
 -1االعتماد على الفراغ الداخلى متعدد الوظائف للمسكن یوفر حیزات عمل تعتبر البدیل األمثل لفراغات العمل التقلیدیة
خارج المسكن .
 -2للمصمم الدور األهم في توفیر بیئة عمل مناسبة صحیا ً من النواحي التصمیمیة المختلفة داخل المسكن للحفاظ على
إنتاجیة العمل عن بعد.

منهجية البحث :
المنهج الوصفي للمتغیرات المستجدة وتطبیق المعاییر المختلفة لتوفیر فراغ آمن صحیا لدعم إنتاجیة العاملین .

حدود البحث:
حدود مكانیة :التركیزعلى دراسة بیئة العمل من المسكن.
حدود زمانیة :فترة الجائحة الحالیة.

 -1مفهوم العمل عن بعد :
العمل عن بعد یمثل أحد الخیارات البدیلة التي تضمن استمرار تأدیة األعمال وتقدیم الخدمات وهو العمل الذي یتم تأدیته
بعیداً عن المكتب بشكل دائم أو جزئي أو حسب الطلب حیث یتم التواصل ما بین الموظف وجهة عمله إلكترونیا ً من خالل
استخدام األنظمة الذكیة واإللكترونیة المتطورة .
 -1العمل عن بعد بشكل جزئي :یتم تقسیم وقت الموظفین بین مقر العمل األساسي و مكان العمل عن بعد وذلك من خالل
تحدید عدد ساعات فى الیوم أو أیاما في االسبوع أو الشهر .
 -2العمل عن بعد بشكل كامل :وهي الوظائف التي یمكن ممارستها كلیا ً من خارج مقرالعمل الرسمى .

 -2اشكالية العمل عن بعد محليا ً ودوليا ً :
رؤى المستقبل العقاري فى مصر للعمل عن بعد
د .أحمد شلبي ،الرئیس التنفیذى والعضو المنتدب لشركة "
تطویر مصر" .
* القطاع العقاري سیندفع نحو التحول الرقمي ،التغیرات
على مستوى التشغیل لتجهیزات تساعد على ممارسة
األعمال من المنزل ومنها تدریب الموظفین على استخدام
التقنیات الحدیثة لسهولة التواصل وحل مشكالت العمل .
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منهج إستقصاء العمل من النزل في الواليات المتحدة
لعام 2020
تم إجراء إستقصاء عبر اإلنترنت من خالل استطالع
قائم تم إصداره بین  16أبریل و  4مایو  . 2020ألكثر
من  2300عامل في الوالیات المتحدة كانوا موظفین
بدوام كامل في شركات تضم أكثر من  100شخص.
عمل كل مستجیب بشكل روتیني في بیئة مكتبیة قبل
 COVID-19وكان یعمل حالیًا من المنزل  ،تم توزیع
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اإلستطالع بالتساوي عبر  10صناعات وتمثل
مجموعات واسعة للمستویات الوظیفیة المتنوعه .

* المدن الذكیة أصبحت احتیاج رئیسى لتوفیر بنیة قویة
لشبكات اإلنترنت بمواصلة العاملین حیاتهم من المنزل .
* اتجاه المطورین العقاریین فى السنوات األخیره بتقلیل
المساحات الداخلیة للوحدة السكنیة لخفض التكلفة اإلقتصادیة
للمستهلك یعوق توفیر مساحات إضافیة متعددة اإلستخدام
لتوفیر مناخ جید للعمل من المنزل .
م .وليد مختار ،الرئیس التنفیذى لشركة " إیوان للتطویر
العقارى" .
*( %30العمل من المنزل  5: 3أيام فى اإلسبوع )
* األزمة تحفز مبیعات الوحدات الطبیة  ،التوسع فى تطویر
یفید في مرونة مساحات العمل بالتبادل بین الوظائف
الخدمات الصحیة بالمجتمعات السكنیة كأحد متطلبات
المتعددة مع األخذ باإللتزام بالتباعد الجسدي و اإللتزام
تصدیر العقار للخارج لجذب العمالء األجانب .
ببروتوكوالت النظافة والتطهیر.
* تسارع التغیرات على شكل المنتج السكنى واإلدارى
*( %70العودة الى العمل ) مع توفیر مساحات أكبر
والتجارى من حیث المساحات ،والتكلفة ومعاییر التصمیم
بكثافات عددیة أقل لتحسین أداء مكان العمل .
الصحي .
*عدم توافر مساحات عمل جیدة فى المنازل مع قلة
* التوجه الى التسویق العقاري اإللكتروني النخفاض تكلفته
التقنیات التكنولوجیة الى تساعد فى كفائة العمل
وسرعة الوصول للعمالء والتعرف على احتیاجاتهم
المطلوبة .
المستجده .
م .هشام شكرى رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذى
لمجموعة " رؤیة " ،العمل من المنزل یقلص مساحات
الوحدات اإلداریة والتجاریة  ،التأثیر سوف یشمل المنشآت
التعلیمیة  ،حیث ستتقلص المساحة بعد تفعیل منظومة التعلیم
عن بعد.
* التأثیر اإلجابي على المساحات السكنیة إلهتمام المواطنین
*یمثل العمل من المنزل تحدیًا لكیفیة التعاون والتواصل
بتوفیر مكاتب داخلیة تساعدهم فى العمل و الدراسة من
بین العاملین إلنهاء المهام المطلوبة.
المنزل .
*أفاد العاملین أی ً
ضا أن التعاون والبقاء على اطالع دائم
* األزمة الحالیة تدفع الشركات للبحث عن حلول بدیلة
بأنشطة ومشاریع اآلخرین یمكن أن یكون أكثر صعوبة
لتقلیل فترات العمل وتقلیل الكثافة داخل المشروعات
في المنزل مقارنة بالمكتب  ،مما یؤكد على قیمة التواجد
باستخدام المنشآت سابقة التجهیز .
المادي والتواصل من خالل المقابالت المباشرة .

( الشكل  ) 1المائدة المستديرة "سوق العقارات الذكى وسط أزمة
كورونا"
https://alborsaanews.com/2020/10/13/1390213

النتائج  :ینطلق العنان للرؤى المستندة إلى البیانات وأدوات
التصمیم الجدیدة واكتشاف طرق مختلطة للتعاون و
الوصول لحلول التصمیم المبتكرة.

98

*إبتكار سیاسات جدیدة حول دعم العمل من المنزل ،
والتغیرات البیئیة المادیة لتحقیق التباعد االجتماعي
وتقلیل المشاركة في محطة العمل .
النتائج  :وجدنا أن واح ًدا فقط من كل ثمانیة مشاركین
یود العمل من المنزل بدوام كامل بعد انتهاء الوباء .لقلة
توافر المساحات و البیئة الصالحة للعمل من المنزل ،
ویرغب معظمهم في قضاء غالبیة أسبوع عملهم المعتاد
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في المكتب  ،مع الحفاظ على القدرة على العمل من
المنزل لجزء من األسبوع .وما یزید عن ربع القوة
العاملة لم یقرروا بعد .والجدیر بالذكر أن جودة بیئة
ً
ارتباطا مباشرً ا
العمل التي تركها العمال ترتبط
باهتمامهم بالعودة  :في المتوسط  ،كلما كان المستفتى
أكثر رضا عن بیئة عملهم السابقة  ،قل عدد األیام التي
یرغبون في العمل فیها من المنزل.
( الشكل  ) 2یوضح نتائج اإلستطالع للعمل عن بعد فى
الوالیات األمریكیة .
https://www.gensler.com
https://www.gensler.com/us-wfhsurvey-2020
(جدول  ) 1يوضح تحليل المتطلبات المجتمعية للعمل عن بعد محليا ودوليا

 -3دراسة الحلول التصميمية لواقع العمل المستحدث :

(الشكل  )3يوضح وحدة سداسية لعزل العاملين
مهندس مصري يبتكر وحدات مكتبية محكمة الغلق لحماية العاملين من عدوى كوفيد  19الوحدات قابلة للتعقيم مع تقنية فتح األبواب من خالل
بصمة الوجه  ..مع وجود مرشحات لتنقية الهواء من الفيروسات https://mostaqbal.ae/egyptian-engineer-creates-.
/office-isolation-units-to-protect-workers-from-covid-19-infection

(الشكل  ) 4يوضح مساحة أصغر من  190قدما ً مربعاً ،قامت شركة العمارة التايوانية "  "A Little Designبتجديد هذه الشقة إلبتكار
https://arabic.cnn.com
مساحة للعمل من المنزل بأفضل وسيله ممكنة .

مؤسس معهد "  "KIT Future Design Instituteفي طوكیو ،أعلن نصائحه عن كیفیة تصمیم المساحات المتواضعة
في ظل الواقع الجدید في العالم الناتج عن الفیروس " .بالنسبة لألشخاص الذین یحتاجون إلجراء الكثیر من اإلجتماعات
أو مكالمات الفیدیو ،یُنصح بتحویل زاویة من المنزل إلى نافذة للتواصل مع العالم الخارجي  ...وذلك بوضع الحاسوب
والمیكروفون فى مكان معزول عن أنشطة المنزل قدر المستطاع " .
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(الشكل  )5شيلد الحماية من الفيروسات و إنتقال العدوى ( ) FROM DELTA EGYPT SNEEZE SHIELD
الحواجز البالستيك الشفاف أحد األساليب الشائعة لتفعيل اإلجرائات اإلحترازية الوقائية لمنظمة الصحة العالمية فى أماكن العمل العامة ،فهو
يتمتع بالشفافية وسهولة التنظيف ،ولهذا يزداد الطلب عليه حول العالم https://www.oficinasmontiel.com .

( الشكل  ) 6مقترح المقاعد فى التصميم الوقائي للطائرة بمفهوم تصميم مستلهم من اإلله الروماني ذي الوجهين
شاركت شركة إيطالية مقترحين لمستقبل السفر الجوي بعد  ، COVID-19بما في ذلك اقتراح يتضمن مقاعد عكسية للطائرة .مع استمرار
تأثير الفيروس في التأثير على العديد من جوانب حياتنا اليومية  ،تبحث صناعة الطيران في كيفية توفير ترتيبات السفر اآلمن .بعنوان
"جانوس"  ،يشير االقتراح األول من " "avoid interiorsإلى اإلله الروماني القديم ذي الوجهين بتصميم يجعل الركاب يواجهون كال
االتجاهين .هذا االقتراح يتميز بالوضع العكسي للمقعد المركزي الثالثي لضمان أقصى عزل بين الركاب الجالسين بجانب بعضهم البعض .

( الشكل  ) 7يوضح المقترح لتفعيل اإلجرائات الوقائية لمقاعد الطائرة على الجانبين
توضح الشركة .في هذه األثناء  ،يتم توجيه الركاب الجالسين على المقاعد الجانبية في اتجاه الرحلة .كل مقعد محاط من ثالث جهات بدرع يمنع
التنفس من المرور مباشرة إلى المقاعد المجاورة .يسمح الترتيب بفصل جم يع الركاب الثالثة على التوالي عن بعضهم البعض  ،وكذلك عن
المضيفات الذين يستخدمون الممر .مصنوع من مواد آمنة وسهلة التنظيف  ،متوفر بمادة غير شفافة أو بدرجات مختلفة من الشفافية.
https://www.designboom.com
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يوضح ( الشكل  ) 8جراب الهروب " " Escape Podمنصه متفاعلة و تعددة الوظيفة فى مجال العمل .
http://www.chrisoulakapelonis.com/escapepod-detail

يوضح ( الشكل  ) 9جراب الهروب " " Escape Podمنصة استكشافية للعاملين للجوء في حياتنا العملية الصاخبة الى اإلسترخاء .يوفر
الغالف الخارجي شفافية متغيرة  ،مما يتيح مجموعة من إعدادات الرؤية وف ًقا لمتطلبات الخصوصية .
https://www.media.mit.edu/projects/escape-pod-1/overview

یعد "( "esc-Podأو  )Escape Podمنصة استكشافیة للباحثین الذین یحققون في لحظات اللجوء في حیاتنا العملیة
الصاخبة الى دقائق من الهدوء .یتكون جوهر  esc-Podمن أسطح العمل والراحة .هذا یسمح للحظات من اإلنتاجیة
واالسترخاء تحدث في مكان واحد .یوفر الغالف الخارجي شفافیة متغیرة  ،مما یتیح مجموعة من إعدادات الرؤیة وف ًقا
لمتطلبات الخصوصیة .كما یوفر الغالف الداخلي بنیة تحتیة لتعدیل التجارب المكانیة .كل لوحة عبارة عن بكسل  ،وتربط
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نفسها بشبكة الغالف الخارجي ،ویمكن أن تجسد مجموعة من الحواس للحركة .الفریق :كینت الرسون  ،كارسون سموتس
 ،جایسون ناوین MIT Media Lab City Science Group -

( الشكل  ) 10يوضح قبل زمن الكورونا
ال يوجد إهتمام بالوحدة المكتبة ألداء
األعمال من المنزل

( الشكل  ) 11يوضح أثناء زمن الكورونا
تكييف المستخدمين و استعمال طاولة
الطعام ألداء مهام العمل

( الشكل  ) 12يوضح بعد زمن الكورونا
ظهور الحاجة الى الضوء الطبيعي للعمل
من المنزل وتطوير وحدة العمل إلجراء
اإلجتماعات اإلفتراضية .

https://www.hksinc.com

في حین األزمة ظهرت بعض الحلول الحدیثة  ،مثل أنظمة الجدران المعیاریة المتقنة وحتى األسِ رَّة التي تنزلق إلى السقف
أو الحائط  ،فإننا نتبع نهجً ا أكثر واقعیة لمرونة مساحات متعددة اإلستخدام فى المنازل لتحقیق اإلحتیاجات المتطورة الجدیدة
 ،لكن القدرة على تحمل التكالیف اإلقتصادیة تمثل العائق األكبر في هذا التصور.

( الشكل  ) 13یوضح وحدة سكنیة متنوعة الحلول لتصمیم سكنى یحقق العمل من المنزل حسب االمتطلبات الوظیفیة
یوضح التصمیم الداخلي المفاهیم التى تراعي "الوضع الطبیعي الجدید" للعیش في وحدة سكنیة محدودة المساحة .و طرح
المخططات الهندسیة لوحدة سكنیة مقترحة وتعدیل تصورها لمستقبل ما بعد الجائحة  ،یجب على المصممین دمج التفاصیل
التي تجعل من السهل على المستخدمین العیش والعمل والتعلم م ًعا في منازلهم .
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( الشكل  ) 14التصميم الداخلي ألنماط متنوعة ألحتياجات المستخدمين حسب تنوع متاطلبالتهم

مساحات عمل مرنة وأسطح قابلة للتعدیل للعمل والتعلم عن بُعد وأهمیة الوصول إلى مساحة عمل منفصلة وأحیا ًنا خاصة.
ولكن نظرً ا ألن الوحدات السكنیة صغیرة المساحات  ،فإن مساحات العمل أو زوایا المكاتب المنزلیة تحتاج إلى التكییف مع
مجموعة متنوعة من االحتیاجات حسب المستخدم و وقت اإلستخدام من الیوم .یمكن أن تكون أعمار المستخدمین ومتطلباتهم
متنوعة للغایة بحیث یجب تصمیم المرونة في هذه المساحات  ،على سبیل المثال  ،عندما یوفر المصممون ً
أثاثا مدمجً ا في
وحدة سكنیة ( ،الشكل  )15یوضح ابتكار مساحات خاص للعمل لكل فرد على حده
م ن خالل دمج األسطح القابلة لضبط االرتفاعات المتنوعه لتلبیة الحاجات و المنتشرة في المكاتب األمریكیة .یمكن مشاركة
سطح العمل من قبل طفل صغیر أو شخص بالغ یجري مكالمات جماعیة عبر الفیدیو .یجب و أن یوفر سطح العمل أیضً ا
مساحة تخزین تحتها.
غرف النوم و المعیشة لها أفضلیة في تصمیم الوحدات السكنیة من حیث دراسة اإلضاءة و التهویة الطبیعیة لكن بعد الجائحة
یستحق موقع مكتب المنزل إهتمام خاص ألن بعض العاملین یقضون معظم یومهم في أداء مهام عملهم  .مما یغیر قوانین
البناء لتحقیق مساحات عمل منزلیة تتلقى الضوء و الهواء المطلوب  ،و یتیح هذا النهج إمكانیات تصمیم أعمق عند تحویل
مبنى إداري إلى سكني في ظل تحوالت التصمیم الداخلي لمواجهة أزمة الوباء العالمي .
بعد استطالعات الرأي المتعددة للعاملین من المنازل من شهر مارس الماضي لعام  2020تظل المساحات السكنیة ال توفر
الخصوصیة المطلوبة إلتم ام مهام العمل كما أن المساحات المفتوحة فى المنزل نتیجة اإلتجاه السابق فى تقلیص المساحات
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السكنیة لدعم المستفیدین اقتصادیا ً أدى الى صعوبة تنظیم الوقت حیث تمتزج المساحة الشخصة و المساحة المهنیة طوال
الیوم حیث یصعب الفصل بین أماكن العمل وبقیت المنزل..ولهاذا یقترح المصممون إخفاء بعض عناصر األثاث للعمل على
تنوع وظائف الفراغات الداخلیة بإسلوب متطور من وحدات أثاث متعدد األستخدام أواخفاء مساحات العمل و المراكز
اإلعالمیة بواسطة حواجز رأسیة بشكل فنى و متمیز https://www.hksinc.com/our-news/articles/how- .
/design-will-shift-to-accommodate-post-covid-19-multifamily-living

(الشكل  ) 16يوضح تحويل وحدة سرير الى وحدة مكتبية
 https://www.familyhandyman.com/project/howto-build-a-murphy-bed-that-easily-transformsinto-a-desk

(الشكل  ) 17يوضح تحويل مساحة معيشة محدودة الى مكتب
منزلي
https://www.dezeen.com/2016/08/06/homestudio-florence-flat-silvia-allori-fold-outfurniture-storage-solutions

(الشكل  ) 18يوضح نماذج لوحدات أثاث متعددة اإلستخدام و قابلة لعزل مكتب المنزل عن المساحات المتنوعة لألنشطة المنزلية األخرى .
https://itcanspacesaving.com/catalog

 -4مفهوم المرونة في تصميم الفراغات -:
تعنى القدرة على التغییر و التطویر المستمر و ذلك لمالئمة التغیرات و المتطلبات المستقبلیة

 ،كما تعد من أهم العناصر

التي یعتمد علیها بقاء المنتج و استمراره الزمني  ،و عندما نتحدث عن مـرونـة الـتـصـمـیم فإننا نجد أنفسنا أمام شقین
أساسیین هما-:
أ -المرونة للمصمم  -:و تعنى مرونة التفكیر أثناء العملیة التصمیمیة من خالل تقدیم مقترحات وحلول مناسبة ومتنوعة
لتلبیة الحاجات الوظیفیة للمستخدمین .
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ب -المرونة لمقترح التصميم ( المنتج )  -:تعنى قدرة المنتج على االمتداد و التغیر باإلضافة أو الحذف مع تغیر االحتیاجات
و المتطلبات و تشمل العدید من الصور المتنوعة لتحقیق المرونة بالنسبة لمجال التصمیم الداخلي و األثاث  ،و (المخطط
 )1یوضح ذلك (.طنوس ) 2011p.620

المرونه فى التصميم
امكانية التغيير و التطوير أثناء التصميم لمالئمة المتطلبات المستقبلية
المرونة للمصمم :تقدم الحلول المتنوعه
لحل المشكالت وتلبیة احتیاجات المستخدمین

مرونة التفكير :تتطلب عملیة مستمر من
التصمیم لتحدید عمر المنتج و أوجة القصور
الوظیفیة إلتخاذ القرارت المناسبة لتحقیقها .

المرونة لمقترح التصميم ( المنتج )

 :استخدام منتج متعدد اإلستخدام لتلبیة أكثر
من وظیفة مع امكانیة الحذف و األضافة .
إمكانیة التشكیل للتكیف مع المتغیرات.إمكانیة تعدد الوظیفة لتحقیق المتغیرات .سهولة الفك و التركیب و الحذف واإلضافة.
إلمكانیة اإلحالل والتجدید.سهولة الحركة واإلنتقال.توفر الخامات ومرونة تشكیلها.(المخطط  ) 1مخطط تحليلي لمفهوم المرونة فى تصميم الفراغات لتلبية اإلحتياجات المستقبلية ( .تصميم الباحثة)

 -5التأثير اإلقتصادي على الشركات :
بعد استجابة الشركات و المصانع لمطالبات الحكومات بالتوقف عن العمل لمواجة أزمة إنتشار فایروس الكورونا وتعلیق
عملیات التصنیع  ،وتوقف مراكز تقدیم الخدمات للجمهور ،أدى ذلك إلنهیار اقتصادي عالمي كان الحل الوحید هو محاولة
وضع تقنیات حدیثة للموظفین ومكاتب المبیعات والتسویق والبحث والتطویر في جمیع أنحاء العالم لتحیقق فعال للعمل من
المنزل كأحد حلول التعافي لإلقتصاد العالمي والحفاظ على الشركات من اإلفالس .
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(الشكل  ) 19بعض مقرات خدمة الجمهور و المصانع التى تعمل من خالل موظفيها عن بعد لمواجهة انتشار الفايروس و محاولة التعافي
اقتصادياً.
https://bawabaa.org/news/202722
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2020/03/16

 -6الدراسة التطبيقية لحاالت العمل من المسكن :
بعد حاالت اإلغالق وتعسر معظم الشركات الصغیرة أو محدودة األستثمار یواجة أصحاب األعمال اإلفالس بتقلیص
المصروفات أمام توقف الدخل أو اإلیرادات واألرباح فترة شهور متواصله بسبب جائحة الكورونا العالمیة حیث تم اغالق
مقر شركة  MAX Mediaالتى یتم دراسة الحالة التطبیقیة إلحتیاجات صاحب الشركة لمواصلة استثماراته من المنزل
بدون تحمل مصاریف التشغیل أو مستحقات الموظفین أو التنقل یومیا للوصول الى مقر العمل .
تم دراسة أحتیاجات العمیل من خالل
رصد المعوقات المستحدثة فى مكان عمله الذى سیتم
اغالقه مؤقتا ً كمحاولة للصمود فى ادارة األعمال القائمة و
المتاحة من المنزل .
و من أهم المعوقات التي تواجه حالة الدراسة أن مساحة
المنزل الفعلیة  80م 2و ال یوجد مساحات إضافیة إلجراء
المقابالت و أداء المهام للعمل فى حیز إقامتهم .
الوضع الحالى لتقسیم المساحات الداخلیة للمنزل(  2غرفة
نوم +منطقة استقبال +حمام  +توالیت +مطبخ  +تراس
) جمیع المساحات تحتوى على قطع األثاث المطلوبة
وظیفیا ً  ،لكن لم یتوفر أى وحدات أثاث تساعد على أداء

(الشكل  ) 20يوضح القطاع اإلفقى للمساحات الداخلية لمنزل صاحب
الشركة (رصد الباحثة)

العمل غیر طاولة الطاعم المتنقلة حسب الحاجة .
الموقع العام فى المهندسین وهنا نجد معوقات األزداحام المستمر فى محیط المبنى  ،الواجهة الرئیسیة للمبنى السكني فى
األتجاه الغربي و هذا یجعل أشعة الشمس على مدار الیوم مباشرة على الواجهة الرئیسیة .
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المتطلبات الوظیفیة ألداء

البیانات الشخصیة

بیانات خاصة للمقیمین فى الوحدة السكنیة

العمل من المنزل

الزوج

الزوجة

األطفال

العمر

50

45

ال یوجد

مستوى

بكالوریوس

التعلیم

تجارة

الوظیفة
اسلوب
أداء
الوظیفة
الهوایات

صاحب شركة
دعایا و اعالن
اجتماعات و ورش
عمل جماعیة
ومخاطبات جهات
متنوعة
الموسیقى و السفر

ابريل2021

توفیر مساحاتلألجتماعات الشخصیة و
األلكترونیة .

بكالوریوس اعالم

توفیر الخصوصیة ألداءأنشطة المنزل .

رئیس تحریر مجلة

توفیر وحدات أثاث مكتبیةأعمال كتابیة و مؤتمرات صحفیة و

تساعد على أداء األعمال .

اجتماعات عن بعد بالتقنیات

-توفیر المساحة المكتبیة مع

التكنولوجیة و المنصات اإللكترونیة

األحتفاظ بمساحة غرفة

الكتابة و الموسیقى ومتابعة األخبار

األطفال للمستقبل  +امكانیة

و الدراما

اإلستضافة .

(جدول  ) 2يوضح رصد متطلبات العمل عن بعد لتلبية احتياجات و متغيرات األداء فى اسلوب العمل من المنزل (رصد الباحثة )

أ -الدراسات المناخية :
إلتخاذ قرارت تحویل البیئة السكنیة للعمل عن بعد یجب مراعاة المعاییر التى تتوفر فى بیئة العمل الرسمیة التى تدعم جودة
وكفاءة األنتاجیة  .و بعد تعریف و تحدید نماذج العمل  ،لكل األفراد كان البد من دراسة التكییف البیئي الداخلي لطرح
المقترحات التي تساعد على مرونة تحقیق المتطلبات الوظیفیة المتنوعة ومن خالل الشكل التالى تم تحدید مناطق العمل من
حیث البعد قدر المستطاع عن مناطق التخزین الحراري فى المنزل و دراسات جودة الهواء الداخلي .

(الشكل  ) 21يوضح دراسة تحليلية مناخية للوحدة السكنية (.رصد الباحثة )
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ب -دراسات مسارات الحركة :
عند توفیر مساحات متعددة الوظیفة نجد من خالل التصمیم الحالى
وجود مدخل واحد لغرفة األستضافة من ممر توزیع فى وسط المنزل
و التى تمثل أفضل موقع ألستقبال الموظفین أو عمل اجتماعات
شخصیة دون الدخول للمنزل  ،یقدم التصمیم المقترح مدخل مباشر
بعد المدخل الرئیسي حیث یحافظ على ممر التوزیع لغرفة النوم
الرئیسیة  ،و ابتكار وحدة باب منزلق تعمل على عزل منطقة النوم
عن المدخل المستحدث لغرفة األستضافة ( .تصور الباحثة )
(الشكل  )22مسارات الحركة المقترحة للحفاظ على خصوصية المنزل

ت -دراسات وحدات األثاث المتنوع :
التصمیم المقترح یقدم وحدة أثاث سریر حائطي مع وحدة مكتبیة تساعد على اختزال المساحات و لها تعدد وظیفي سهل
االستخدام والتنقل  ،ومن أهم ممیزات الوحدة هى فصل مكان العمل عن النشاط المنزلي حیث یتیح المقترح جودة اإلنتاج
فى العمل  ،و امكانتیة عمل مقابالت شخصیة دون انتهاك خصوصیة المنزل حیث توفر الوحدة امكانیات استقبال  6أفراد
في حالة إجتماعات ورش العمل لمتابعة المهام الوظیفیة كما تساعد على التحكم في جودة البیئة السمعیة من خالل خامات
تساعد على خفض الضوضاء للحفاظ على هدوء المساحات المنزلیة (. ) Noise Reduction Coefficient NRC
(تصور الباحثة )

(الشكل  )23يوضح ابتكار وحدات أثاث متعدد الوظائف (مقترح الباحثة )
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ابتكار وحدة أثاث مكتبي كمكتبه حائطیة مع قرصة طاولة قابلة
للطي للحفاظ على المساحات و توفیر مساحات تخزین
المطلوبة كما یمكن استخدامها طاولة طعام حسب الحاجة ،
یوفر المقترح فرصة أخرى لمكان عمل فردي دون مساحة
للمقابالت الشخصیة كما یتمیز بإمكانیة الإلحالل والتجدید
وسهولة النقل و الفك والتركیب ( .تصور الباحثة )

(شكل) 24وحدة مكتبية بطاولة قابلة للطي كمقترح لمساحة عمل فردي

النتائج :
 -1یهدف تطبیق العمل عن بعد الى استخدام كافة الوسائط التقنیة والتأكد من توفیر التجهیزات التقنیة لكافة الموظفین العاملین
من المنزل(مثلZOOM ،MS Teams ،: Skype for Business , VPNأو أیة وسائل أخرى متاحة(.
 -2یعتمد توفیر بیئة عمل مناسبة من المسكن على اختیار وحدات أثاث تتمیز بالمرونة لتلبیة اإلعتبارات الوظیفیة المستقبلیة.
 -3تقدیم مقتراحات و أفكارلها القدرة على التغییر و التطویر المستمر و ذلك لمالئمة التغیرات و المتطلبات المستقبلیة .
 -4عدم توفیر مساحات اضافیة متعددة األستخدام داخل المنازل یعوق عملیة العمل عن بعد .
 -5العمل من المنزل یقلص مساحات الوحدات اإلداریة والتجاریة .

التوصيات :
دورالمصمم
 -1األهتمام بدور المصمم الداخلي في تطویر أداء العمل من المنزل حسب استراتیجیات التصمیم للعمل من بیئة صحیة .
دور المؤسسة
 -1اعادة تنظیم المساحات الداخلیة للمبانى اإلداریة حسب اشتراطات الصحة العالمیة .
 -2توفیر خیارات عمل متعددة للموظفین وخاصة في حاالت الطوارئ وانتشار األوبئة واالجراءات االحترازیة.
 -3تطبیق األنظمة الرقمیة إلستمرار تقدیم الخدمات المطلوبة للجمهور ودعم الموظفین وتدریبهم إلستكمال مهام عملهم من
المنزل .
دور الدولة
 -1دعم المدن الذكیة حیث أصبحت احتیاج رئیسى لتوفیر بنیة قویة لشبكات اإلنترنت لیواصل العاملین حیاتهم من المنزل.
 -2تقدیم حلول و مقترحات للتطویر العقاري لمواكبة التغیرات السریعه على المساحات السكنیة و األداریة و التجاریة.
 -3مراعاة الظروف المحیطة وضمان استمراریة األعمال تحت مختلف الظروف وخصوصا الطارئة.
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