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ت االجتماعية  التصميم المعمارى المستدام كمدخل لتلبية االحتياجا
 سية لمنطقة األحمدى بدولة الكويتحالة درا-والنفسية للمستخدم  

                 [5] 
 (2)سالم محمد راشد المري -(1)حمد مصطفى العتيقأ -(1)ماجدة إكرام عبيد

 الكويت، شركة نفط الكويت (7عين شمس جامعة ، معيد البحوث والدراسات البيئية (0
 

 مستخلـــصال
تيدف الدراسة الى اختيار الوسيمة المعمارية المثمى لتمبية االحتياجات االجتماعية 
والنفسية لممستخدم حيث اتخذت منطقة االحمدي عمى سبيل حالة لمدراسة التطبيقية. فتمت 
مراجعة الدراسات السابقة في مجال التصميم المعمارى المستدام لألستفادة من نتائجيا. كما 

 Ecotect.غيرات  الميترولوجية لمنطقة األحمدى بواسطة البرنامج المعمارى تمت دراسة المت
وتم أقتراح وسائل معمارية تصميمية وكذلك الحصول عمى مخططات سيكرومترية بواسطة 

.Ecotect  كما تم تطبيق تمك الوسائل عمى مبنى بمنطقة الدراسة بواقع بيانات حقيقية
خر إجتماعى نفسى وتم توزيعيما عمى عدد من قاطنى وتصميم استبيانين أحداىم معمارى واأل

المبنى وذوي الكفاءة وبتحميل ومناقشة النتائج الميترولوجية والسيكرومترية وتحميل نتائج 
االستبيانين عن طريق التحميل األحصائى والرسم البيانى والمخططات الدائرية تم اختيار 

والتبريد المباشر والغير مباشر بالبخر. وأخيرا، تم الوسيمة المعمارية األكثر فاعمية وىى التيوية 
التوصل الى استنتاجات لتنفيذ اإلجراء األكثر كفاءة في الممارسة العممية. كما ارشدت الدراسة 
الى توصيات لمممارسة اليندسية ولمدراسات المستقبمية. واألبتكارية فى ىذه الدراسو، ىى 

خططات السيكوميتريو التي تشير إلى الراحة الحرارية الحصول عمى المتغيرات المترولوجية والم
التى تعبر عن الراحة النفسية لتنعكس عمى الحالة األجتماعية لإلنسان. وىذه المخططات 
ستساعد المصممين عمى اختيار التصميم المعماري المستدام األمثل لتمبية االحتياجات 

  ي في الكويت.االجتماعية والنفسية في مناطق مشابية لمنطقة األحمد
التصميم المعمارى المستدام، االحتياجات االجتماعية والنفسية، منطقة  الكممات المفتاحية:
 األحمدى، الكويت
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 مقدمة
اإلنسان محور التعريفات الخاصة بالتصميم المعمارى المستدام والتنمية البشرية التى 
تستند عمى مستوى الرعاية الصحية والتعمم والظروف االجتماعي. فالتنمية المستدامة تمبي 
األحتياجات الحالية دون األضرار باألجيال القادمة. وعبارة تنمية مستدامة تعني طرازا من 

أو ال ييدرىا. أي التنمية تعمل عمى تطوير الثروات  يستنفز الثروات الطبيعية،التنمية ال 
عادة تصنيعيا بحيث تضمن بيئة صالحة لألجيال القادمة. ونظرا ألىمية التصميم المعمارى  وا 
المستدام كمدخل لتمبية االحتياجات االجتماعية والنفسية لممستخدم فقد بدأت الدراسة بيدف 

ستخدام المواد الناضبة. وتصميم المباني بكفاءة معمارية عالية بموازنة البيئة رئيسي ىو تقميل ا
والموارد. ودراسة كال المتطمبات سواء اجتماعية أونفسية. وقد أىتمت كثير من الدراسات بيذا 

عمى االعتماد عمى الموارد والمرونة  Abdulla et al( 7102الشأن فمثال أكدت الدراسة ) 
جتماعية زر المالديف. وىذه الدراسة ذو اىمية خاصة لتمبية االحتياجات االاالجتماعية في ج

مكانية االستفادة من مفاىيم إلى إ( 7102شارت دراسة سيل وىيب )أوالنفسية لالنسان. كما 
االستدامة في مستقبل التصميم وىذه الدراسة توصى بإستخدام معايير البيئة واإلستدامة فى 

بتطوير برنامج وطني خاص بالمعايير البيئية التي توائم العمارة  تصميم المبانى كما توصي
المحمية وىذه الدراسة ليا اىمية خاصة وذلك ألنيا تساعد فى وضع مواصفات ومقاييس 

يضا اىتمت دراسة حموده أة في المممكة العربية السعودية. المباني الخضراء المستدام
الجتماعي وتأثير العمران بو حيث تم تصنيف ( بالتنمية المستدامة لسموك اإلنسان ا7112)

وسيكولوجية )اجتماعية( وىذه الدراسة يمكن استخدام  ت األنسان الى فسيولوجية )حيوية(متطمبا
نتائجيا لألسترشاد بيا فى الدراسة الحالية لوضع معايير معمارية تصميمية لتمبية االحتياجات 

( عمى 7100إسماعيل ) اسة سمراالجتماعية والنفسية لممستخدم. كما أكدت الدر 
االستراتيجيات لتحقيق االستدامة في التصميم الحضري فى التصميم المعمارى فى قطاع غزة 

 وىذه الدراسة ذو اىمية خاصة الستراتيجيات تحقيق االستدامة.
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 مشكلة الدراسة
 الطبيعية لمنعالمشكمة التى تواجو دولة الكويت ىى المحافظة عمى البيئة وكذا مواردىا  -

ذلك ألننا نتأثر بما حولنا. فقد اإلفساد والمحافظة عمى مكتسباتيا الستمرارية الحياة و 
 ىتمت الكويت بحماية البيئة أليجاد توازن بين المتطمبات والبيئة في مختمف المجاالت.ا
بيدف  وىذه المشكمة تؤرق الحكومة الكويتية وكذا الكويتين ولذا تم البدء فى ىذه الدراسة -

تطبيق التنمية المستدامة فى التصميم المعمارى لتمبية االحتياجات االجتماعية والنفسية 
 لمكويتين حيث أتخذت منطقة االحمدي بدولة الكويت  كحالة لمدراسة التطبيقية. 

 

 أهداف الدراسة
وتمشيا مع سياسة الدولة فى تطبيق التصميم المعمارى المستدام لمتصميم المعمارى 

ة لتمبية االحتياجات االجتماعية والنفسية فقد أجريت الدراسة عمى منطقة االحمدي. كوسيم
 وكانت أىدافيا كالتالى:

 تقميل استخدام المواد الناضبة. -
 تصميم المباني بكفاءة معمارية عالية بموازنة البيئة والموارد.  -
 دراسة كال المتطمبات سواء اجتماعية أو نفسية.  -
 تحقق احتياجات مستخدمي المبانى واالستفادة من التجارب العالمية.وضع معايير ل -

 

 منهجية الدراسة  
وبالتعرف عمى األىداف المحددة لمدراسة، تم تصور مراحميا البحثية )أي منيجية 

مراحل وىي المرحمة النظرية ومرحمة الحالة الدراسية والمرحمة التحميمية  2الدراسة( لتكون 
االستنتاجية. المرحمة النظرية يتم مراجعة الدراسات السابقة في مجال التصميم والمرحمة 

المعمارى المستدام وتمبية االحتياجات االجتماعية والنفسية لممستخدم، وعمى أساس ىذه 
المراجعة يتم تحديد المشاكل التي لم يتم التوصل الى حميا من قبل الدارسين السابقين 

أما بشأن مرحمة الحالة الدراسية، فسيتم اعداد دراسة  .لتي توصموا إليياواألستفادة من النتائج ا
. كما سيتم اعداد دراسة Ecotectميترولوجية لمنطقة األحمدى بالبرنامج المعمارى 



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 78 7102 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

سيكرومترية لممنطقة واقتراح وسائل لتعزيز التصميم المعمارى المستدام لتمبية االحتياجات 
وتطبيق ذلك عمى مبنى بمنطقة األحمدى بواقع بيانات  Ecotectاالجتماعية والنفسية بـ 

حقيقية وذلك لتوضيح النتائج بواسطة الرسوم البيانية. كما تم تصميم استبيانات معمارية 
 واألخر أجتماعية نفسية وتم توزيعيما عمى عدد من قاطنى المبنى.

لوجية والسيكوميرية وبالنسبة لممرحمة التحميمية، فسيتم تحميل بيانات المتغيرات الميترو 
لمنطقة األحمدى ومناقشة النتائج ومقارنتيا من أجل اختيار الوسيمة األكثر فاعمية وأيضا 

خططات الدائرية. تحميل نتائج االستبيانات عن طريق التحميل األحصائى والرسم البيانى والم
 األحمدى. يتم تحديد كفاءة الوسائل المقترحة وأختيار أنسبيا لمنطقة وعالوة عمى ذلك؛

وأخيرا، في المرحمة االستنتاجية، يتم استخالص استنتاجات لتنفيذ اإلجراء األكثر كفاءة 
في الممارسة العممية. وعالوة عمى ذلك؛ تقدم توصيات لمممارسة اليندسية والبحثية لمدراسات 

 المستقبمية بناء عمى نتائج االستبيانات وكذا نتائج الدراسة.
 

 المواد والطرق
مراحل. ففى  2رف عمى اىداف الدراسة، تم تصميم مراحل التحقق الدراسى وىى وبالتع

المرحمة النظرية يتم مراجعة الدراسات السابقة في مجال التصميم المعمارى المستدام لألستفادة 
من نتائجيا. أما بشأن مرحمة الحالة الدراسية، فتم دراسة المتغيرات الميترولوجية لمنطقة 

قتراح وسائل معمارية تصميمية اويتم  Ecotectالبرنامج المعمارى األحمدى بواسطة 
كما ستتطبق تمك الوسائل عمى  Ecotectوالحصول عمى مخططات سيكرومترية بواسطة 

مبنى بمنطقة الدراسة بواقع بيانات حقيقية. كما تم تصميم استبيانين أحداىم معمارى واألخر 
طنى المبنى وذوي الكفاءة. وبالنسبة لممرحمة أجتماعى نفسى وتم توزيعيما عمى عدد من قا

التحميمية، فتم تحميل ومناقشة النتائج الميترولوجية والسيكرومترية كما تم تحميل نتائج 
االستبيانات عن طريق التحميل األحصائى والرسومات البيانية والمخططات الدائرية من أجل 

ي المرحمة االستنتاجية، تم التوصل الى اختيار الوسيمة المعمارية األكثر فاعمية. وأخيرا، ف
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شدت الدراسة الى بعض أر فاءة في الممارسة العممية. كما استنتاجات لتنفيذ اإلجراء األكثر ك
 التوصيات لمممارسة اليندسية ولمدراسات المستقبمية.

 :" ونتائجهاEcotectالدراسة الميترولوجية لمنطقة األحمدى ببرنامج "
من  ،تم تجميع المتغيرات المترولوجية ،الميترولوجية لمنطقة األحمدىوألجراء الدراسة 

حيث تعبر عن مرحمة زمنية طويمة تصل الى  7102الى  7102فى الفترة  ،مصادر مختمفة
 ". وىو أداة شاممةEcotectعام  لمنطقة األحمدى وتوثيق تمك البيانات باستخدام برنامج " 71

نما تمثيل ىذه المعمومات بطريقة سيمة لتظير السمات ليس رسم البيانات المترولوجية فق ط، وا 
الخفية لممناخ وتأثيره عمى المنشأت المعمارية. واليدف من ذلك ىو المساعدة فى تصميم 

 منشأت األكثر استدامة.
الخاصة بالرياح  7102و  7102وبدراسة المتغيرات الميترولوجية عمى مدار عامى 

 ضح أناتندى الجافة. وبتحميل المتغيرات ى والرطوبة ونقطة الودرجة الحرارة واألشعاع الشمس
" oم 24متوسط درجة الحرارة وصمت الى الحد األقصى في يوليو " نتائج الدراسة كاألتى:

". وكذا متوسط الساعات الشيري لإلشعاع oم 01ووصمت الى الحد األدنى فى ديسمبر "
ساعة" ووصمت الى الحد األدنى في يناير  211الشمسي وصمت الى الحد األقصى في يوليو "

أدت الى حدوث مطر وريح عاصف وأن  0427ساعة". ويتضح أن رياح الرجيب  711"
أسقطت أمطار غزيرة وىدمت المنازل وكذا اليدامة الثانية  0192اليدامة األولى 

بيت. ورياح بارح شمالية موسمية من الخميج  211شردت ألف نسمة وىدمت  0122,0122
دأ في اول اسبوع من يونيو لمدة اربعين يوما، وىي ريح حارة. وأنواع الريح كثيرة. ويتضح وتب

% في ديسمبرووصمت الى 22أن متوسط الرطوبة النسبية الشيري وصمت الى الحد األقصى 
 %  في يوليو. 27الحد األدنى 

 :الوسائل المعمارية
النفسية واالجتماعية كثيرة منيا  والوسائل المعمارية المتعارف عمييا لتوفير المتطمبات

البسيط والمعقد. فأما عن أساليب التوفير بالطريقة البسيطة فمنيا عمى سبيل المثال، ارتفاع 
األسقف ونظام تيوية أفقي بالفتحات األفقية ونظام تيوية رأسية بالفتحات الرأسية والتيوية 



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 80 7102 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

سار الشمس والمسطحات المائية واستخدام بالمراوح والتيوية الميمية والبناء واألتجاه المالئم لم
  وأحواض لتجميع الماء والزراعات حول البنايات وبناء أفنية ذو أسقف مفتوحة. النافورات

وأما عن أساليب التوفير بالطريقة المعقدة فمنيا عمى سبيل المثال الحمقة المفتوحة 
بالمجففات والنظام التبريد الشمسي السمبي واألمتصاص وتبريد باألدمصاص  A/Cالشمسية  

 والتبريد باأللواح الكيروضوئية الشمسية.
 :" ونتائجهاEcotectالدراسة السيكرومترية ببرنامج "

" والوسائل المعمارية تم الحصول Ecotectوبتوظيف البيانات الميترولوجية فى برنامج "
التبريد المباشر  -ة النفسية. وبعض ىذه الوسائل ىى التيوية الطبيعية عمى تأثيرىا عمى الحال

 التبريد بنوعيو والتيوية معا.  -التبريد الغير مباشر بالبخر  -بالبخر 
ثم تم تطبيق كل الطرق واعداد الخريطة السيكرومترية ليا ويتم عرض عينة منيا عمى 

فاءات تمك الوسائل المعمارية وذلك ( حيث اتضحت ك2( الى )0سبيل المثال فى األشكال )
 (.0لممفاضمة بينيم الختيار الطريقة األمثل وتم توثيق ىذا فى جدول رقم )
 وبتحميل نتائج الدراسة السيكرومترية أتضح أن نتائج الدراسة كاألتى:

 أدت التيويو الى الحصول عمى مساحة متوسطة لألرتياح حرارى.• 
 عمى عمى مساحة أكبر لألرتياح حرارى. أدى البخر المباشر الى الحصول • 
 أدى البخر الغير مباشر الى الحصول عمى عمى مساحة كبيرة جدا لألرتياح حرارى. • 
ىائمة لألرتياح  أدت التيوية والتبريد بالبخر المباشر والغير مباشر الى الحصول عمى مساحة• 

 حرارى. 
حالة نفسية مختمفة وذلك طبقا  وبناء عميو يتضح أن الوسائل المختمفة تؤدى الى تولد

لمساحة األرتياح الحرارى وأن أمثل ىذه الوسائل ىى التبريد الطبيعى عن طريق التيوية 
والتبريد بالبخر المباشر والغير مياشر وىذا سيؤدى الى الوصول الى التصميم المعمارى األمثل 

تدبير السيكومترى( ىو األمثل لتمبية األحتياجات األجتماعية والنفسية كما أن ىذا األجراء )ال
 أقتصاديا.

  



 

 وآخرون ماجدة إكرام عبيد
 

 81 7102 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 
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 المالئمة

المساحة 
التعطى 
الراحة 

االجتماعية 
 المالئمة

التبريد 
المباشر 
 بالبخر

92-
 أكبر قميال 02% 72-21 0% 21

المساحة 
التعطى الراحة 

النفسية 
 المالئمة

المساحة 
التعطى 
الراحة 

االجتماعية 
 المالئمة

التبريد الغير 
مباشر 
 بالبخر

92-
 أكبر 02% 71-29 0% 29

المساحة 
تعطى الراحة 
النفسية 

المالئمة الى 
 حد كبير

المساحة 
تعطى الراحة 
االجتماعية 
المالئمة الى 
 حد كبير

التبريد 
بنوعيو 

 والتيوية معا
72-
أكبر  02% 72-91 0% 92

 المساحات

المساحة 
تعطى الراحة 
النفسية 
المالئمة 
 المطموبة

المساحة 
تعطى الراحة 
االجتماعية 
المالئمة 
 المطموبة
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 خريطة سيكرومترية لمنطقة األحمدى عند استخدام التيوية الطبيعية :(1شكل)

 
 خريطة سيكرومترية لمنطقة األحمدى عند استخدام التبريد المباشر بالبخر :(2شكل)
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 خريطة سيكرومترية لمنطقة األحمدى عند استخدام التبريد الغير مباشر بالبخر :(3شكل)

 
 األحمدى عند استخدام التبريد بنوعيو والتيوية معاخريطة سيكرومترية لمنطقة  :(4شكل)
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 جتماعى النفسى ونتائجهمااالستبيان المعمارى واال 
جتماعى نفسى وتم توزيعيما عمى ااستبيانين أحداىم معمارى واألخر وكما تم تصميم 

عدد من قاطنى المبنى وذوي الكفاءة وبتحميل ومناقشة نتائج االستبيانين عن طريق التحميل 
 تضح األتى:ائرية وبتحميل نتائج األستبيانين األحصائى والرسم البيانى والمخططات الدا

ميمة تنفيذية والتى  97تم التوصل الى تطابق األراء لممفردات المعمارية التى بمغت 
كانت أىميا عمل فتحات لمتيوية بالمنشاءة وعمل مناور وفتحات عمى المستويات لمتيوية وكذا 

مائية ونافورات وىذه الوسائل كميا تندرج تحت بندى التيوية والتبريد المباشر تنفيذ مسطحات 
والغير مباشر معا. وىذا ما أشارت اليو الخرائط السيكروماتية لتحقيق الراحة الحرارية 

 (.2( و)2شكل ) ،واألحتياجات النفسية واألجتماعية لشاغمى المنشأة
 

 نتائج الدراسة
، ىو الحصول عمى المتغيرات المترولوجية والمخططات ومن أىم نتائج ىذه الدراسو

السيكوميتريو التي تشير إلى الراحة الحرارية التى تعبر عن الراحة النفسية لإلنسان، مما 
ينعكس عمى حياتو االجتماعية. وىذه المخططات ستساعد المصممين عمى اختيار التصميم 

تماعية والنفسية في مناطق مشابية لمنطقة المعماري المستدام األمثل لتمبية االحتياجات االج
 األحمدي في الكويت.

 

 التوصيات
بتطبيق  ،فيما يتعمق بممارسة المينة اليندسية ،وبناء عمى الدراسة، فقد أوصت الدراسة

أمثل ىذه الوسائل وىى التبريد الطبيعى عن طريق التيوية والتبريد بالبخر المباشر والغير 
الوصول الى التصميم المعمارى األمثل لتمبية األحتياجات األجتماعية مياشر وىذا سيؤدى الى 

والنفسية كما أنو األمثل أقتصاديا. وفيما يتعمق بالدراسات المستقبمية، فأوصت الدراسة بضرورة 
دراسة مناطق أخرى باستخدام نفس األدوات واقتراح طرق مبتكرة ودراستيا لتطبيقيا عمى 

 مناطق أخرى.
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 ستبيان المعمارىنتيجة اال :(5شكل)
 

 
 ستبيان الخاص بالبعد النفسى األجتماعىنتيجة اال :(6شكل)
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 رقم المهمة

 نتيجة تحليل األستبيان المعمارى
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 رقم المهمة

 نتيجة تحليل األستبيان األجتماعى النفسى

مؤية للموافقين النسبة ال
 بشدة لتلك المهمات

النسبة المؤية للموافقين 
 بشدة لتلك المهمات
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 المراجع
امكانية االستفادة من مفاىيم االستدامة في مستقبل  :(7102)سيل عبد اهلل سعدالدين وىيب
 7102جامعة أم القرى  ،مارى بالمممكة العربية السعوديةالتصميم المع

"تنمية السموك االجتماعي دعمًا لمتنمية العمرانية والمعمارية المستدامو".  :حموده ألفت يحيي
 7112العمارة والعمران في إطار التنمية -المؤتمر العممي األول

العمراني لممدارس  التصميم في االستدامة تحقيق إستراتيجيات :(7100)إسماعيل يوسف سمر
غزة(،  بقطاع الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة مدارس  دراسية )حالة

 اليندسة، فمسطين المعمارية، كمية اليندسة رسالة ماجستير، قسم
Abdulla A., Abdulla F., Afau A., Ibrahim M., Mancini A., Nistharan F., 

and Rasheed R. (2017). Resource dependence and social 

resilience in North Ari Atoll, Maldives, IUCN and 

Government of Maldives. 
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ABSTRACT 

In the context of preserving the environment as well as natural 

resources against corruption and continuity of life in Kuwait, this study 

was initiated with the objective of identifying sustainable architectural 

design to meet the social and psychological needs of the user, where 

Ahmadi area was selected a case study in Kuwait. Previous studies in 

the field of sustainable architectural design and social and 
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psychological needs were reviewed. The metrological variables so as 

the psychrometric charts of Ahmadi were deduced and applied to a 

building in the study area using Ecotect Architectural Program with real 

data. Also, architectural and social psychological questionnaire were 

designed and distributed among a number of residents of the building so 

as qualified individuals. The results of the metrological, psychrometric 

so as the questionnaire results were analyzed and discussed in order to 

select the most effective design method. Finally, conclusions were 

deduced to implement the most efficient procedure in practice 

(ventilation so as direct and indirect evaporative cooling). In addition, 

some recommendations were suggested for the engineering practice and 

future studies 

Key words: Sustainable Architectural Design, Social and 

Psychological Needs, Al-Ahmadi, Kuwait. 

 


