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ً كنتیجة للعدید من الظروف والمتغیرات السیاسیة واألقتصادیة  ً وإیجابا ً ، سلبا ً وھبوطا صعودا
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حداث تغییر في تصمیم الحیز الداخلي إحداث تغییرات مباشرة في طبیعة العمل اإلداري وبالتالي إ
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للدور المحوري الذي ینبغي أن یقوم بھ في النمو األقتصادي الشامل والمستدام سوف یساھم في دفع 

وھو تعزیز النمو األقتصادي عملیة التقدم وتحقیق الھدف الثامن من أھداف التنمیة المستدامة، 
  .شامل للجمیع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجمیعالمطرد وال

وحتي عام  1950لذا یھدف البحث إلي إستقراء التغییرات في تصمیم بیئة العمل األداري منذ عام 
وصوال لدراسة تحلیلیة لألتجاھات التصمیمیة الحدیثة والمعاصرة وذلك ألستنباط معاییر  2000

 Inductive“أي أن البحث سینتھج األسلوب األستقرائي  .ملیة التصمیمیةواضحة تحكم الع
Approach”  الذي یعتمد علي جمع الحقائق المرئیة بطریقة تلتقط جوھر الموضوع مع إدراك
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   Introduction:مقدمة  
الثقافة واألبداع واألھداف األنسانیة واألجتماعیة تضافرت لترسم 

ً غیر  مالمح بیئة العمل األداري حدیثا ً، حیث شھدت تحوال
مسبوق تقوده التكنولوجیا في السنوات األخیرة و تحول العمل من 

 ً وأرتفعت .  المادي إلى الرقمي وھذا التطور سوف یستمر قدما
أماكن العمل الرقمیة عن طریق المشاركة الفعالة في  شعبیة

 work‘العملیة التصمیمیة وتغیر مفھوم بیئات العمل من 
places’  إلي‘places to work’  .  

التصمیم الداخلي في اآلونة الراھنة تحول من إنشاء أماكن تدوم 
ً إلى تصمیم مساحات ترتكز على تحقیق رفاھیة  مستخدم ، الطویال

فقد . ت عالیة التكیف مع التطور المستمر بطریقة مستدامةومساحا
محطات ھامة  2019وحتي عام  2000شھد العالم منذ عام 

مما نتج ساھمت في تطور بیئات العمل كما سیتم عرضھا الحقا، 
وھذا التطور . عنھ تحدیات وفرص جدیدة للشركات حول العالم،

وإعادة تعریف مشھد بدوره أدي إلي نھایة الطرق التقلیدیة للعمل؛ 
العمل حیث أن المحادثات الجانبیة بین الموظفین سابقا كان یتم 

أعتبارھا أھدارا لوقت العمل أما االن فیتم التشجیع علي التواصل 
. بین أفراد فرق العمل للخروج بأفكار جدیدة تتصف باألبداع 

تعزیز ھذا التواصل من خالل توظیف التقنیات المتقدمة تصمیما 
سبیل المثال في الشركات العالمیة والمتعددة الجنسیات علي (

یستلزم أنجاز المھمام تحقیق التواصل بین افراد العمل عن طریق 
وسائل التواصل الحدیثة مثل عقد األجتماعات عبر وسائل 

  ) و الھولوجرم video conferenceاألتصال الرقمیة 
 ”Knowledge Work“وطبقا  لبیتر دراكر إن عمل المعرفة 

، لقد تغیر  ھو أھم جانب من جوانب العمل في النمو األقتصادي
باإلضافة إلى . العالم تغیرا جذریا مع زیادة أھمیة البیانات الرقمیة

ذلك ، في السنوات العشر الماضیة ، تحول عمل المكاتب من 
  . المھام المتكررة إلى المھام المرنة القائمة على المعرفة 

یقومون بالمھمام المكلفون بھا بطریقة تتسم  لقد ثبت أن الموظفین
بالكفاءة مع توفیر الوقت والموارد عندما یكون لدیھم مرونة 

وذلك عن  .الوصول إلى المعلومات الصحیحة في الوقت المناسب 
ھو ربط العملیات واألشخاص  AGILE طریق أتباع منھجیة 

توفر من خالل  والتكنولوجیا من أجل خلق قوة عاملة دینامیكیة
مجموعة متنوعة من المجاالت التي یمكن أن تتضافر فیھا 

االحتیاجات الفردیة والتعاون في وقت واحد  داخل المنظومة 
األداریة ، حیث یتمكن الموظفون من العمل بحریة ومرونة كاملة 

ً من إجبارھم على القیام بجمیع أعمالھم في  زمانیا ومكانیا ، بدال
، وذلك یسمح لألشخاص ) مكتبًاعادةً ما یكون (مكان واحد 

  .باختیار مكان العمل والذي یكون األنسب لھم إلكمال مھمتھم
ً للتوقع الخاطئ بأن التقدم التكنولوجي سیكون لھ أثارا ً بشكل  خالفا
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  سلبي علي العمالة وذلك عندما افترض
 John Maynard Keynes   نظریة البطالة نتیجة

   ”Technological Unemployment Theory”التكنولوجیا
ً كبیرة   ، فإن التطور التكنولوجى وخاصة التطور الرقمي آثارا

على أسواق العمل بشكل إیجابي من حیث األنتاجیة والدقة 
ومع النمو الھائل في معدل قوة تكنولوجیا المعلومات . واألبتكار

وتأثیرھا علي األعمال التجاریة وتحدیات سوق العمل، أصبح 
نھائي من التطبیقات واألشكال المتعددة من أسالیب ھناك عدد ال 

تحلیل البیانات و األعمال ووظائف تعزز النمو االقتصادي ، مما 
یتبع عنھ صیاغة رؤیة جدیدة شاملة للتكامل االجتماعي للجمیع في 

ومن ھنا ظھرت األتجاھات الحدیثة في التصمیم . العصر الرقمي
 .الداخلي كما سیتم سردھا في البحث
علي مدار العقود الماضیة  شھد تصمیم أماكن العمل األداري

 ً ً ، سلبا ً وھبوطا العدید من مراحل التطور المتغیرة صعودا
ً كنتیجة للعدید من الظروف والمتغیرات السیاسیة  وإیجابا

ھذا . واألقتصادیة واإلجتماعیة السائدة في كل عقد زمني
باإلضافة إلي أن التطور التكنولوجي المستمر أدي إلي إحداث 

حداث تغییر تغییرات مباشرة في طبیعة العمل اإلداري وبالتالي إ
 .في تصمیم الحیز الداخلي لھذه األماكن

  :Statement of the problem  شكلة البحثم
ة البحث في غیاب المعاییر الواضحة للمصمم الداخلي تكمن مشكل

ة اإلداریة حتي یستطیع مواكبة التطور یئالمعني بتصمیم الب
حیث أن إدراك المصمم للدور المحوري . السریع في ھذا المجال

الذي ینبغي أن یقوم بھ في النمو األقتصادي الشامل والمستدام 
ھدف الثامن من سوف یساھم في دفع عملیة التقدم وتحقیق ال

وھو تعزیز النمو األقتصادي المطرد أھداف التنمیة المستدامة، 
والشامل للجمیع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل 

  .الالئق للجمیع
   :Objectiveهدف البحث 

یھدف البحث إلي إستقراء التغییرات في تصمیم بیئة العمل 
وصوال لدراسة  2000وحتي عام  1950األداري منذ عام 

ة لألتجاھات التصمیمیة الحدیثة والمعاصرة وذلك ألستنباط تحلیلی
  .معاییر واضحة تحكم العملیة التصمیمیة

  :Methodology منهج البحث
 Inductive“أي أن البحث سینتھج األسلوب األستقرائي 

Approach”  الذي یعتمد علي جمع الحقائق المرئیة بطریقة
تلتقط جوھر الموضوع مع إدراك السیاق الزمني والتاریخي 

أما  .والبعد الثقافي للوصول إلي تأویل منطقي وعلمي متكامل
 الذي ”Deductive Approach“بالنسبة لألسلوب اإلستنتاجي 

فیھدف إلي إستنباط وإختیار المعاییر  ،سیتبع األسلوب اإلستقرائي
الواضحة لكیفیة أستیعاب التغییرات المستمرة وتبنیھا في عملیة 

  .التصمیم بطریقة فعالة وبناءه
 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 

أتجاھات التصمیم الداخلي للمنشأت األداریة في من منتصف ) 1
  القرن الماضي وحتي األلفیة الثانیة  

Office design trends: Throughout the Decades 
1950 to 2000  

  المنشأت األداریة في الخمسینات من القرن الماضي ) 1-1
(The 1950s Office)      

ن الماضي فكرة توحید الشكل ھیمنت علي الخمسینات من القر -
للتصنیع،  ”Fordist“العام للمؤسسات ، وكان ذلك تأثرا بمنھجیة 

وكانت الفكرة ألضفاء جو من الصالبة والكفاءة، مع أستخدام 
األمكانیات الجدیدة التي تمنحھا التطورات في مجال التكنولوجیا، 

علي سبیل المثال تكییف الھواء، واألضاءة الفلورسنت وبذلك 
  .أصبحت المكاتب منفصلة ومعزولة عن العالم الخارجي 

وبناءا علي ذلك، تمیل المساحات الداخلیة للمكاتب إلي وضع أثاث 
ثقیل وثابت ، ووضع صفوف من المكاتب في مساحة مفتوحة، مع 

  .  أسقف معلقة تحتوي األضاءة ومعدات تدویر الھواء
  )عمل المفتوحة في الخمسیناتتوضح مساحات ال( 1صورة 
  morganlovell: المصدر

  
) توضح مساحات العمل المفتوحة في الخمسینات( 2صورة 

  morganlovell: المصدر
لي مثل ھذه األیقونیة  إأدت التطورات المعماریة إلي الوصول  -

ن نتھاء م، والذي تم األ ”The Lever House“المعماریة وھي 
في مدینة نیویورك، وھو مقر شركة  1952أعمال بناءه في عام 
، وكانت أول ناطحة  ”Lever Brothers“الصابون البریطاني 

 ، ”glass curtain wall“ سحاب في نیویورك تنتھج فكر
   Peter Ellisللمعماري  ”ORIEL CHAMBERS“ كتطور

یمثل الصورة الحدیثة  ”The Lever House“أصبح مبني  -
للكفاءة والتوحید القیاسي، وأصبح أتجاھا في الخمسینیات 

ك في ذلك وروالستینیات من القرن الماضي، وقد شھدت نیوی
، وكان ذلك معبرا عن  ”glass boxes“  الوقت العدید من 

ة المدینة التجاریة والثقافیة ، وناطحات السحاب سمحت ھیمن
لمزید من الضوء الطبیعي لألنتشار في المكاتب ، وكان ذلك 

  .قبل عشرین عاما Le Corbusier’sأستكماال لمحاوالت 

  
  ) 1952عام   lever houseتوضح مبني (   3صورة  

  morganlovell: المصدر
     المنشأت األداریة في الستینات من القرن الماضي ) 1-2

(The 1960s Office)   
لقد كانت فترة الستینیات بمثابة تغییر أجتماعي كبیر، حیث تم  -

الطعن في وجھات النظر القدیمة وطرق القیام باألمور ، وتوجھ 
التصمیم نحو الحداثة للھروب من الماضي والوصول إلي 

  .المستقبل 
  ذلك لظھور األختزالیة الحدیثة وقد أدي -
 (MODERNIST MINIMALISM)  حیث یتم أختزال ،

التصمیم إلي أھم عناصره، مع وجود شعور من المرح من 
العناصر المؤثرة علي نحو متزاید من الشباب والثقافة الشعبیة، 

  . مما أدي تكونات براقة من اللون والملمس 
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  som: المصدر )CHASE TOWERتوضح احدي مساحات العمل المفتوحة في مبني (   4صورة 

  
  morganlovell: المصدر )CHASE TOWERتوضح المسقط األفقي ألحدي المساحات المفتوحة في مبني ( 5صورة 

في عام   The Chase Towerتم بناء ناطحة السحاب  -
ا، وذلك نتیجة للرؤیة طابق 60والذي تتكون من  1961

،والذي كان علي أستعداد   David Rockefellerالتطلعیة 
لبناء أول مبني علي الطراز الدولي في مانھاتن، وفي وقت 

األنتھاء من ذلك المبني، شكل شكل المبني تناقض كبیر مع 
 بنیات القرن التاسع عشر في وسط المدینة ، وقد كان برج 

Chase یرة في المناطق الحضریة بمثابة نقطة تحول كب
 . خالل الستینیات

 
  )وتناقض تصمیمھ الخارجي مع بنیات القرن التاسع عشر في وسط مدینة منھاتن   CHASE TOWERتوضح مبني (  6صورة 

 som: المصدر
  مساحات العمل المفتوحة ذات التوزیع الحر) 1-2-1

(BÜROLANDSCHAFT) Office Landscape   
لھ  the Bürolandschaftفي ستینیات القرن الماضي أصبح  -

شعبیة كبیرة في العدید من البلدان األوروبیة، علي الرغم من أنھ 
في الخمسینیات تلقي العدید من األنتقادات، وكانت في غالبھا علي 

 .أشكال التصمیم التي أنتجتھا ھذه الحركة التصمیمیة

  
 bbc: المصدر )1965عام Munich في مدینة  Osram توضح مساحات العمل المفتوحة ذات التوزیع الحر في شركة ( 7صورة 
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 hubblehq: المصدر )توضح مثال علي مساحات العمل المفتوحة ذات التوزیع الحر( 8صورة 

وذج جدید من التصمیم وكانت األسباب وراء ذلك ھو تطویر نم -
الداخلي، معززا العالقات األنسانیة والمساواة والتفاعل الوظیفي 

ث ضمن مساحة غیر الھرمي من خالل الترتیب الحر لألثا
مفتوحة إلي حدا كبیر؛ كما تھدف أستراتیجیة التصمیم إلي زیادة 

المرونة في أستخدام المساحات المكتبیة، وتنشیط التواصل ما بین 
  .یھامستخدم

لي األفكار المبتكرة، إوقد واصل تصمیم المكاتب تطورھا أستنادا  -
للوصول إلي ثقافة األحتیاجات القائمة علي فلسفة التصمیم بدال من 

 .متطلبات األستخدام األقصى للمساحة والحد األدنى من النفقات 
یتم تقسیم المساحات بالنباتات والحواجز المؤقتة والفواصل وقطع  -

، وعلیھ ال یتم استخدام الحوائط الثابتة، فمن الممكن لمختلف األثاث
األدارات تغییر مجاالت عملھا، مما یعكس األحتیاجات المتغیرة 

  لبیئة العمل 
 The Action)مجموعة األثاث الجدیدة تحت أسم ) 1-2-2

Office) 
أصبح  ”Robert Propst“ روبرت بروبست 1960في عام  -

لألبحاث، ومنذ ذلك أصبح ھدفھ  Herman Millerرئیس شركة 
وقد توصل إلي .كیف ھي بیئة العمل االداري .البحثي الرئیسي 

وال .حقیقة أنھا غیر مشجعة علي األبداع وغیر ملھمة أو متجددة 
تتصف بالحیویة وھي مقبرة المواھب وعائقا أمام أي أنجازومشھد 

  .باءیومي متكرر لألھداف التي لم تتحقق  والجھود التي تذھب ھ
[Today’s office is a wasteland. It saps vitality, 
blocks talent, frustrates accomplishment.. It is the 
daily scene of unfulfilled intentions and failed 
effort..]  

  
 wired: المصدر )The Action Office II توضح( 9صورة 

بعملھ األبداعي في كتاب تحت عنوان المكتب وعلیھ فقد قام 
  كمرفق قائم علي مبدأ التغییر

 “The Office As Facility Based On Change”   
 [We find ourselves now with office forms created 

for a way of life substantially dead and gone]  
أنتھت منذ وأن مشھد العمل المكتبي الیوم ھو صورة لحیاة مرت و
 وقت طویل وقد كان ذلك بدایة نحو التطویر في شركة  

Herman Miller. 
 The Action“بروبست بتقدیم الحل في صورة وقد قام  -

Office System”. وقدمتھ شركة ،Herman Miller  في عام
،   ”Open-Plan Office System“، ویعتبر أول  1968

األثاث المكتبي من كونھ  وكان ذلك تغییرا جریئا عن ما كان علیھ

تم تصمیمھ  ”Action Office“، وعلیھ فأن أفتراضات ثابتة
لیتناسب حقا مع متطلبات العمل الفعلیة والمتغیرة ، ویتكون من 

  .عدة عناصر یتم تجمیعھا وأعادة تجمیعھا 
     المنشأت األداریة في السبعینات من القرن الماضي ) 1-3

(The 1970s Office)   
كانت فترة الستینیات من القرن الماضي فترة من التغییر إذا  -

األھتمام بفكر بدأ األجتماعي ، فقد تضاعف ذلك في السبعینیات، 
 OFFICE DESIGN“أتجاھات تصمیم المكاتب 

TRENDS” وعلي العكس من فترة الخمسینات أصبحت راحة ،
الفرد مصدر أھتمام للمصممیین، كما بدأت األعتبارات البیئیة 

تسب المزید من األھمیة ، ونتیجة لذلك ظھرت العدید من تك
،  ERGONOMIC DESIGNالمصطلحات الحدیثة مثل 

RECYCLING  ،SUSTAINABILITY  ، مع أنتشار
   .روح التجریب و التغیر الكبیر في األلوان 

  
 ,CENTRAAL BEHEER OFFICESتوضح ( 10صورة 

APELDOORN ( المصدر :AHH 

  
یوضح التنوع في توزیع وحدات المكاتب ما بین ( 11صورة 

في  تشجیع التواصل األجتماعي او منح بعض من الخصوصیة
CENTRAAL BEHEER( المصدر :AHH 
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 AHH: المصدر )CENTRAAL BEHEER یوضح مخطط افقي لمبني( 12صورة 

 
 )CENTRAAL BEHEERصورة توضح أكتساب األعتبارات البیئیة المزید من األھمیة في السبعینات كمثال مبني ( 13صورة 

  centraalbeheeroffices: المصدر
     المنشأت األداریة في الثمانیات من القرن الماضي ) 1-4

(The 1980s Office)   
فترة الثمانینات شوطا كبیرا في مجال التطور وشھدت  -

التكنولوجي، مما تطلب تجھیزات في أماكن العمل لھا، مع 
أنتشار األعمال التجاریة التي تعقد في جمیع أنحاء العالم، ھیمن 

علي تصمیم المكاتب الطابع الجمالي ذو اللمسة العصریة 
والمستقبلیة متمثال في خطوط تصمیمیة واضحة وحادة مع 

  .  خامات مثل المعدن والزجاج، مع ألوان جریئة ومشرقة
تأثرا بمساحات العمل المفتوحة في الستینیات من القرن   -

والتي كانت تمثل قلة   ”Cubicle Farm“الماضي، تم تصمیم
األھتمام برفاھیة العمال والتركیز علي ربحیة المؤسسات حیث 

توحة مع تكسد عدد كبیر من العاملین في مساحة واحدة مف
تقسیمھا بشكل نظامي مع عدد االھتمام بالتواصل بین عاملیھا؛ 

من واقع أن إدارات الموارد البشریة والمشرفین وكبار 
المدیرین والمدیرین كانوا أقل اھتماًما برفاھیتھم وكان ذلك 

روبرت  حیث تصور ”Action Office“تطویرا سیئا لــ 
ات التصمیمیة سیكون بدایة لسلسلة من التطور برست انھ

ستكون وسیلة لتحریر العمال من الطبیعة المیكانیكیة المملة 
ألرضیة مكتب الخطة المفتوحة تایلور في الخمسینات ، لكنھ 

 :سرعان ما أدرك ما یلي
لیست كل المنظمات ذكیة وتقدمیة بما یكفي حیث یشغل فكر "

الكثیر من رجال األعمال الربحیة مع عدم االھتمام بالعنصر 
 "  شريالب

 
توضح ان أي من األفكار الجیدة من الممكن ان ( 14صورة 

تتحول إلي العكس تماما عند األھتمام بالجوانب المادیة و أھمال 
  )العنصر المحوري في التصمیم وھو األنسان 

Americanexpressالمصدر: 
     ي المنشأت األداریة في التسعینات من القرن الماض) 1-5

(The 1990s Office)  
اصبح التصمیم أكثر فائدة ونفعیة في التسعنیات، وأصبح المكتب 

المفتوح ذو شعبیة متزایدة حیث سعت الشركات إلى تعزیز 
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استمرت التطورات في تكنولوجیا . التعاون وكذلك المرونة
الكمبیوتر أیًضا في التقدم بسرعة فائقة ، مما قلل من كمیة الورق 

في " اإلضاءة"وقد ساھم ذلك في زیادة . ین المطلوبةوالتخز
الدیكور المكتبي حیث أصبحت مساحة العمل أكثر تحررا من 
المعدات المادیة ؛ لیس من قبیل المصادفة أن یتم طرح مفھوم 

، الذي یشارك فیھ العمال محطات “  ”Hot deskingمكتب 
ً من أن یكون لكل منھم محطة خاصة بھم ، ألول مرة  العمل بدال

 .في التسعینیات

  
 stockleyفي  british telecom توضح مكتب( 15صورة 

park(  
 architectsforurbanity: المصدر

ھو سھولة الوصول إلى إن من أكبر التطورات في التسعینیات ، 
وبدایات الشبكات االجتماعیة وأجھزة الكمبیوتر . اإلنترنت

المحمولة والھواتف المحمولة مما ساھم في تغیر بیئة العمل 
ومن األمثلة علي ذلك أن القوي العاملة .االداري في ھذه الفترة 

موظف؛ بینما  3000كانت تتعدي  british telecomبشركة 
مكتب عمل؛ حیث تم تشجیع  1300صة ھي مكاتب العمل المخص

العاملین علي العمل من المنزل؛ وكانت من األثار اإلیجابیة لھذه 
الظاھرة الجدیدة نسبیا ھي توفیر المساحة وتعزیز بیئة عمل أكثر 

  . مرونة
على الرغم من أن ھذا الشكل الجدید من تخطیط مكتب 

"“completely open plan” " من  – مزایا إیجابیةكان لھ
توفیر التكالیف ، وإتاحة مرونة أفضل ، وتشجیع المزید من 

التعاون ، فإن ھذه المساحة المفتوحة ال تزال تعاني من بعض 
العیوب حیث  جعلت مساحات العمل المفتوحة و المنتظمة والمملة 
من الصعب على الموظفین تحدید أو الشعور باالنتماء لفراغ معین 

: طابع الشخصي علي األماكنمع نقص الخصوصة وأضفاء ال
حتى أن مقصورة العمل كانت رغم العیوب التي تم سردھا مسبقا 

  " .حیزھم"أال أنھا كانت تسمح للعاملین بتخصیص 
 ”The “Noughtiesالمنشأت األداریة في األلفیة ) 1-6

Office  
تم إنشاء نوع جدید من أماكن العمل من قبل الشركات المعروفة  -

التي كانت تستند إلى " الشركات الناشئة"و "  dot coms "باسم 
یمیلون إلى أن "  dot coms "كان عمال . نھج مختلف للعمل

ً وریادیین وتحرص على ممارسة وسلوك اإلصالح  یكونوا شبابا
بدأت فكرة التوازن بین العمل والحیاة تنسجم مع . في مكان العمل

ائح بین الطوابق تصمیم مكان العمل نفسھ مع االبتكارات مثل الشر
ً من الساللم، وأزقة البولینج وألعاب األروقة في الموقع یشیر . بدال

 office is a"بعض المعلقین إلى ھذا األمر على أنھ نھج 
playground " الذي یتمیز بروح فوضویة ،.  

 
 criterionindustries: لمصدرا )توضح مثال علي تطور المكاتب االداریة في األلفیة( 16صورة 

  
 sec: المصدر )، بلندنGooglتوضح مقر شركة ( 17صورة 
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 الباحثة: المصدر )یوضح التطور الزمني في تصمیم المنشأت األداریة من خمسینات القرن الماضي وحتي األلفیة( 1 شكل

 WORKPLACES DESIGN) 2019وحتي عام   2000حدیثة للتصمیم الداخلي ألماكن العمل األداریة من عام األتجاھات ال -  2
TRENDS 2000 -2019)     

 ”The sustainability“األستدامة في بیئة العمل  ) 2-1
لقد منحت أھداف التنمیة المستدامة فرصا جدیدة ألعادة تعریف  -

یات النظام البیئي األستدامة من خالل أشراك جمیع مستو
والمنظومة األداریة وجمیع أفراد القوي العاملة ؛ لتعزیز ثقافة 

الوعي الذي أوجدتھ أھداف التنمیة . المسئولیة نحو المجتمع 
المستدامة في الواقع من خالل عقود من عمل األمم المتحدة 
،ھوتشكیل طریقة جدیدة للتفكیر في التنمیة المستدامة ، ھذا 

االتصال بین القضایا التي تؤثربینا جمیعا  في یؤكدالتحول الثقا
النشاط  التركیز العالمي على التقاطعات بین ویساھم بشكل متزاید

   .البشري والموارد الطبیعیة والعالم الذي نحیا فیھ 
في مجاالتھا عندما تھتم بتحقیق أھداف التنمیة أن الشركات الرائدة 

لتي تحقق األستفادة المستدامة عن طریق أعتماد المعاییر ا
األقتصادیة واألجتماعیة والبیئیة ؛فیعطي ذلك أنطباعا إیجابیا 

لعالمتھم التجاریة وذلك عن طریق أعتماد المسئولیة األجتماعیة 
؛ مما یساھم في تحقیق  للشركات كمنھجیة وأستراتیجیة عمل 

الھدف الثامن من أھداف التنمیة المستدامة وھو تحقیق العمل 
الجمع بین ثقافة أن جمیع من أجل النمو األقتصادي؛ الالئق لل
 Sustainable“  والتصمیم المستدام The Wellbeingالرفاھیة 

Design”  و المكاتب الصدیقة للبیئة Eco-Friendly 
Offices”  “ الملیئة بالضوء الطبیعي والتصمیم البیوفیلیك

“Biophilic Design”  ھي السائدة في ھذه الفترة وذلك من 
خالل توفیر األثاث المناسب، واألھتمام بأعادة التدویر ، والتأكد 

من تقلیل النفایات ، مكن ذلك الشركات من بناء أماكن عمل 
مستدامة تجعل الموظفین سعداء ؛ األمر الذي سیساعد بدوره على 

 Sustainable“   االحتفاظ بقوى عاملة مستدامة
Workforce”.  

  The Wellbeing  فاھیة في بیئة العملالر 1-1- 2 
تزداد أھمیة الخدمات االجتماعیة التي توفرھا المنظمات  -

للعاملین بھا حیث أنھ ال تقاس مدي نجاح المؤسسات بالمكاسب 

المادیة فقط ولكن أیضا بمدي الرفاھیة التي تحققھا لعاملیھا 
وكان ذلك تأثرا بدراسات األقتصاد األجتماعي  

Socioeconomics”“ أن التغییرات األجتماعیة  حیث وجد
التي یتم أضافتھا في بیئات العمل لھا تأثیرا إیجابیا علي مدي 

األنتاجیة التي تحققھا الشركات ومد تمیزھا باألبتكار، 
وأصبحت وسائل الرفاھیة التي توفرھا الشركات حقوق 
 و أجتماعیة لعاملیھا ومساحات العمل الھادئة وأماكن التأمل

  أو حدائق األعمال المكاتب الحدائقیة
 “Bussiness Garden”  وخدمات وفرص المشاركة

االجتماعیة ، كتطور لھذا فإن تحقیق السعادة للعاملین أثناء تأدیة 
ھو استجابة أعمق ألتجاه  ”Happy Employee“  مھماتھم

الرفاھیة مع التكامل التكنولوجي مع األھتمام باألعتبارات النفسیة 
 Director  والتي تشغل منصب  Ann Kim للعاملین ، تقول

Of Ideo Cambridge    
أن دور المصمم الداخلي أصبح لیس مقصورا علي تھیئة "  

الفراغ الداخلي فقط ولكن أصبح لھ دورا فعاال في حالة األفراد 
م توفر العناصر ؛ في اآلونة األخیرة ت" النفسیة والجسدیة 

الترفیھیة داخل بیئة العمل من نادي ریاضي ومقھي ومطعم على 
یقضي الناس وقتًا فعلیا أقل في " Tanya Woodحد تعبیر 

مكتبھم الرسمي، انھم یریدون المساحات التي تلبي أحتیاجنھم 
الیومیة وتعزز نشاطتھم المختلفة، ویمكن ذلك عن طریق الوصول 

أللعاب الریاضیة أو غیرھا  والتي إلى كل شيء من صاالت ا
؛ ھذه األنواع من المساحات "تدعم وتعزز حیاتھم األجتماعیة 

تخلق إحساًسا أكبر بالمجتمع وتساعد على تعزیز الصحة والعافیة 
مع ؛ و وھذا بدوره یساعد علي التقدم بشكل جید في بیئة العمل 

 ً ً  استمرار السنوات في التقدم ، أصبحت الشركات تبذل جھدا ھائال
  Collaborationإلرضاء جیل األلفیة، وبدأ ظھورالتعاون 

وتشجیع التواصل األجتماعي داخل الشركات ؛ نرى طفرة في 
إعدادات المكاتب غیر التقلیدیة التي تنتشر في جمیع أنحاء العالم 
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مع ظھور مسمیات جدیدة لتقسیم الداخلي للفراغات بناء علي 
حیث یسعي ؛  “ ”Game Areasاألنشطة التي نقام بھا مثل

الناس إلي الحیاة الشمولیة بشكل أكبر؛ من تحقیق التوازن ما بین 
  العمل والحیاه

 “Work Life Balance” من حیث أعتبار العمل تجربة حیاتیة
للعاملین ومن ھنا یزید التركیز علي األھتمام بأبتكار أسالیب 

لزیادة الثقافة  جدیدة  وذكیة ألنجاز المھام الوظیفیة وذلك كنتیجة
حول أھمیة تحقیق السعادة والتوازن في الحیاة كأتجاه عام اكثر 

أماكن العمل  من تحقیق المكاسب المادیة فقط ؛ ومع التوجھ نحو
 Activity Basedالمحفزة علي العمل القائم علي النشاط  

Working (ABW)  حیث انھا تكون بیئة عمل متنوعة مرنة
یة وخارجیة وذات بنیة تحتیة قابلة ذات فراغات متنوعة داخل

ألستیعاب أدوات التكنولوجیا لتمكین القائمین باالعمال علي 
الوصول علي ادوات مھمامھم بشكل سریع ویدعم ذلك ثقافة 

المؤسسات والمنظومات األداریة والتي توفر التدریبات والدعم 
    . لموظیفھا 

على صحة  العمل القائم علي النشاط لھ القدرة على التأثیر
حیث یساھم النشاط .الموظف ونتائج مكان العمل بشكل إیجابي

البدني غیر الكافي والفترات الطویلة من الجلوس في مجموعة من 
 .األمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب واألوعیة الدمویة 

   
 retaildesignblog: صدرالم )توضح أستخدام وسائل الترفیة في اماكن العمل( 18صورة 

     
 pinterest: المصدر )توضح تحقیق الرفاھیة للعاملین عن طریق أستخدام وحدات أثاث متنوعة والتحرر من المكاتب( 19صورة 

  
 pinterest: المصدر  )عامتوضح التحفیز علي تأدیة التمرینات أثناء فترات الراحة أو تناول الط( 20صورة 

    ”Sustainable Design“ التصمیم المستدام ) 2-1-2
النشاط األنساني یعد من أعظم التحدیات التي تواجھ المصمم 

لتقویمھا وتوجیھا ؛ حیث یمكن لألفراد المساھمة بشكل كبیر في 
بیئیا في مكان العمل  الحفاظ على الطاقة عن طریق تغییر سلوكھم

كنولوجیا دوًرا مھًما في تغییر معتقدات الناس حیث تلعب الت
االستدامة من خالل التقنیات التي یمكن أن تعزز  وسلوكھم تجاه

 السلوكیات المستدامة ؛ عن طریق دراسات البیئیة
environmental ، علم النفسpsychology  وكفاءة الطاقة ، 

energy efficiency  والمباني الخضراء ،green building  ؛
لمساھمة في حل قضایا البیئة من خالل تقدیم أقتراحات في وا

تصمیم أنظمة مقننة في بیئات العمل من توفیرالطاقة في مكان 
 indoor) (جودة البیئة الداخلیة(العمل مع تحقیق 

environmental quality (IEQ   في مجال اإلضاءة ودرجة
 .الحرارة والتھویة

اصر خضراء مثل نوافذ من وجود بیئة عمل أكثر طبیعیة ، مع عن
الھواء الطلق وضوء النھار ، یرفع اإلنتاجیة بشكل كبیر ؛ ھذا 

 Theمعھد  و  Carnegie Mellonوفقا لباحثین من جامعة 
Rocky Mountain . وعلي سبیل المثال الضوء الطبیعي ، على

وجھ الخصوص ، یساعدنا على الحفاظ على إیقاعاتنا البیولوجیة 
Rhythms Circadian وبالمثل ، ، والتي بدورھا تقلل اإلجھاد
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التي یمكن لنباتات المكاتب والنوافذ (یساھم نوعیة الھواء الجیدة 
في الحد من أمراض الجھاز التنفسي ) المفتوحة في تحسینھا

 .والربو والحساسیة وما شابھ
 Friendly Offices”-“Ecoالمكاتب الصدیقة للبیئة ) 2-1-3
   
في المجال التصمیمي ھناك صراع إلیجاد طرق تحقیق التوازن  -

والمواءمة بین التكنولوجیا وحمایة الموارد والمصادر الجمالیة 
مما یؤكد علي أھمیة التفكیر بیئیا خالل عملیة التصمیم  الطبیعیة؛

كثر تكامال مع جمیع أنظمة الحیاة للوصول إلي بیئة داخلیة أ
اختیار مواد وخامات وتحدید مع  حمایة الھواء والماء واألرضو

؛ حیث شھد العالم التطور السریع صدیقة للبیئة  تقنیات البناء
والكبیر في تحقیق عناصر تكنولوجیة كبیرة في بیئات العمل ولكن 

تماد نھج أعمع القلق من تفاعل ذلك في النظام البیئي؛ من خالل 
 passiveتصمیمي أكثر صداقة للبیئة وطرق التصمیم السلبي  

design مصادرالطاقة المتجددة لتحقیق مكاتب صدیقة  واستخدام
  .للبیئة

  
  )توضح حدائق األسقف؛ كوسیلة لتفعیل فكر واتجاه المباني الصدیقة األداریة للبیئة( 21صورة 

 nationalgeographic: المصدر

 
  )توضح أنسجام حدائق األسقف مع الشكل العام للمباني األداریة( 22صورة 

 discoverdesign: المصدر
 Biophilic)التصمیم البیوفیلیك في منطقة العمل ) 2-1-4

Design)   
 .Edward O)تم تعریف التصمیم البیوفیلیك من قبل  -

Wilson)  علي أنھ العالقة الفطریة بین البشر 1984عام ،
والطبیعة، وأحتیاج األنسان المستمر أن یكون متصل بالطبیعة 

  .وأن یكون محاط بالغطاء النباتي 
وقد أكدت الكثیر من البحوث علي التفضیل البشري للبیئة  -

الطبیعیة ولیست المبنیة، والدلیل علي ذلك عندما بدأ االنسان في 
حضریة، جلب الكثیر من العناصر التي تسمح بناء المجتمعات ال
توفر ( لألنسان بالطبیعة مثال ) أتصال مرئي(األتصال المباشر

، أو األتصال الغیر مباشر )نوافذ مطلة علي الحدائق والبحیرات
أى من خالل وصول ضوء النھار داخل ) (أتصال غیر مرئي(

سمعي  ،و توفر المیاه كعنصر جمالي، بشكل مرئي أو )بیئة العمل
“Presence of Water”  وذلك یساعد في أستعادة النشاط ،

العقلي وتوفیر الراحة من الروتین الیومي، للحفاظ علي الرفاھیة 
 . اإلیجابیة في المنظمات عالیة األداء 

“Social Responsibility” 2-2 (  المسئولیة اإلجتماعیة 
ل أشمل في المسئولیة األخالقیة تجاه المجتمع ھي التفكیر بشك -

مواجھة المشكالت األجتماعیة وتحسین نمط حیاة الكثیرین؛ 
 Socially“ویندرج تحتھا المسئولیة اإلجتماعیة للتصمیم 

Responsible Design”  والمسئولیة اإلجتماعیة للشركات

“Corporate Social Responsibility”  ؛ وتعد واحدة من
 –یة المستدامة أقوى االتجاھات ضمن جدول تنفیذ أھداف التنم

التي تلبي أحتیاجات الحاضردون المساس بقدرة األجیال المقبلة 
ھي توجیھ األدراك نحو أن الشركات یجب أن  –لتلبیة أحتیاجتھم 

تلعب دورا محوریا لدعم القضایا االجتماعیة والبیئیة جنبا مع 
جنب مع األھداف االقتصادیة وذلك األھتمام لیس بالجدید ولكن 

ان یزداد في المستقبل و یتم أدراج ذلك تحت مسمیات   من المتوقع
 Corporate“ المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات 

Responsibility  و“Corporate Citizenship”  من خالل
رؤیة وأھداف مشتركة مع دمج المسئولیة اإلجتماعیة للتصمیم في 

  .كافة مراحلھ 
“Socially Responsible Design”  2-2-1 (ئولیة المس

 اإلجتماعیة للتصمیم  
یأخذ في االعتبار السیاق ) SRD(التصمیم المسؤول اجتماعیًا 

 اإلجتماعي واإلقتصادي الذي یحكم نشاط التصمیم
ً على االھتمام  والتأثیر على عملیات التصمیم؛ و یركز نموذجا

بالمنتجات والبیئات والخدمات واألنظمة التي یمكن أن تخفف من 
وتشجع المصممین . الحقیقي وتحسین نوعیة الحیاةمشكالت العالم 

على استخدام مھارات فریدة لمعالجة قضایا الجریمة ، التعلیم ، 
الحكومة ، الصحة ، عادلة التجارة والبیئة واإلدماج االجتماعي 

 . والسیاسة االقتصادیة
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الكثیر من  التصمیم لھ تاریخ طویل من االلتزام بمعالجة -
حركات التصمیم في : وھذا یشمل  تماعیةالبیئة االج مشكالت

تحسین ظروف العمل للحرفیین ؛  التي سعت إلى 19القرن 
المصممین أنتقدوا بشدة المجتمع األستھالكي في  السبعینیات 
والثمنیات من القرن الماضي ، وبدأوا في عرض حلول بدیلة 
لمشكالت للعالم الحقیقي والنھج المختلفة التي یجب أن تقودھا 

   .سواق األ
“Corporate Social Responsibility”  2-2-2 (

 المسئولیة اإلجتماعیة للشركات  
ھي نھج إدارة األعمال ) CSR(المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات 

الذي یركز على توجیھ الشركات ویعكس القضایا التي تواجھ 
إنھا تتطلب أن تتعھد الشركات اإلجراءات التي . الشركات العالمیة

إیجابیا على المجتمع ، ویثیر أسئلة حول المدى الذي یمكن تؤثر 
الشركات اعتبار منتجي المنتجات الضارة مسؤولین اجتماعیًا؛

انھم  لدیھا التزامات قانونیة واجتماعیة ناشئة عن السیاق الذي
) CSR(؛ تھدف حركة المسؤولیة االجتماعیة للشركات بھ یعملون

المسؤولیات  حو المجتمع معربط السلوك األخالقي للشركة ن إلى
المسؤولیة . تجاه أصحاب المصلحة ، ولیس فقط المساھمین

تطویر قواعد السلوك وبیانات تھدف إلي  االجتماعیة للشركات
التحسین المستمر، على سبیل المثال ، الكفاءة  المھمة وتحقیق

  . البیئیة
 مزید من الشفافیة المالیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات تشجع

ممارسات اإلدارة  واألستثمار األخالقي ، مع تأیید مجموعة
حول التكنولوجیا  التقلیدیة ، بما في ذلك بناء الشراكات والتعاون

وتطویر مناھج متكاملة ، یتم التركیز أیضا على توحید 
 CSRلقد تم دمج  الممارسات التجاریة عبر األسواق العالمیة 

أسالیب اإلدارة ، مثل  في) SRI(واألستثمار المسؤول اجتماعیًا 
          (Ibid). نموذج التمیز في األعمال

 The Coworking“مساحات العمل الجماعیة  ) 2-3
Workspace”  

 Coworking Design“ أتجاه تصمیم ساحات العمل الجماعي -

Trend”  في تبني ھذا النمط من الكثیر من الشركات ، بدأت
ت الكبرى في أن یكون مساحات العمل  ، حیث ترغب الشركا

، التي  core offices“ ”لدیھا مزیج من المكاتب األساسیة 
، والمكاتب  long-termتمتلكھا أو تستأجرھا على المدى الطویل 

التي تستأجرھا في مساحات العمل   ”flexible“" المرنة"
. عند الضرورة ”The Coworking Workspace“عيالجما

، وإعادة تنظیم الفرق لكل  AGILEوھذا یسمح لھم بالبقاء 
   hotdeskingھي أمتداد من و  مشروع جدید ، وتقلیل التكالیف

  .في التسعینات
من فكر  ”The Coworking Workspace“وقد أنبثق -

ھو نظام و ”The Sharing Economy“األقتصاد التشاركي 
مبني  (A Socio-Economic System)أجتماعي وأقتصادي 
موارد البشریة والمادیة، ظھوره یعكس علي المشاركة من ال

التغییر الفكري في المجتمعات حول الملكیة واألستھالك التعاوني 
مدعوما بالتكنولوجیا والتطبیقات التي تسمح للشركات مواكبة 
سرعة التغییر في العرض والطلب، وقد أصبح فكر األقتصاد 

ل التشاركي مؤثرا ومغیرا في الصناعة والعقارات وبیئة العم
، ویعزز األقتصاد التشاركي التحوالت السلوكیة علي   األداري

نطاق واسع في المجتمع حیث یتعدي األستھالك المادي للمنتجات 
لیصل إلي جمع خبرات وتجارب المستھلكین بشكل یعبر عن 
التطورات الفعلیة في أتجاھات المجتمع تجاه المنتجات بشكل 

  .سریع ودوري 
كي لشركات أمكانیة الوصول السریع یسمح األقتصاد التشار -

للمواھب في اى مكان في العالم وبالعكس یسمح لألشخاص 
الموھبین الحصول علي فرص العمل المالئمة لھم  في الشركات 

العالمیة وھذا التبادل المرن عزز األقتصاد ومن المتوقع زیادة ھذا 
صل التبادل الدوري نتیجة للتطورات التكنولوجیة في وسائل التوا

وفي تكنولوجیا المعلومات وسؤثر ذلك علي تصمیم أماكن العمل 
لتكون أكثر أستیعابا للتنوع الفكري والثقافي نتیجة مشاركة بیئة 

  . العمل للفئات والجنسیات المتعددة 
  

  
 theworkspace: المصدر )”The Coworking Workspace“ توضح مثال علي مساحات العمل الجماعیة( 23صورة 

  
 allwork.space: المصدر )”The Coworking Workspace“ مساحات العمل الجماعیةمثال علي توضح (  24صورة 

“Inclusive Design” 2 -4 ( التصمیم الشامل) الدمج في بیئة
  ) العمل

قت من أي و diverseأصبحت القوى العاملة الیوم أكثر تنوعا 
مضى ، لذلك من المھم أن تكون أماكن العمل قابلة علي أستیعاب 

ھذا التنوع سواء في الجنسیات أو األعمار أو الثقافات حیث 
یتوجب على المصممین تفھم الفرق ، وتحقیق التصمیم المدمج 

“Design Inclusivity”  علي كافة المستویات من توفر

مات وأثاث ومداخل حمامات خاصة للسیدات والرجال وتوفیر حما
، التصمیم األفضل لألماكن مخصصة لذوي االحتیاجات المختلفة 

ً كان العمل ھو الذي یوفر  مساحات عمل مناسبة لكل شخص ، أیا
و یھدف التصمیم  .، ویمكن الوصول إلیھ بشكل كامل للجمیع

الشامل إلى إزالة الحواجز التي تخلق جھدًا وانفصاًال ال داعي 
الجمیع من المشاركة على قدم المساواة ، بثقة  أنھا تمكن. لھما

 .وبشكل مستقل في األنشطة الیومیة
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  ) ”Inclusive Design“ )الدمج في بیئة العمل( توضح مثال علي التصمیم الشامل( 25صورة  

 us.jll: المصدر

  
 ofcspc: المصدر ) ”Inclusive Design“ )الدمج في بیئة العمل(یم الشامل توضح مثال علي التصم( 26صورة 

   
“Collaborative Design”2 -5 (  التصمیم التعاوني  

العمل الجماعي ھو أساس عملیة النجاح في المنظمات؛  ولھذا 
الغرض یتم تخصیص المساحات التعاونیة الفعالة في مساحات 

ل العمل الجماعي وعملیات ھذه المساحات مصممة لتسھی؛العمل 
واتخاذ القرارات؛ وذلك أستجابا لرغبة  التبادل الفعال للمعلومات

كجزء من تجربتھم  العاملین في التواصل اإلجتماعي والمشاركة
تحتاج المنظمات لتفعیل االبتكارو تحقیق النجاح؛ ؛ كما  التعاونیة
اركة تفاعل بین مجموعات العمل ؛ وتفعیل عملیة المشال من خالل

-CO“ یتمثل ذلك في  والتعاون وصوال إلي العملیة التصمیمة و
DESIGN” في إشراك المستھلكین ومستخدمي المنتجات

والخدمات في عملیة التصمیم ، مما یؤدي إلى عملیات التحسین 
المستمرة واالبتكار؛ وھذا یؤدي إلى بعض التغییرات اإلیجابیة في 

  . م المنھجیة المتبعة في عملیات التصمی
أصبح التصمیم المشترك مھًما في مواجھة الجوانب االجتماعیة 

حاجة الالقضایا البیئیة والتعلیمیة والتكنولوجیة ، حیث ووالسیاسیة 
والسیطرة  الملحة إلى نھج مختلف لتمكین الناس من المشاركة

قد یشارك أشخاص مختلفون عن .على حیاتھم والبیئة الخاصة بھم
  .تنوعة طریق القیام بأدوار م

المھمة الرئیسیة في التصمیم المشترك ھي التواصل والتعاون وقد 
یلعب األشخاص دوًرا في تسھیل أو إشراك اآلخرین في مھام 

التصمیم ،أو قد یشاركون أو یجمعون أو یفسرون المعرفة 
واألفكار والموارد على مستویات مختلفة في مراحل مشروعات 

  .التصمیم

  
  good-design.org: المصدر ) Meeting Podsتوضح ( 27 صورة

  
 mcwaters: المصدر  )Collaboration And Idea Roomsتوضح ( 28 صورة
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“The Internet Of Things”  (IOT)  2-6 (  أنترنت األشیاء  
  ”The Internet Of Things“وصلت شبكة إنترنت األشیاء 

 تتحكم فيإلى بعض مباني المكاتب في شكل لوحات رقمیة  بالفعل
 The Window“درجة الحرارة وأستھالك المیاه وظالل النوافذ 

Shades”  مما یساھم في توفیر الطاقة وزیادة االستدامة، أن
اإلنترنت في مكان العمل یتیح للموظفین درجة من التحكم في 

لدیھم ، بل یوفر أیًضا البیئة الداخلیة ویساعد في رفع المعنویات 
بیانات ھامة یمكن للمصممین استخدامھا عند التخطیط لكیفیة 

  .تحسین المساحة

رئیسة المعھد البریطاني للتصمیم  Susie Rumboldتقول 
The British Institute of Interior Design الداخلي 
“Biid”  إن استخدام نماذج بناء المعلومات  ،)Bim ( وأیًضا

And Virtual RealityAugmented   أصبح شائعًا لتقلیل
ًا لجمیع  Bimتخلق . "تأثیر القفزات التكنولوجیة نموذًجا دقیق

عملیات البناء في مكان واحد ، مما یسمح بالطریقة التي یمكن بھا 
نقوم اآلن بتصمیم دورة حیاة . "، كما تقول" التفاعل بین األنظمة

ى التشغیل وحتى الھدم كل مبنى بالكامل ، بدًءا من البناء وحت
  ."والتخلص في نھایة المطاف

  
  researchgate: المصدر )یوضح الخط الزمني لظھور أماكن العمل الرقمیة( 2شكل 

ً في ثورة تطور أماكن العمل ،  لقد كان للتكنولوجیا دورا رئیسیا
 ویمكننا أن نفترض أن دورھا سیستمر في دفع بعض التغییرات

الرئیسیة التي سنراھا في المستقبل نظرا إلي التقدم السریع وزیادة 
األعتماد على التكنولوجیا ، وكیف یؤثر ذلك علي العمل األداري 
 والعمالة والمنظمات وذلك من خالل أبحاث علم النفس التنظیمي

“Organizational Psychology”   والسلوك
تعزیز  سائلوومن  ”Organizational Behavior“التنظیمي

  الدمج في بیئات العمل ھي األجتماعات عن بعد
 ”  “Teleconferencing  ھي تواصل تفاعلي بین مجموعة من

الوسائل األلكترونیة وقد تم تقدیم ھذه  أحدياألشخاص من خالل 
  الفكرة أول مرة في الستینات من القرن الماضي من خالل

 “American Phone and Telegraph’s Picturephone” 
وقد تم التطور في ھذا الصدد وصوال إلي الیوم حیث تكنولوجیا 

المعلومات حیث التواصل السمعي والمرئي في آن واحد من خالل 
وأصبح ذلك من ترتیبات  ”Hologram“ومن تطبیقاتھا األنترنت 

العمل حیث سھلت التكنولوجیا األجتماعات في أي وقت ومن أي 
لكثیر من الناس ومن المرجح مكان، وقد غیر ذلك طریق عمل ا

أن یتم أستمرار التطور في ھذا المجال في المستقبل ومن 
محلي أو (التحدیات الحالیة ھي ھیكلة فریق عمل أفتراضي 

 وكیفیة إنشاء الثقة و التعاون بین أعضاء الفریق الذین) عالمي
 Digital تقدم أماكن العمل الرقمیة  و..یلتقون أفتراضیا 

Workplace Solutions)DWS( حلوال لدمج في بیئة العمل 
بإنشاء اتصاالت وإزالة الحواجز بین األشخاص والمعلومات 

، عند كسر الحواجز ، یؤدي العمال وظائفھم بشكل  والعملیات
أكثر فعالیة وكفاءة ، ویجعلون األعمال أكثر مرونة وتنافسیة، 

تماعات حیث المساحة الفعلیة بما في ذلك المكاتب وقاعات االج
وھواتف المكاتب ، إلى التركیز على بیئة عمل متصلة دائًما مع 
إمكانیة الوصول إلى ما یحتاجھ الموظفون للعمل، فقد تطورت 

معظم أحتیاجات العمل من اعمال ورقیة إلي معلومات رقمیة سھل 
الوصول الیھا في اي وقت، وتبدلت المراسالت الورقیة إلي 

إحدى المزایا التي وفرتھا  ومن. رسائل برید الكترونیة 
 Digitalالتكنولوجیا الحدیثة و التي یتمتع بھا مكان العمل الرقمي 

Workplace”  “   في أنھ بإمكان األشخاص من جمیع أنحاء
 Virtual“العالم العمل معًا، ومما سھل ذلك العالم االفتراضي 

World” كما یمكنھم تبادل األفكار الجدیدة،  وتبادل الخبرات ،  .  

  ”Conclusion“الخالصة  
في الخمسینیات من القرن الماضي كانت المباني األداریة ذات 

مساحات عمل مفتوحة تصطف فیھا المكاتب بشكل نظامي 
 TAYLORIST “   وتسلسلي وكان ذلك أمتداد لفكر

OFFICE” والذي بدأت شعبیتھ من أوئل القرن العشرین وأمتدت
وصوال إلي الخمسینات ولكن كان ھناك الكثیر من االنتقادات لنھج 

تایلور ، ألنھ لم یراعي العناصر البشریة واالجتماعیة وركز 
ً على ضمان حصول أرباب العمل على أقصى إنتاجیة من  حصریا

  .موظفیھم
علي ھذه السلبیات في الستینات عن طریق التنوع في  تم التغلب

توزیع الوحدات المكتبیة من خالل الترتیب الحر داخل المساحات 
 OFFICE LANDSCAPEالمفتوحة وظھر أتجاه 

“BÜROLANDSCHAFT”  معززا العالقات األنسانیة
والمساواة والتفاعل الوظیفي غیر الھرمي ؛ ولكنھ تلقي العدید من 

، وكانت في غالبھا علي أشكال التصمیم التي أنتجتھا األنتقادات
   .ھذه الحركة التصمیمیة

وشھدت السبعینات فترة من التغییر األجتماعي ، وعلي العكس 
من فترة الخمسینات أصبحت راحة الفرد مصدر أھتمام 

للمصممیین، كما بدأت األعتبارات البیئیة تكتسب المزید من 
  .األھمیة 

ي في الثمانیات  تطلب تجھیزات في أماكن التطور التكنولوج 
وكان   ”Cubicle“العمل ، فقد تم تصمیم المقصورات األداریة  

تصمیما ناجحا في حد ذاتھ ولكن مع التركیز علي ربحیة 
المؤسسات وقلة األھتمام برفاھیة العمال مع التأثربمساحات العمل 

 Cubicle“المفتوحة في الخمسینات والستینات تم ظھور 
Farm”  حیث تكسد عدد كبیر من العاملین في مساحة واحدة

مفتوحة مع تقسیمھا بشكل نظامي مع عدد االھتمام بالتواصل بین 
  .عاملیھا

التقدم السریع في أستخدام الكمبیوتروشبكة المعلومات في  
، الذي “  ”Hot deskingالتسعنیات، تم طرح مفھوم مكتب 

ً من أن یكون لكال منھم  یشارك فیھ الموظفون محطات العمل بدال
محطة خاصة ، وأصبح التصمیم أكثر فائدة ونفعیة مع أستمرار 

 ”completely open plan“أستخدام مساحات العمل المفتوحة  
تكالیف ومرونة أكبر في وكان لذلك مزایا إیجابیة من توفیر ال

التواصل بین الموظفین؛ فإن ھذه المساحة المفتوحة ال تزال تعاني 
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من بعض العیوب حیث  جعلت مساحات العمل المفتوحة من 
الصعب على الموظفین تحدید أو الشعور باألنتماء لفراغ معین مع 

حتى : نقص الخصوصة وأضفاء الطابع الشخصي علي األماكن
كانت رغم العیوب التي تم سردھا مسبقا أال  أن مقصورة العمل

  ".حیزھم"أنھا كانت تسمح للعاملین بتخصیص 
مع حلول األلفیة بدأت بدأت فكرة التوازن بین العمل والحیاة 

تنسجم مع تصمیم مكان العمل نفسھ وبدأت ظھور المكاتب ذات 
نتیجة لظھور الشركات   casual office“الطابع الغیر رسمي 

صبحت النسبة األكبر في بیئات العمل من الشباب والتي الناشئة وأ
  .   ”creative generations“تم وصفھا باألجیال المبتكرة 

 2019إلي عام  2000تم الوصول إلي األتجاھات الحدیثة من عام 
  وكان من أھمھا األستدامة في بیئة العمل 

 “The sustainability”  من خالل الجمع بین ثقافة الرفاھیة
“The Wellbeing”   والتصمیم المستدام “Sustainable 

Design”   و المكاتب الصدیقة للبیئةEco-Friendly 
Offices”  “ والتصمیم البیوفیلیك“Biophilic Design”  .  

المسئولیة اإلجتماعیة تعد من أقوى األتجاھات ضمن جدول تنفیذ 
مواجھة أھداف التنمیة المستدامة وھي التفكیر بشكل أشمل في 

المشكالت األجتماعیة وتحسین نمط حیاة الكثیرین؛ ویندرج تحتھا 
  المسئولیة اإلجتماعیة للتصمیم

 “Socially Responsible Design”  والمسئولیة اإلجتماعیة

  .”Corporate Social Responsibility“للشركات 
بدأت الكثیر من الشركات في تبني أتجاه تصمیم ساحات العمل 

وھذا یسمح لھم   ”Coworking Design Trend“ الجماعي
، وإعادة تنظیم الفرق لكل مشروع جدید ،  AGILEبالبقاء 

في    hotdeskingوتقلیل التكالیف و ھي تعد تطورفكر 
  . التسعینات

القوى العاملة أصبحت الیوم أكثر تنوعا من أي وقت مضى ، لذا 
ذا التنوع من المھم أن تكون أماكن العمل قابلة علي أستیعاب ھ

سواء في الجنسیات أو األعمار أو الثقافات حیث یتوجب على 
الدمج في بیئة (التصمیم الشامل  المصممین تفھم الفرق ، فظھر

  .”Inclusive Design“) العمل
ومع تزاید المنافسة بین الشركات تم حث العاملین علي األبتكار 

في ولھذا الغرض یتم تخصیص المساحات التعاونیة الفعالة 
 Collaborative“مساحات العمل فظھر التصمیم التعاوني  

Design”.  
وصلت   ”The Internet Of Things“شبكة إنترنت األشیاء 

بالفعل إلى بعض المباني األداریة في شكل لوحات رقمیة تتحكم 
 The“في درجة الحرارة وأستھالك المیاه وظالل النوافذ 

Window Shades”  الطاقة وزیادة مما یساھم في توفیر
  . األستدامة 

 
  )یوضح األتجاھات الحدیثة في تصمیم المنشأت األداریة( 3شكل 

  :Resultsنتائج البحث 
 1950بعد دراسة التصمیم الداخلي لبیئة العمل األداري منذ عام 

؛ كمقدمة لدراسة األتجاھات الحدیثة ؛ تم  2000وحتي عام 
أستنباط المعاییر التي تحقق ھذه األتجاھات؛ والموضحة في 

ھا في عملیة ؛ والتي یمكن أستخدا) 4شكل رقم (الشكل التالي 
  . تقییم كفاءة بیئات العمل

عند تحقیق ھذه المعاییر بنسب عالیة في بیئة العمل یكون المصمم 

الداخلي قد ساھم في التغلب علي سلبیات بیئات العمل، وأحداث 
 العاملین بین الوظیفي والتفاعل التواصل التنوع الفراغي لتحقیق

 التغییرات ستیعابوجعل بیئة العمل قابلة أل األستدامة وتحقیق
في  الفعالة المشاركة مع العمل وسوق العاملة القوي في الحالیة
  . المستدامة التنمیة أھداف تحقیق

ً في عدم إدراك المصمم الداخلي  حیث كان غیاب ھذه المعاییرسببا
لدوره المحوري في دفع عملیة التقدم والمشاركة في تحقیق 

  .األستدامة 
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