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 أثر التكنولوجيا الذكية عمى الحيزات الداخمية لممكتبات العامة
 مروه محمد محمد البدرىأ/ 

Marwaelbadry90@gmail.com 
 مستخمص البحث
بمختمػػؼ ع الػػذي يلػػلؿ العػػالـ اليػػـو قػػو التػػدمؽ السػػري  لممعمومػػات و اف الموضػػ

مصػػادرقا وانواا،ػػػا  ممػػػا سػػػرع مػػف وتيػػػرة حصػػػر وتجميػػػ  كػػؿ قػػػذ  ا وايػػػة  م صػػػبحت 
المكتبػػػػات بمختمػػػػؼ انواا،ػػػػا تمعػػػػب دورا جوقريػػػػا  ولعػػػػؿ مػػػػف اقػػػػـ انػػػػواع قػػػػذ  المكتبػػػػات 
)المكتبػػات العامػػة وموضػػوع البحػػثوه حيػػث ان،ػػا تخػػدـ المػػواطنيف كامػػة دوف اسػػتثنا  و  

اآلونػػػة ا خيػػػرة ظ،ػػػرت مػػػا يطمػػػؽ اميػػػ  ) العمػػػارة  تضػػػ  اي قيػػػود امػػػه ممتمكات،ػػػا  مفػػػه
و والػػػذي قػػػو بمثابػػػة حمبػػػة الوصػػػؿ بػػػيف العمػػػارة intelligent architectureالذكيػػػةه و

تنػػاوؿ قػػذا البحػػث نلػػ ة العمػػارة وقد والعمػػارة الداخميػػة ومجػػاؿ التبنيػػة الذكيػػة المسػػتخدمة 
مسػػػػتخدمة مػػػػه الحيػػػػزات الداخميػػػػة الذكيػػػػة لممكتبػػػػات العامػػػػة  وبعػػػػض التبنيػػػػات الذكيػػػػة ال

الداخمية لممكتبات العامة وخصائصػ،ا ومميزات،ػا  ثػـ تػـ اػرص بعػض صػور التطبيبػات 
التكنولوجيػػػة الذكيػػػة امػػػه الحيػػػزات الداخميػػػة لممكتبػػػات العامػػػة مػػػف خػػػ ؿ بعػػػض ا مثمػػػة 

الواج،ػػػػػػات  –الحػػػػػػوائط –ا سػػػػػػبؼ –التكنولوجيػػػػػػة الذكيػػػػػػة المسػػػػػػتخدمة مػػػػػػه )ا رضػػػػػػيات
انواع ا ثػاث الػذكه المسػتخدـ مػه رمػ  كفػا ة الحيػزات الداخميػة  الخارجيةه وايضا بعض

لممكتبػػػػػات العامػػػػػة  وامػػػػػه الػػػػػر ـ مػػػػػف توقػػػػػؼ البحػػػػػث انػػػػػد قػػػػػذا الحػػػػػد ا  انػػػػػ  مازالػػػػػت 
التكنولوجيػػػة الذكيػػػة مػػػه تبػػػدـ مسػػػتمر م،نػػػاؾ انظمػػػة الذكيػػػة ومكونات،ػػػا المسػػػتخدمة مػػػه 

واج،ػزة ا ستلػعار الذكيػة  ه RFIDالمكتبات العامػة وخصائصػ،ا ومميزات،ػا التػه من،ػا )
التػػه تسػػتخدـ مػػه مراقبػػة مبنػػه المكتبػػة وحمايتػػ   وانظمػػة مراقبػػة الطاقػػة والعػػزؿ الػػذكه 

وبنػا ا امػه مػا سػبؽ  واخيرا ا ضا ة الذكية المستخدمة داخؿ المكتبات العامػة الحديثػة 
لػكؿ يجب امه مبانه المكتبات العامة اف يتوامر مي،ا: اامػؿ الم ئمػة التػه ستسػ،ؿ وب

مػػػػػريظ الوظػػػػػائؼ والفعاليػػػػػات التػػػػػه يبػػػػػـو ب،ػػػػػا العػػػػػامميف بالمكتبػػػػػة والمسػػػػػاحات الخاصػػػػػة 
   بالمستفيديف

لممکتبػات العامػة  ةيػالداخم زاتيالح لممکتبات العامة  ةيالداخم العمارة ة:يالكممات الرئيس
  ةيالذک ايالتکنولوج باتي تطب
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Abstract  

The position that occupies the world today is the rapid flow of 

information in its various sources and types, which accelerated the 

pace of inventorying and collecting all these vessels. Libraries of 

all kinds now play a fundamental role, and perhaps one of the 

most important types of these libraries (public libraries "subject of 

research") as they serve citizens All without exception and do not 

place any restrictions on their properties. In recent times, what is 

called “intelligent architecture” has appeared, which is a link 

between architecture and interior architecture and the field of 

smart technology used. This research has dealt with the emergence 

of smart internal architecture for public libraries, And some smart 

technologies used in the internal spaces of public libraries and 

their characteristics and advantages, Of which are RFID, smart 

sensors that are used in energy monitoring, smart isolation, and 

finally, smart lighting, among others, in modern public libraries. 

Business and business Jobs and other jobs. 

 مقدمة البحث
 ظ،ور الثورة الرقمية والتطور التكنولوجه ال،ائؿ مه ن،اية البرف الماضػه  ومػا

الداخميػػة  وصػػو  إلػػق التبنيػػات ترتػػب امي،ػػا مػػف تطػػور تبنػػق  يػػر مسػػبوؽ مػػه العمػػارة 
إلػػق أف المبنػػق يتصػػؼ بالػػذكا    وبملػػت  إديممػػا  الذكيػػة مػػه حيػػزات العمػػارة الداخميػػة

سػػراة وتطػػور نظػػـ الحيػػزات الداخميػػة لممكتبيػػة ممػػا أدل الػػق أف بعػػض المبػػانه التػػه لػػـ 
مػا يمض امق تليدقا ابد واحد ابيمة تمامًا وااجزة اػف التكيػؼ خػدماتيًا ووظيفيػًا مػ  

يسػػتجد مػػف متطمبػػات التوصػػي ت الرقميػػة مػػه مػػد لػػبكات ا تصػػاؿ الحديثػػة والمتطػػورة 
 ولبكات التلذية لمثؿ تمؾ النظـ 

ووأصبظ يتوجب امػق الم،ندسػيف أف يمارسػوا معػًا دورًا معػاً  مػه تػومير قػامش التصػميـ 
التصػميمه أي تطور  بااتبار أف المبانه التبميدية مرتبطة بالفعػؿ  استيعابالبادر امق 

التكنولوجيػا والتعامػؿ  واسػتعماؿأمػا البنػا  الػذكه مبػد تميػز مجػاؿ افبػداع ميػ  بػالتوظيؼ 
مػػه معالجػػة المبػػانه الذكيػػة مػػه حبيبػػة الع قػػة بالتصػػميـ والتكنولوجيػػػا   خاصػػةبحرميػػة 

وحتػػق يػػتمكف المبنػػق الػػذكه مػػف اسػػتيعاب مػػا قػػد يمػػـز إدخالػػ  مػػف توسػػيعات واضػػامات 
يػػػزات الداخميػػػة  بػػػد مػػػف االخػػػذ مػػػه اػػػيف ا اتبػػػار أف حؼ الػػػنظـ والمسػػػتببمية مػػػه مختمػػػ
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المبػػػانه الذكيػػػة تعتمػػػد مػػػه تصػػػميم،ا امػػػق اسػػػتخدامات التبنيػػػة الحديثػػػة والذكيػػػة بصػػػورة 
أساسػػية مػػػه خمػػػؽ أنظمػػػة تسػػػااد مػػػه السػػيطرة امػػػق المبنػػػق وتػػػومير أنظمػػػة ا تصػػػا ت 

 ه1)الحديثة و
اف استخداـ التكنولوجيا و التبنيات الذكية سوؼ يكوف ل  دور كبيػر مػه  مي ومما  لؾ 

تلييػػر لػػكؿ وم،ػػاـ المكتبػػات العامػػة  لػػذلؾ  بػػد مػػف ا خػػذ مػػه ا اتبػػار تػػ ثير اسػػتخداـ 
التكنولوجيا الذكية امه لكؿ الحيزات الداخمية لموصوؿ اله الوظيفة المطموبة  واف يبـو 

تحبػػؽ ا سػػتخداـ ا مثػػػؿ لوظيفػػ   وتحبػػؽ امميػػػة التصػػميـ الػػداخمه امػػه اسػػػس امميػػة 
تفااؿ ا نساف م  الحيز المحيط ب  مف محددات امبية متمثمة مه )ا رضيات وا سبؼ 

التج،يػزات  تػ ثيرسية متمثمة مه )الحػوائط وا امػدةه  الػه جانػب يوا ثاثه ومحددات رئ
 الفنية التكنولوجية الذكية داخؿ قذ  الحيزات 

 مشكمة البحث
ـ إمكانيػػة تطبيػػؽ التبنيػػات الذكيػػة مػػه تصػػميـ العمػػارة الداخميػػة لممكتبػػات العامػػة لعػػدـ اػػد

 وبعض االسباب االخرل  توامر ا مكانيات المالية لمدوؿ النامية
 أهداف البحث

إلبا  الضو  امق تبنيات العمارة الداخمية الذكية لمبانه المكتبات العامة المعاصرة 
 الداخمية وأثرقا امق حيزات،ا 

 أهمية البحث
 أثر التكنولوجيا الذكية امق الحيزات الداخمية لممكتبات العامة استخ ص

 حدود البحث
  :بداية البرف الواحد والعلريف وصو  الق الوقت الحاله الحدود الزمانية 
 :اقميميػػػة داخػػػؿ بعػػػض الػػػدوؿ العربيػػػة -محميػػػا داخػػػؿ مصػػػر الحـــدود المكانيـــة- 

 االمية داخؿ بعض الدوؿ المتبدمة 
 إسباب اختيار موضوع البحث

  قمة الدراسات الساببة اف قذا الموضوع 

                                                
(1)

https://adelghezzal.wordpress.com. 
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 العمػػػػػارة الداخميػػػػػة  مػػػػػهالتكنولوجيػػػػػا الذكيػػػػػة مػػػػػه نػػػػػاوؿ الطموحػػػػػات والتطػػػػػورات ت
زالة اللموضو  لمواج،ت،ا اياجتاحت العالـ سع یالت لممكتبات العامة  لمتوضيظ وا 

 ل ستفادة من،ا مه داـ وتلجي  البرا ة
 اشكال التكنولوجيا الذكية المستخدمة في المحددات االفقية المكتبات العامة: -1

ـــد:  مػػ  التبػػدـ التكنولػػوجه ال،ائػػؿ ونظريػػات العمػػارة الذكيػػة وظ،ػػور المػػواد الذكيػػة تمهيـــ
الػػداخمه مػػه محاولػػة انلػػا  حيػػز داخمػػه مسػػتداـ وذكػػه وتنوا،ػػا  تطػػور مع،ػػا التصػػميـ 

يخدـ المكتبات العامة  وبالتاله تطػورت وظيفتػ  المحػددات التصػميمية لممكتبػات العامػة 
واصػػبحت تلػػارؾ بلػػكؿ معػػاؿ مػػه الحيػػزات الداخميػػة وتتكامػػؿ جميعػػا النلػػا  بيئػػة تبنيػػ  

 ذكية 
 لممكتبات العامة: ةخمياارضيات الحيزات الد فيالتكنولوجية الذكية المستخدمة  1-1
 أرضيات التهوية عن طريق ازاحة الهواء: 1-1-1

وتعتمد مكرة تصميـ قذا النظاـ امق ادخاؿ ال،ػوا  مػف متحػات ارضػية حيػث يمػ  الحيػز 
الداخمه وبعد ا ستفادة من  يتـ خروج  مػف السػبؼ اػف طريػؽ الفتحػات المخصصػة لػ  

الحيػػز الػػداخمه ويزيػػؿ معػػ  أي مموثػػات   ويتميػػز قػػذا النظػػاـ بانػػ  يصػػؿ الػػه كامػػة اجػػزا 
ميػػتـ دخػػوؿ ال،ػػوا  الجديػػد مػػف الفتحػػات ا رضػػية ليحػػؿ محػػؿ ال،ػػوا  المسػػتعمؿ ويخػػرج 

 ه2)ه و1ا خير مف متحات السبؼ لكؿ )

 
 

                                                
(2)

 http://www.aiatopten.org/node/471 
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 ه3) ه رسـ تفصيمه لنظاـ الت،وية ا رضية مه مكتبة بركميف التابعة لمدينة نيويورؾ1لكؿ )

 طاقة الميكانيكية )الحركية(:تحويل  أرضيات 1-1-2
وومه قذا النػوع مػف التكنولوجيػا تسػتخدـ ا رضػيات مػه داػـ المكتبػة اػف طريػؽ التبميػؿ 

 انػد الطاقػة تولػد تفااميػة حركػة أرضػية اػف مػف اسػتخداـ الطاقػة الك،ربيػة  م،ػه ابػارة
أرجػؿ مػف تحريػؾ  المتولػدة الميكانيكيػة الطاقػة قػذ  تتػرجـ ه  ثػـ2،ػا لػكؿ )يام حركػ ال

 الميمػة فنػارة كاميػة ك،ربائيػة طاقػة إلػه وتحويم،ػا االرضػية امػق ا لػخاص المتواجػديف
  ه4)الصيؼ و مه والتبريد اللتا  وايضا لمتدمئة مه

يػؤدي وومػف امثمػة ذلػؾ داخػؿ المكتبػات العامػة  المسػرح داخػؿ المكتبػات العامػة الكبػري م
تبميػؿ الطاقػػة الك،ربيػة المسػػت،مكة مػػف اجمػاله طاقػػة المكتبػة ويعػػد قػذا نػػوع مػػف  قػذا الػػه

  كما ان  يمكف ايضػا اسػتل ؿ النلػاط الزائػد لػدي ا طفػاؿ بعمػؿ ممعػب انواع ا ستدامة
مػػػػزود باالرضػػػػيات الراقصػػػػة واسػػػػتل ؿ الممػػػػرات لتخػػػػزيف الحركػػػػة وتحويم،ػػػػا الػػػػه طاقػػػػة 

  ه5)ك،ربية و

 
 ه6) لألرضيات المستخدمة للحف الطاقة ه رسـ تفصيمه2لكؿ )

                                                
(3) 

http://www.tippingstructural.com/projects/project_details/80 
(4)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ad.873 
(5)

9https://www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/58

79/Power-Walking-with-Energy-Floors.aspx 
(6)

https://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles

/ArticleID/5879/Power-Walking-with-Energy-Floors.aspx
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 االرضيات المعاد تدويرها )المستدامة(: 1-1-3
البديمػػة مػػف خػػ ؿ تحويم،ػػا إلػػق متػػات خلػػبية واضػػامة إلي،ػػا  االخلػػابتػػدوير  إاػػادةتػػـ و

بعػػػض الراتنجػػػات حيػػػث أنػػػ  مػػػه السػػػنوات ا خيػػػرة ظ،ػػػر قػػػذا النػػػوع مػػػف الخلػػػب المعػػػاد 
تصػػػػنيع  بةضػػػػامة البػػػػوله ايثيمػػػػيف وبػػػػروبيميف والبػػػػوله مينيػػػػؿ كموريػػػػد وبعػػػػض الراتنجػػػػات 

تتميػز ببػوة تحمم،ػا  ال صبة م  مسحوؽ الخلب فنتاج قذ  ا نواع مف ا خلػاب التػه
وادـ قابميت،ا لمت كؿ ومباومت،ا لمحريؽ ويمكف استخدام،ا مه تخطي  االراضه الخارجيػة 

 ه7) ولمباومت،ا لأللعة الفوؽ بنفسجية 

 
 هVenneslaه توضظ لكؿ الخلب المعاد تدوير  المستخدـ مه ارضية المكتبة الجديدة مه )1صورة )

والب ستيؾ مانعة لمصوت ومباومة ل حتراؽ ومباومة ووتوجد ب طات وسجاد مف الفميف 
لممػػا  و يػػػر موصػػم  لمك،ربػػػا  ومباومػػة لمحلػػػرات والبكتريػػا سػػػ،م  التنظيػػؼ ذات مممػػػس 
نػػػػااـ يػػػػتـ اسػػػػتخدام،ا مػػػػه المكتبػػػػات العامػػػػة بلػػػػكؿ كبيػػػػر لبػػػػدرت،ا امػػػػه اػػػػزؿ الصػػػػوت 

كتبات مثػؿ المكتبػة ومباومت،ا لمبكتريا وامن  مف ناحية الك،ربا  كما قو مه كثير مف الم
 ه8)مه الدانيمارؾ و يرقـ و  dokk1ه  ومكتبة2العامة مه سياتؿ صورة )

 

                                                
(7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%

A 
 )*(

االمريكيت تشجع المحبفظه علي البيئةت   علةي المبمةبث هي منظمت غير ربحيت في الواليبث المتحدة 

 الطبيعيت.
(8)

http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=vi&u=http://www.raonha

nh24h.com/cao-su-cach-am-tuong-san-tran-ung-dung-cho-moi-loai-cong-

trinh 
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ه توضظ لكؿ السجاد والب طات المعاد تدويرقا لكؿ الب طات المرتفعة المستخدمة مف 2صورة )

 الفميف المعاد تدوير  مف الفميف مه ارضية مكتبة سياتؿ العامة
 المستخدمة في االثاث داخل لممكتبات العامة:التكنولوجيا الذكية  -1

وبالر ـ اف ا ثاث الحاله مه معظـ المكتبات يؤدي دورة امه أكمؿ وج  ا   تمهيــــد:
اف قذا   يعنه تبؼ التكنولوجيا اف حد معيف بؿ مازالت تتبدـ لتعطه أمضؿ النتائج 

خ ؿ استخداـ   ومف لتس،ؿ امق المستخدـ العمؿ داخؿ حيزات المكتبات العامة
التبنيات الرقمية واالنظمة الذكية وتكنولوجيا المعمومات أصبظ ا ثاث يسعه لتحبيؽ 

 ه9) وأكبر قدر مف الرماقية والراحة 
 المقعد الربوتي: 2-1

 Jelte”  يسػػت  مػػاف جيميػت" ال،ولنػػدي المصػمـ بتصػػميم  قػاـ الكرسػػه وقػذا
VanGeest  ”مػه قولنػدا  مه أكاديميػة أينػدقومف لمتصػميـ” Eindhoven Design 
Academy”  ( االمػراد لتتبػ  مصػمـ  "آلػه رجػؿ"روبػرت اػف ابػارة ه  وقػو3صػورة 
لإلرسػاؿ  ج،ػاز امػه تحتػوي والتػه RFID card ذكيػة بطاقػة خػ ؿ مػف المسػتخدميف
 خػ ؿ بػالفرد بالمحػاؽوب،ػذا يبػـو  صػاحب،ا  موقػ  الروبػوته ليحػدد الكرسػه يسػتخدم،ا

ما  وبمجرد مكاف يريد أي مه الجموس ل  مما يتيظ الكتب ًاف بحثا المكتبة داخؿ تجول 
االصػمه  مكانػ  مػه الكرسػه تمبائيػا ليبػؼ المكػاف يعػود وملػادرة التجػوؿ مػف ينت،ػه الفػرد
 مػرة الػذكه الكػارت خػ ؿ زائرا جديد لممكتبة ميتبع  مف حته ي ته ل نتظار المخصص

  ه10)” وTake a seat”الكرسه يمسه  قذا، أخرل

                                                
(9)

 https://ebookfriendly.com/library-future-technologies (بتصرف ) 
(10)

 https://freshome.com/2007/12/14/take-a-seat-a-chair-that-follows-you/ 
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 ه توضظ لكؿ الكرسه الريبورته 3صورة )

 االرفف اإللكترونية ذاتية البحث: 2-2
ولـ تعد ا رمؼ المكتبية مه يومنا قذا مجرد حامؿ لمكتب بؿ اصبحت اداة لتس،يؿ 
الوصوؿ اله الكتاب المنلود  مفه معظـ مكتبات الدوؿ المتبدمة تكوف ا رمؼ المكتبية 

الصؼ  حيث تسااد قذ  اللالة مه اممية البحث وتحدد ايف  مزود  بلالة مه بداية
يب  الكتاب الذي يساادؾ أكثر وقناؾ بعض مف ا رمؼ مزودة بذراع يتحرؾ مور 

 ه11)هو4ادخاؿ الكممة البحثية اؿ اللالة اوؿ الرؼ  ليبؼ اند الكتاب المحدد  صورة )

 
 ه12) استخدام،امكاف الكتاب وكيفية  امقراع الداؿ ذه لكؿ ا رمؼ ا لكترونية المزودة ب4صورة )

 الطاولة الذكية: 2-3
وقه ابارة اف منضدة الكترونية ذكية تـ اف طريب،ػا دمػج الكتػاب باللالػة ا لكترونيػة 

ه  5لتس،ؿ امػه البػارئ  م،ػه مف،ػـو الداة الواقعيػة )الكتػبه لممكتبػات المتبدمػة صػورة )
ه سػػػوريس كومػػػار Googleوم،نػػػدس )تػػػـ تصػػػميم،ا بواسػػػطة مصػػػم ـ تفػػػاامه مػػػه لنػػػدف 

(Sures Kumar ه  م،ػػه ابػػار  اػػف طاولػػة تفااميػػة تعتمػػد امػػه تبنيػػة البطاقػػات التػػه
ه  حيث يمكف اف تتصفظ اي كتاب وتحصؿ امه الكتػب RFIDتعمؿ بترددات الراديو )

مصػػورة او تصػػوير بعػػض الصػػور  ة  كمػػا يمكنػػؾ الحصػػوؿ امػػه نسػػخ(pdf) ةالمتلػػاب،

                                                
(11)

 IDIB 
(12)

https://www.youtube.com/watch?v=Fu7XciJi6xY  
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ميم،ػػا امػػه البػػرص المػػدمج الخػػاص بػػؾ )ا سػػطوانةه كمػػا يمكنػػؾ مػػف امػػه الكتػػاب وتح
الػػدخوؿ امػػه ا نترنػػت والبحػػث اػػف اي جممػػة داخػػؿ الكتػػاب او ترجمػػة اي جممػػة داخػػؿ 

 ه13) واالخرلالكتاب الموجود امه الطاولة  والعديد مف المميزات 

 
  ا لكترونه م  الورقهه المنضدة الذكية وتحويؿ الكتاب اله نباط لدمج الواق  5صورة )

 األشعة الذكية: 2-4
متطػور يوجػد داخػؿ قااػات ا ستكلػاؼ داخػؿ   X – rayوقػو ابػارة اػف ج،ػاز الػعة

ه  ميسػػػتطي  قػػػػذا 6المكتبػػػات العامػػػة كنػػػوع مػػػف انػػػواع الػػػداـ العممػػػه لمطػػػ ب صػػػورة )
الج،ػػاز بمجػػرد الوقػػوؼ امامػػ  بتحويػػؿ جسػػدؾ امػػه اللالػػة المبابمػػة الػػه طببػػات تختػػار 
 من،ػػا )العظػػاـ  الخ يػػا  ا اصػػابه يبػػـو بتحميػػؿ جسػػمؾ بلػػكؿ دقيػػؽ وسػػري  كمػػا انػػ 
مزود بوحد  تخزيف يمكف تخزيف امي،ا صور  الجدير بالذكر اف قػذا الج،ػاز يوجػد منػ  
مه مكتبة ا سكندرية ولكن  يبتصر امػه تبػديـ الػكاؿ ومراحػؿ مػف تلػريظ ا نسػاف مػف 

 ه14)ث ثية ا بعاد مخزنة داخؿ الج،از  و  يعكس صورة الماثؿ امام  و خ ؿ صور

 
 الذكه X –rayه توضظ لكؿ ج،از 6صورة )

                                                
(13)

 https://ebookfriendly.com/library-future-technologies/ 
(14)

 https://ebookfriendly.com/library-future-technologies/#top 
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 السقف لممكتبات العامة: فيالتكنولوجيا الذكية المستخدمة  -3
حيث اف السبؼ أصبظ يمعب دورا كبيرا مه التحكـ مه البيئة والمناخ الداخمه   تمهيد:

أصبظ مثم  مثؿ ارضيات الحيز الداخمه يتفااؿ م  المكاف ومستخدمي  لتحبيؽ أقصق 
التكنولوجيا الذكية جعم  يلير مظ،ر  حسب استفادة واامه درجات الراحة  مدخوؿ 
كما أصبظ ل  العديد مف ا ستخدامات مه  الحاجة وحسب الوظيفة المطموبة من 

 تحسيف الل ؼ الداخمه لحيز العمارة الداخمية لممكتبات العامة 
 السقف )االسكاي اليت( السريع االستجابة: 3-1

واف السػػبؼ سػػري  ا سػػتجابة قػػو نظػػاـ لػػبكه يػػرتبط مػػ  بعضػػ  الػػبعض ليكػػوف سػػبؼ 
ه  حسػػػب العوامػػػؿ الجويػػػة الخارجيػػػة )خػػػارج المبنػػػهه والتفااػػػؿ 7يسػػػتجيب ذاتيػػػا صػػػورة )

البلػػري الػػػداخمه )داخػػػؿ المبنػػػهه ليػػػومر امضػػػؿ مسػػػتول مػػػف الت،ويػػػة والحػػػرارة وافضػػػا ة 
ية الضارة والته ل،ا دخػؿ مػه زيػادة الحػرارة الطبيعية م  من  دخوؿ االلعة الفوؽ بنفسج

% مف الطاقة الك،ربية المست،مكة مه تلليؿ 33بلكؿ كبير  وبذلؾ يتـ تومير اكثر مف 
والجػػػدير بالػػػذكر اف قػػػذا النظػػػاـ   يبتصػػػر امػػػه انظمػػػة التكييػػػؼ وافضػػػا ة الصػػػنااية 

افضػػػا ة  ا سػػػبؼ مبػػػط بػػػؿ يمتػػػد الػػػه الحػػػوائط الخارجيػػػة ل سػػػتفادة مػػػف اكبػػػر قػػػدر مػػػف
 ه15) والطبيعية

 

 ه السبؼ الذاته ا ستجابة مه مكتبة مميجو مه و ية كاليفورنيا7صورة )
 
 

                                                
(15)

 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-0743-9_9 
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 ( المثبتة في السقف:LEDشاشات ) 3-2
 ومػف االبعػاد  ث ثيػة إيحػا ات لتعطػه الداخميػة الحيػزات مػه االسػبؼ قػذ  وتثبػت

 ”اضوية ثنائية بصمامات اف قناؾ أج،زة تمفاز تعمؿ  (LED)اؿ لالات استخدامات
LOD “ ٣ اف   يزيد سمك،ا إذ لملاية رميعة بوصة  وقه ١١ اللالة ارض ويكوف 
 أن،ػا أي االخػرل التمفػازات تسػتخدم،ا التػه الطاقػة مػف % ٠٦ تسػتخدـ وقػه ممميمتػرات

  كمػػا اف قػػذ  التكنولوجيػػا يمكػػف اسػػتخدام،ا ايضػػا مػػه قػػدرة اكبػػر امػػه تػػومير الطاقػػة ل،ػػا
ت )كمػػا مػػه المسػػارحه  ومػػف امثمػػ  المكتبػػات التػػه تظ،ػػر مي،ػػا قػػذ  الحػػوائط او ا رضػػيا
ه مػػػػه الو يػػػػات المتحػػػػدة W. Bush Libraryه مكتبػػػػة )6التكنولوجيػػػػا صػػػػورة )

 ه16)االمريكية و

 
 مه الو يات المتحدة االمريكيةه W. Bush Library)ه لمنطبة الردقة مه مكتبة 8صورة )

 
 بعض الحوائط الداخمية لممكتبات العامة:التكنولوجيا الذكية المستخدمة في  -4

اػاـ  م،ػه اامػؿ ملػترؾ   تعتبػر الحػوائط مػف العناصػر ال،امػة مػه العمػارة بوجػتمهيد: 
ان،ا تعتبر ملمفة لمحيز الداخمه كحوائط خارجيػة  بيف العمارة الخارجية والداخمية  حيث 

  ولػـ تلفػػؿ ان،ػػا التكنولوجيػػا  ومحػددة لمحيػػز الػػداخمه كحػػوائط داخميػة وقواطػػ  مبسػػمة لػػ
 مػػف العديػػد م،نػػاؾمػػه تطورقػػا وتعػػدد اسػػتخدام،ا بلػػكؿ بزيػػد مػػف ا سػػتفادة الناتجػػة  

  تفاامية الحوائط قذ ت تصبح بحيث التفاامية  تحبيؽ اله توصمت الته التجارب
 

                                                
(16)

https://www.vanityfair.com/culture/architecture/2013/05/bush-library-

paul-goldberger 
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 السطح الفائق: 4-1
بتطوير قػذا التصػميـ بتنفيػذ ”  Mark Gual Thorpe” ولبد قاـ المصمـ مارؾ جولثور
 The Hypoوأطمػؽ اميػ  و”  Interactive Wall و مسػطظ رأسػه كحػائط تفػاامه

Surface ( المكػابس بثبػت مػػه  ه  ومػه تصػميم  قػػذا يعتمػد امػه سمسػمة مػػف9وصػورة
ن،ايت،ػػا معػػدف مػػف مػػرف  وتتصػػؿ تمػػؾ المكػػابس بخ يػػا الػػتحكـ الدقيبػػة ومصػػدر إضػػا ة 

و يبترب مستخدـ الحيز مف قػذا السػطظ مػةف ظ لػ  تسػبط امػه اموي  واندما بتحرؾ أ
الػه ا مػاـ ” Micro controllers Cellsالسػطظ كصػورة متنػدم  المكػابس مسػاادة اؿ 

متحػػرؾ بػػدروقا الرقػػائؽ المعدنيػػة المرنػػة  تػػوحه  )ضػػمف مػػراغ المسػػتخدـ ولػػيس العكػػسه
 ه17)لمواقؼ أماـ المسطظ و ك ن  تتجاوب وتتفااؿ مع  و

 
 ه18)ه توضظ لكؿ الحائط التفاامه 9صورة )

 الحوائط التفاعمية:  4-2
 Smart Skin)ذكػه ) جمد الق معمارية اناصر مفالحوائط  تتحوؿمه قذ  الخاصية و

الخارجية  ويتـ قذا باستخداـ مػدل معػيف  لممؤثرات ويستجيب ويتحكـ يلعر اف يستطي 
ليستخدـ كسػطظ بينػه يسػتطي  تحديػد ه  وذلؾ 13يبوـ بالمسظ الضوئه بالميزر صورة )

الحركػػػػػات وافيمػػػػػا ات بدقػػػػػة  ميعمػػػػػؿ الج،ػػػػػاز اػػػػػف طريػػػػػؽ اكتلػػػػػاؼ وتحميػػػػػؿ بيانػػػػػات 
(microprocessor ه الصورة المنعكسة لميد  وبالتاله يستطي  تحديد زاوية ومدل قرب

 ه19)او بعد اللخص اف الحائط ويستجيب ل  ويتفااؿ مع  و
                                                
(17)

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZRpBTZADYkuY6rLqHkW

7zDBtId8VGD691y 
(18)

https://www.researchgate.net/figure/Mark-Goulthorpes-Hypo-Surface-

Information-on_fig2_296195619 
(19)

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZRpBTZADYkuY6rLqHkW

7zDBtId8VGD691y) بتصرف ( 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZRpBTZADYkuY6rLqHkW7zDBtId8VGD691y
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZRpBTZADYkuY6rLqHkW7zDBtId8VGD691y
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 ه توضظ طريبة امؿ الحوائط التفاامية 13صورة )

 :الخرسانة الناقمة لمضوء 4-3
)ا لياؼ الخاصةه  مما يسمظ (fiber)وقه ابارة اف مزج الخرسانة بنوع معيف مف اؿ 

قدـ  ولكف م  وجود بعض التبايف وانكسار  53بمرور الضو  اله اف يصبظ سمكة 
وقه نوع مف  ه20)مف قذ  المادة الجديدة ولمضو  يتناسب م  كثامة الحائط المصنوع 

 انواع المواد الحرارية  

 
 ه21) ه توضظ لكؿ الخرسانة المضيئة11صورة )

وومف امثمت،ا المعرض العالمه بالصيف الذي يحتوي امق مكتبة اامة  يعتبر خير 
مثاؿ  ستخداـ ا سمنت اللفاؼ مه المكتبات  حيث اف الحوائط الخارجية لممبنه 

ه الته قامت بةنتاج،ا لركة I light% مف الداخمية مبنية بمادة )43متر و 18 بارتفاع
ه  واف طريؽ قذ  الخرسانة اللفامة استطااوا اف يبمموا italcementi groupتداه )

مف كمية الضو  الصنااية المستخدمة واستعاضوا ان،ا بافضا ة الطبيعية الته تنفذ 
 ه22)ر الطاقة المست،مكة داخؿ المكاف ومف خ ؿ قذ  الخرسانة وبذلؾ تـ تومي

                                                
(20)

https://my.pcloud.com/publink/show?c 
(21)

http://www.lovenstein.nl/concept.htm 
(22)

 https://www.heidelbergcement.com/en/italian-pavilion-shanghai 
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 ه توضظ لكؿ الخرسانة اللفامة المستخدمة مه المعرض العالمه بلنل،اي بالصيف 12صورة )

 تكنولوجيا المولدات الكهربية: -5
وتتميز قػذ  المػواد ببابميت،ػا امػق تلييػر لون،ػا نتيجػة اسػتخداـ التيػار الك،ربػائه  مالزجػاج 

بسػبب تيػار ك،ربػه قميػؿ  ويعػود إلػق حالتػ  اللػفامة انػد زيػادة التيػار يتحوؿ إلػق المعػتـ 
الك،ربه  حيث تجمي  أكثر مػف طببػة مػف المػواد المختمفػة التػه تعمػؿ معػا  متتليػر لػوف 
المػػادة ينػػتج مػػف تلييػػر الجزيئػػات كيميائيػػا امػػق سػػطظ المػػادة مػػف خػػ ؿ تبميػػؿ الت كسػػد  

مػػف طببػػة خػػزف ا يونػػات خػػ ؿ طببػػة موصػػمة متنبػػؿ ) أيونػػات ال،يػػدروجيف أو الميثيػػوـه 
ه  ممػا 3هكمػا قػو موضػظ مػه لػكؿ)Electro Chromic Layerتحبف إلق طببػة اؿ )

يليػػػر مػػػف الخصػػػائص المرئيػػػة ل،ػػػا  والػػػذي يػػػؤدي إلػػػق تعتػػػيـ الزجػػػاج وانػػػد اكػػػس قػػػذ  
 ه23)العممية ماف ا يونات تعود با تجا  المعاكس  ميعود الزجاج الق حالت  العادية و

 
 ه طريبة امؿ ا لكترونات اند مرور التيار الك،ربه ليتحوؿ الزجاج لفاؼ والعكس3لكؿ )

                                                
(23)

http://people.unica.it/gianraffaeleloddo/files/2012/11/37_2010-

IAHS_Santander.pdf 
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 ه24) ه الزجاج الذكه مه مكتبة كمية لمتعميـ العاله مه و ية مينيسوتا  الو يات المتحدة 13صورة )

 الواجهة الذكية لممكتبات العامة -6
تتميز الواج،ات الذكية بكثير مف الخصائص ومن،ا: البدرة امق تليير تمهيــــد: 

خصائص،ا الفيزيائية الحرارية مثؿ النفاذية وا متصاصية والتحكـ باللفامية مف الداخؿ 
لمخارج والعكس والبدرة امق التظميؿ الميكانيكه وتبميؿ كمية الضو  ولدت  وتومير ازؿ 

 ا حواؿ الجوية الخارجية وتومير الطاقة ذكه مناسب لجمي   حراريصوته وازؿ 
 مكتبة الممك فهد في الرياض في المممكة السعودية: - أ

و تتميز واج،ة المكتبة بان،ا مزودة بمسطحات متساوية ومتداخمػة مصػنواة مػف البمػاش 
المستخدـ مه ألراة السػفف  بعػد تبويتػ  ب ليػاؼ زجاجيػة  تبػه مػف اللػمس والحػرارة كمػا 

ال،ػػػوا  او افضػػػا ة ولػػػفامة   تعػػػوؽ الرؤيػػػة الداخميػػػة لمسػػػتخدمه  ان،ػػػا   تمنػػػ  دخػػػوؿ
المكتبػػة وقػػذ  االلػػراة تتميػػز بان،ػػا ل،ػػا البػػدرة امػػق الحركػػة ذاتيػػا والػػتحكـ بكميػػة الضػػو  

 ه25)النامذ مف خ ل،ا  وبذلؾ تعمؿ امق خفض الطاقة المستخدمة و

 
 مكتبة وطريب  امم،ا ه اسكتش توضيحه للكؿ االلراة المستخدمة مه واج،  ال4لكؿ )

                                                
(24)

https://www.saint-gobain.com/en/sageglass-r 
(25)

 http://www.alhayat.com/article/661026/ 
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 المكتبة مف الداخؿ  ةه لكؿ االلراة المستخدمة مه واج،14صورة )

 واجهة مكتبة المعهد العربي بباريس: -ب 
وحيث جػا ت الواج،ػة ابػارة اػف ملػربية والتػه قػاـ بتصػميم،ا المعمػاري اللػ،ير )جػوف 

ه ولػػـ تكػف قػػه تمػؾ الملػػربية التبميديػة التػػه نعرم،ػا بػػؿ جػػا ت jean nouvelنوميػؿه )
مسػتحدثة مميكنػػة ابػػارة اػػف ملػػربية مػػف المعػػدف لتفػػتظ وتلمػػؽ حسػػب الحاجػػة مػػف كميػػة 

 الحديػػدمػػه تصػػميم  امػػق الضػػو  المطموبػػة لإلنػػارة وتدمئػػة الحيػػز الػػداخمه  ولبػػد ااتمػػد 
حيث يتحكـ مي،ا لوحة ك،روضوئية متنلمؽ ألواح االلمنيـو إذا   ا لمنيوـوألواح  الصمبو 

جعػؿ الحيػز الػداخمه بػدوف حػوائط انمػا مواصػؿ الػتدت ألػعة اللػمس  كمػا اف المصػمـ 
 ه26)زجاجية  وخمؽ مجمواة مف الظ ؿ مكونة لك  جماله  ير مسبوؽ و

 

 
 ه27) الملربية مه الواج،ة ومراحم،ا المختمفة اثنا  الفتظ وا   ؽ حسب الضو  ةه وحد15صور )

                                                
(26)

https://ar.wikipedia.org/wiki/#التصميم 
(27)

https://www.imarabe.org/ar/ /العمارة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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 ه الواج،ة الخارجية لمكتبة المع،د العالـ العربه بباريس 16صورة )

 سبق يجب عمي مباني المكتبات العامة ان يتوافر فيها: وبناءا عمي ما
والفعاليػػػات التػػػه يبػػػـو ب،ػػػا واامػػػؿ الم ئمػػػة التػػػه ستسػػػ،ؿ وبلػػػكؿ مػػػريظ الوظػػػائؼ  -1

 .العامميف بالمكتبة والمساحات الخاصة بالمستفيديف
حسػػػاب تببػػػؿ المبنػػػق لمتليػػػرات المسػػػتببمية اآلتيػػػة المناخيػػػة واآلجمػػػة الحاصػػػمة التػػػه   -2

تخص إضامة أو إقصا  وتعديؿ لبكات ا تصاؿ والمعموماتية ومبًا لتطور خطوات 
 .مما يعنه تومير اامؿ المرونة التبدـ التكنولوجه لمثورة المعموماتية 

تػػػومير متطمبػػػات االمػػػاف بةدخػػػاؿ المنظومػػػات الرقميػػػة المتطػػػورة لمتنبيػػػ  اػػػف وجػػػود   -3
ومكامحػػػة الحرائػػػؽ والمنظومػػػات االمنيػػػة والخاصػػػة بالسػػػيطرة امػػػق وظػػػائؼ وأدوات 

 .ومعدات البيئة الداخمية و  ؼ المبنق
ؼ المبنػػق ب قػػؿ ج،ػػد وأسػػرع قػػدرة البنػػا  الػػذكه امػػق تػػومير الخػػدمات وتمبيػػة وظػػائ  -4

وقػػت  مػػ  تػػ ميف الراحػػة النفسػػية والصػػحية لممسػػتفيديف مػػف المكتبػػة وتمبيػػة الحاجػػات 
 (28) والوظيفية 

 النتـــــــــائج
يوضظ البحث إثر التبنيات الذكية امه الحيزات الداخمية لممكتبات العامة ومظاقرقا 

النماذج العالمية لممكتبات العامة المختمفة  وكذلؾ مف خ ؿ الدراسة التحميمية لبعض 
 :اله بعض ا ستنتاجات

                                                
(28)

المكتببث  مؤسسبث المعلومبث  د رهب في إرسبء مدن المعرفت مع اإلشبرة إلى مدينت قسنطينت. /  

 2012نوفمبر  7عبدل غزال/ 
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اف العديد مف الدوؿ تعد مبياس تبدم،ا يعتمد امه مدي استخدام،ا لممواد   -1
والتبنيات الذكية داخؿ حيزات،ا الداخمية )من،ا مبنه المكتبات العامةه لتومير 

 أقصه درجات الراحة لممستخدميف 
مواد التكنولوجية يسااد امق ترليد است، ؾ اف استخداـ االنظمة الذكية وال  -2

 الطاقة ال زمة لتحبيؽ بيئة داخمية مستدامة 
ف درجة الذكا  داخؿ الحيزات الداخمية لمبانه المكتبات العامة يتوقؼ امه ا  -3

مدي استخداـ التبنيات الذكية  ومدي احتما ت تصرؼ ا نظمة الذكية داخؿ 
 ر البلري حيز المكتبة العامة دوف تدخؿ العنص

 التوصيات 
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ النتػػػػػػائج السػػػػػػاببة لمدراسػػػػػػة م،نػػػػػػاؾ بعػػػػػػض التوصػػػػػػيات لتحسػػػػػػيف الحيػػػػػػزات 

 الداخمية لمبانه المكتبات العامة:
تعزيػػػػز الفكػػػػر الثبػػػػامه  سػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػا الذكيػػػػة اػػػػف طريػػػػؽ إقامػػػػة النػػػػدوات  -1

والمحاضػػػػػػػرات العمميػػػػػػػة لمتعػػػػػػػرؼ امػػػػػػػق أقميػػػػػػػة جعػػػػػػػؿ البيئػػػػػػػة الداخميػػػػػػػة لمحيػػػػػػػزات 
 لممكتبات أكثر س،ولة وراحة 

العمػػػػػؿ امػػػػػق نلػػػػػر ثبامػػػػػة مبػػػػػانه المكتبػػػػػات العامػػػػػة الذكيػػػػػة وتوايػػػػػة المسػػػػػؤوليف  -2
اػػػػػػػػف المكتبػػػػػػػػات ب قميػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػؽ االنظمػػػػػػػػة الذكيػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ حيزات،ػػػػػػػػا والجػػػػػػػػدول 

 ا قتصادية ل،ا امق المدي البعيد 
اليػػػػػا محاولػػػػة اسػػػػتخداـ المػػػػواد التكنولوجيػػػػة الحديثػػػػة واالنظمػػػػة الذكيػػػػة المتػػػػوامرة ح -3

داخػػػػػػػؿ مبػػػػػػػانه المكتبػػػػػػػات العامػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة  مػػػػػػػه محاولػػػػػػػة لتطويرقػػػػػػػا وتحسػػػػػػػيف 
 حيزات،ا الداخمية 

 یمػػػػ )خاصػػػػة مػػػػه تػػػػومير الطاقػػػػةه ةيػػػػبعػػػػض قػػػػذ  ا نظمػػػػة الذک ؽيػػػػمحاولػػػػة تطب  -4
 المختمفة   يالمصالظ الحکوم بعض
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