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:مقدمة 
  إن إدارة عملياااااتص ام  ااااامي

ةختصاامداخلى ت طلب مهاترة 
كى تفى بتح يتجاتص انسااتن

، وصاايتعة امفعاعااتصامحيتتيااة 
حاة مه امعاامداخلية بحيث توفع 

كل امنفاية وامجاامتسية ب ا
جمتمى داخل امبيئاة اممحيطاة

فضال عن إدراة األزمتص ام اى . 
يواجههااات ام  ااامي  اماااداخلى 
كااتم لوا امبيئااى وامماااتحتص
. ..امضااي ة وم ااكالص امطت ااة 
يت وغيعهت ، أو مواكبة ام كنوموج
ى امحديثة وتوظيفهات بنجاتف فا

منظومااااة م كتملااااة داخاااال 
. ام  مي  



دارة معليات التصممي ادلاخىل حلل أ زمة السكن  ا 

إن امزيتدة امما معة في أعاداد
اماكتن هي إحاد  امم اكالص 
امضااةمة ام ااي تااشرو ام اا و  
بتمم ترسااة ماام اممااوارد امم تحااة 
وتناااوال امناااايم ايج ماااتعي ، 
ط حيث اف  دص منذ زمان م ةطاي

يح ااوذ كمااام امنماااو امااااكتسي 
اماعيم ؛ ممات أوجاد   اوراي فاي 
امُبنااااى ام ح يااااة وامةاااادمتص ، 

م اااااكلة وتضاااااتعفا م هااااات 
.انسكتن

رسم بيانى يوضح نمو سكان العالم بين
قبل الميالد وبين سنة 10000سنة 

بعد الميالد2000



تم وكحل مم كلة انسكتن وامزيتدة امااكتسية  ا
-نفى من  ف ام عن ام  عي-مجموعة من امم متريين 

مي  ب  دي  تجعبة فعيدة مان سوعهات ؛ حياث  اتموا ب  ا
إعاتدة بطعي ة ت يح مهت حعياة ام فكيام ومبتسى شته ة 

تلبيااة ملاااكتن وامبنااتل ماا الإل  انح يتجااتص امدينتميكيااة 
؛ باااهومةاموظااتإلف وانح يتجااتص اممنف يااة امم جااددة 

عيا بأسهاات أمااام كنوموجياات اع  ااتداي وكماام بتنع مااتد علااى 
ااي  ت امب عذ؛ تا  فيهات جوهعييت في ت دم اممج مم 

:امفعاغتص امم مترية امى سوعين 

انية فراغات ال تتغير فيها االحتياجاات انن ا:
صافة امديموماةوهذه امفعاعتص تكاون اتب اة وتأخاذ 

.مواد م معة وي   إس تإلهت من 

ةفراغااات تتغياار فيهااا االحتياجااات انن اااني :
هت ي طلب منوهذا وت طور باععة مذمم ي بد من أن 

ع كاى وام غيياأن تكون حعة م حعكاة  تبلاة مل باديل 
امجدياادة ت كيااف هااذه امفعاغااتص ماام انساا  متيص 

.ملمج مم



 عاان وحااداص موديوميااة ماااب ة ام اانم وهااى عبااترة
هاز وماب ة ام جهيز بحيث يكون فعاغهت امداخلي مج

ماااب تي وتكااون جااتهزة مالساا ةدام امفااورذ بمجااعد 
وهااو شااكل ماان . تثبي هاات علااى انس ااتل امهيكلااي 

ية أشكتل ام مترة ام ي اس لهما من امدوراص امطبي 
 اى ملحيتة وام كنوموجيت محتومة مم تمجة امم اتكل ام

كمام امو اا مان ازدحاتم ساكتسى فاي تواجه اممادن 
.امم وافعةو لة امماتحة 

لى ذلك البرج الكب وومن أهم وأبرز األمثلة على 
:ناكاجين 

 البااارج الكب اااولى ناكااااجينthe Nakagin
Capsule Tower:

 ماان األبنيااة ام ااي بنيااا علااى هااذا امنظااتم ماان
امنتحياااة اموظيفياااة وامجمتمياااة هاااو باااع  كبااااومة 

the Nakaginستكتجين Capsule Tower   طوكياو فاي
و ااتم ب  ااميمه امم مااترذ 1972امااذ  بنااى عااتم 
Kishouكي و كوروكتوا  Kurokawa.



هيكاال يتكاماال فياام التصااميم الااداخلى ماا  وهااو 
يتضاامن جمياا  مكونااات ال ياااة المعمااار ح حياا  

:تالية الوالمعاشيةح وتتوفر فيم المواصفات المدنية 

 من ااأ ماان إطااتر هيكلااي  ااة  ي باام سظعيااة امطااعف
.( امكباويص)ملوحداص  اممديومية وانحالل 

 مكااون ماان وحااداص موديوميااة صااغيعة م كااعرة ت اامل
اموحااداص اماااكنية وعنتصااع امةاادمتص ، ويمكاان مهااذه 
ة اموحداص أن تنزمق داخل اممن أ أو ت لق عليه بواساط
اا  راف ة وكمم ب اد ام ياتم مااب تي ب جهيزهات مل مال ،
محاورذ ب د كمم ي   تعكيبهات وتثبي هات علاى ام ضايب ام

. ام لب 

 جدة تغييعهاات تب ااتي مل غيااعاص واموظااتإلف امماااإمكتسيااة 
نح يتجااتص امنااتر بمااعور اماازمن ، أو تبتدمهاات ماام وحاادة 

. أخع  من سفس اممبنى 



 لياق وتحمل تلم اموحداص امفعاغية امم غيعة باداخل من اأ عماالو اتباا بحياث يمكان ت
كمام ، و" مثل امزهور واألوراو اممعف ة بتمفعل " هذه اموحداص ام تبلة ملف ل وامنزل عليهت 

.Plug-inأو أن تكون مثل امدر  في  طم األاتا Clip-onعن طعيق إزي هت 





أجازال مااب ة ام انم ت امل وساتإلل وت كاون مان م اع  x 4 2.5 يتر كل كباومة هاو و

امعاحة األستسية مثل امحمتم ومااتحة ام ةازين مام األجهازة امداخلياة اممطلوباة ، بتن اتفة
ة كبياعة إمى أاتا اتبا عبتره عن سعيع وحمتم وتليفزيون ، وتح وذ كل غعفة على ستفذة داإلعيا

ة كمات يمكان اما حك  بتممااتحامباايط، تطل علاى امااعيع امفاعدذ مام ام  امي  اماداخلي 
. امداخلية مكل كباومة من خالل ربط عدة كباويص مم ب ضهت امب ض 





دون ام اأايع ي   توصيلهت بتمهيتكل امةعستسية بطعي ة تاامح بززام هات واسا بدامهت بااهومة
.  high-tension boltsعلى امكباويص اممجتورة ، وكمم عن طعيق ماتميع ام وتع ام اتمي 

امحتل م  يكن مان امم اتف مجاعد ام فكياع فاي مثال هاذا امناول مان اممباتسي ماويوبطبي ة 
 اف امثاتسي انمكتسيتص امضةمة ام ي  دم هت ام كنوموجيت امحديثة ملم متريين بدايةي مان امن

.من ام عن ام  عين 



وفاااااااى اآلوناااااااة ... واآلن 
...األخيرة

ظاال أزمااة اماااكن وفااي 
يااااأتي اممناااازل كو امماااااتحة 
ام ااغيعة ميحاال أزمااتص كبيااعة ،

ام  اااامي  امااااداخلي ويب ااااى 
ملمكااااتن ب نتصااااعه اممة لفااااة 
واس  اااتل األااااتا اماااذذ يااااهل 
امحياااتة فياااه هاااو امهااا  األكباااع 

ماعا ي مل ملية ام  ميمية وي د أ
يةلااو ماان ام حاادذ ، فلياااا 
ماااااشومية ام  اااامي  إظهااااتر 
امجمااتل فحاااب ، إسماات إ اافتل 
ماااتحة وهميااة إ ااتفية علااى 

.اممكتن أيضتي 



ل وم د  دم ام  امي  اماداخلى حلاويي مب كاعة محال أزماة امااكن وانسا غالل األمثا
عة ملفعاغتص امداخلياة مان خاالل اممعوساة فاى ام  ااي  وام وزيام ، وامفعاغاتص امم غيا
كاعة ، و طم األاتا امم حومة وامم  ددة اموظتإلف وغيعهات مان امحلاول ام  اميمية اممب 

:سذكع أهمهت فيمت يلى 

استغلال المساحات فى الشقق السكنية محدودة المساحة 



:تعظيم االستفادة من جمي  الم احات المتاحة 

 أصابحا اممااتحتص اممف وحاة اصن صايحة: المفتوحة الم احات
فااي عااتم  ام  اامي  وكااتن امهاادن األستسااي منهاات هااو ام غلااب علااى 
امماااتحتص ام ااغيعة ب اادم ف اال امغااعن واساا غالل كاال ساان يم ع ماان

غ ويفضل اس غالل اممااتحة األف ياة ممالل امفاعا. امماتحة امموجودة 
أماات إكا رأسيًّت بوحداص ان تلة كبيعة امحج  إكا كتن س ف امغعفة عتمييت ،
جتسبياة أو كتن األخيع منةفضيت فيفضال اخ يتر وحداص ان تلة اماا فية ام

كمت يمكن دمام غعفاة امط اتم مام اممطابف م اوفيع اممااتحة . األر ية 
.ام ي  د تح تجهت غعفة امط تم امةتصة 

 لفتز إن مجعد ت ليق جهتز ام: التلفاز المعلقة على ال ائط أجهزة 
علااى امحااتإلط ي نااي تااعأ ماااتحة أوساام علااى أريضااة امغعفااة يمكاان 

تكن ايس فتدة منهت ب  ى امطعو ، كمت يجاب ت لياق ام لفاتز فاي األما
.ام ي ي يمكن اس غالمهت في امحتإلط ألذ شيل أخع

 فتفة م  اي  امغعن يمكن اس ةدم األمواف ام: الشفافة الفواصل 
أن بدي من امحتإلط في األماتكن ام اي ي سح ات  فيهات ملة وصاية ، كمام
.عدم وجود متسم من ام داد امنظع ي طي اسطبتعتي بأسه مكتن واسم 

 إن : الخطاو  و الرساوم الهندساية علاى النادراناستخدام
وجود هذه امةطوط و األشكتل علاى امجادران تادفم امفاعد إماى معا باة 

علياه ام داداتهت ب كل تل تإلي، ممت يج له ي   د بأب تد أكباع ممات هاي
الم احات الم دودة فى .في اموا م 

الشقق الصغيرة 



:استخدام األثاث المناسب 

 أبدل م مموا األاتا فاي اسا ةدام كال مااتحة ممكناة مكاي
ةدام تالإل   طام األااتا ما الإل  اممناتزل ام اغيعة ، ويفضال اسا 

ع األاتا ام  عذ م  دد ايس ةدامتص ألسه عملاي ومنتساب أكثا
ي ملغعن صغيعة امماتحة كمت أسه يوفع ماتحة أكباع مو ام بات 
 ياتر  طم األاتا ام ي يح تجهت امفعد داخل امغعفة ، يمكن مثال اخ

امطااتويص كاص امعفااون ساافلية م ةاازين امك ااب واممجااالص ، أو 
األسعة ام ى تح اوذ علاى أدرا  أو مااتحة تةازين فاي غاعن 

. امنوم ، أو امكنبة ام ى ت حول إمى سعيع معيح 

 يفضاال اخ يااتر  طاام األاااتا صااغيع امحجاا  وبااايط ام  اامي
ينهات م  نتسب مم ماتحة امغعفاة وتوزعيهات جياداي بحياث ت اعأ ب
.ماتحتص فترغة ب در انمكتن وتح يق ام وازن واممظهع األسيق

 إكا كتسا ماتحة اممطبف صاغيعة ي تاامح مادمم غعفاة ط اتم
كتملااة ، يمكاان اساا ةدام طتومااة تااامح بطيهاات وف حهاات عنااد 

.امحتجة مذمم 

 إن فكاعة امةازان اممةفيااة وام اي تكاون داخاال امجادران تااامح
عاض بماتحتص إ تفية جيدة مل ةزين ، ويمكن أن ساا غلهت ألغا

. أخع  







 األبواب المنزلقة:

ع  ادر يفضل اس ةدام األباوا  اممنزم اة م اوفيع أكبا
من امماتحة ، وكمم فى األبوا  امةتصة بتمغعن أو

.فى  طم األاتا أو ماتحتص ام ةزين وغيعهت 

 انضاءة:

 ا ب وزياام ان ااتلة فااي امغااعن يجااب انه مااتم جاادي
ام اااغيعة ب اااكل منتساااب ، ومعاعاااتة اسااا ةدام 
وحااداص إ ااتلة كبياااعة كاص إ ااتلة  ويااة م ضااافي 
ات اسا ةدا م انشعاو على امغعفة ، كمات يمكان أيضي
هاع م تبيح إ تفية في جواسب امغعفاة م جناب اممظ

اماااداكن أو األركاااتن اممظلماااة ام اااي تزياااد مااان 
.انحاتر بضيق امماتحة 

متف إعداد سوافاذ بحجا  كبياع طوميًّات أو عع ايًّت ملاا
ث أن ملك ا األكبع من امضول بتمنفتك إمى امغعفة ؛ حيا

.امنوافذ امزجت  تل ب دوريا ممتاالي ملمعايت 



:المطابخ الصغيرة العملية 

 ؛ إي أساه يمكان اممحادودة على امعغ  من صغع حج  اممطبف فى اممنتزل كاص امماتحتص
ج لاه ت ميمه بحيث يوفع ماتحة كتفية مكل أغعاض امطهي واممكوستص امةتصة به ، ممت ي

.امماتحتصماتحة عمل عملية في أ ل 

 ينبغااى أن تكااون خزاسااة اممطاابف مااا غلة بأفضاال شااكل ويمكاان و اام ب ااض األجهاازة
ص كااتمميكعوويف بااداخلهت، واألبااوا  يعاعااى ت ااايمهت إمااى أرفااف داخليااة مو اام امبعطمتساات

.  وأغعاض امطهي اممة لفة



:أللوان ا

 مألموان دور في هذا اممجتل أهمهتاألموان امفتتحة
وامبتسااا يل وامهتدإلاااة ، فهاااى منتسااابة أكثاااع 
ملمااااتحتص ام اااغيعة حياااث ت طاااي شااا وريا 

. بتيتاتل وانشعاو 

م واألمااوان امحيتديااة امفتتحااة مثاال األباايض وامبااي
ا مغ عفاة وامعمتدذ امفتتح  تمثل إخ يتر منتسب جدي

صغيعة أمات إكا أردسات إ افتل ممااة موسياة م ميازة
يمكنناات اخ يااتر إحااد  درجااتص األرزو أو األخضااع 
ا ، مم  اعورة تح ياق ايسااجتم باي ن امفتتحة جدي

.أموان امجدران واألاتا 

ل إكا وجدص ستفذة كبيعة امحج  فتألفضال اسا غال
، هذه امميزة ن تفة اممزيد مان ايتااتل ملغعفاة
ض على سبيل اممثتل ايع متد علاى املاون األباي
ذة امذذ ي كس امضول امطبي اي ام اتدم مان امنتفا

ت  .م بدو أكثع اتاتعي



:المرايا 

ت ، فهى ت طى ب اداي ب اعيتي و اتااتعتي اممعايت فكعة راإل ة نعطتل أذ غعفة  مظهع أكثع اتاتعي
 مج لهات بمجعد رؤية امغعفة رغ  صغع ماتح هت ، يمكن تثبي هت عند من  ف امغعفة أو امممعا 
ف مان امن طة اممحورية ، أو و  هت على حتإلط كتمل م  كس تفتصيل امغعفة كتملاةي وتضاتع

. ماتح هت 



:المكمالت 

امغعفاة يمكن و م املوحتص امفنية كبيعة امحج  على امحواإلط ، فتملوحتص امكبياعة ت طاي
ت ختصاة عناد و ا هت فاوو األااتا مبتشاعة وفاي ماا و  ام اين ، أمات  مظهع أكثع اتاتعي
م املوحتص ام غيعة وختصة إكا تا  تجمي هات بجتساب ب ضاهت فهاي ت طاي شا وريا بتيزدحات

.و يق امماتحة 

ع خفيفاة إكا كتسا امغعفة تح وذ على شعفة أو شبتبيم تح ت  ما تإلع يجب اخ ياتر سا تإل
يااعة كاص أمااوان هتدإلااة وفتتحااة وتجنااب امااا تإلع امث يلااة أو األمااوان امداكنااة وامن ااو  امكب

.امحج  فهي تضفي على امغعن ام غيعة إحاتستي بتمث ل وايخ نتو 





انتهت الم اضرة


