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تأثري تصميم املساكن اخلريية ومواصفاهتا عىل تكاليف تشغيلها وصيانتها 
يف اململكة العربية السعودية

ثامر بن عبد اهلل القضيبي                    عيل بن سامل بامهام
طالب دكتوراه                          أستاذ العامرة واإلسكان

 كلية العامرة والتخطيط، قسم العامرة وعلوم البناء، جامعة امللك سعود    
 alibahammam@yahoo.com                        t.alqudiby@hotmail.com   

قدم للنرش يف 1436/4/30هـ ؛ وقبل للنرش يف 1436/11/12هـ

ملخص البحث.  إن توفري املساكن لألرس ذات الدخل املنخفض يعد مسؤولية اجتامعية، ويف اململكة العربية 
السعودية يساهم عدد من اجلهات اخلريية يف توفريها هلم، وقد تتدهور هذه املساكن نتيجة عوامل متعددة منها: 

عدم قدرة األرس املستفيدة عىل دفع تكاليف تشغيلها وصيانتها.
يعنى هذا البحث بتحديد اجلوانب التي تزيد من تكاليف تشغيل املساكن اخلريية وصيانتها يف اململكة 
توضيح  هبدف  املالية؛  إمكانياهتم  مع  تكاليفها  توافق  مدى  عن  منها  املستفيدين  آراء  واستطالع  وأسباهبا، 

املشكلة للجهات القائمة عىل اإلسكان اخلريي للعمل عىل تالفيها يف املشاريع املستقبلية.
وأظهرت الدراسة لعينة من املشاريع اخلريية أن إمهال جمموعة من القضايا املتعلقة بتصميم املساكن أو 
إعداد مواصفاهتا يؤدي إىل زيادة تكاليف تشغيلها وصيانتها، كام أظهر استطالع آراء األرس املستفيدة أن نسبة 
إنفاق  السعودية بحسب مسوح  إنفاق األرس  متوسط  يزيد عن  والصيانة من دخوهلم  التشغيل  إنفاقهم عىل 
التصميم وإعداد  التشغيل والصيانة خالل مرحلة  ودخل األرس يف اململكة. وهو ما يتطلب مراعاة جوانب 
املواصفات، مع العناية باحلصول عىل تغذية راجعة من املستفيدين لتطوير هذه التصاميم بام يعمل عىل خفض 

تكاليف تشغيلها وصيانتها.

الكلامت املفتاحية:  املساكن اخلريية، تصميم املساكن اخلريية، التشغيل، الصيانة، األرس ذات الدخل املنخفض.
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1.  املقدمة
تتصدر ‘‘مشـكلة توفري املسـكن املناسـب لألرس 
يف  األعـامل  جـداول  قائمـة  املنخفـض  الدخـل  ذات 
العديـد من الدول الناميـة’’ )بامهـام،2011(، وتتزايد 
وطـأة هـذه املشـكلة عـىل هـذه الفئـات لعـدم مقدرهتا 
عـىل العنايـة بمسـاكنها واملحافظـة عليهـا، فــمشكلة 
فتكلفـة  املسـكن،  توفـري  عـىل  تقتـر  ال  اإلسـكان 
تشـغيل هـذه الوحـدات وصيانتهـا أو إدارهتـا تعد من 
أهـم العوائـق التي تواجههـا العديد مـن األرس )عبده، 

1425هـ(.
 يقـوم عدد مـن املؤسسـات واجلمعيـات اخلريية 
يف اململكـة العربيـة السـعودية بتوفـري املسـاكن لـذوي 
الدخـل املنخفـض، منـذ مـا يزيـد عـىل ثالثـني عامـًا، 
ويعـود أقـدم مرشوعـات اإلسـكان املوجهـة للفئـات 
قريـة  إىل عـام 1399هــ، واملتمثـل يف  األقـل دخـاًل 
امللـك فيصـل النموذجيـة بقريـة احلبلـة يف مدينـة أهبـا 
بمنطقـة عسـري. وقـد وفـرت اجلهـات اخلرييـة قرابـة 
)13424 وحـدة سـكنية( تقريبًا حتى عـام 1433هـ. 
للتدهـور  ‘‘تتعـرض  املسـاكن  إال أن نسـبة مـن هـذه 
بعـد مـرور فـرات زمنية قصـرية مـن إشـغاهلا باألرس 
أعبـاء  حتمـل  عـىل  قدرهتـم  لعـدم  نتيجـة  املسـتفيدة؛ 
للفئـات  املوجـه  اإلسـكان  دعـم  )مسـودة  الصيانـة’’ 
األشـد حاجـة، 1433هـ(. ويؤثـر التصميـم املعامري 
واملواصفـات عـىل عمليـة التشـغيل والصيانـة ومن ثم 
عـىل أدائهـا؛ حيث ذكـر لـني وآخـرون أن ‘‘أداء املباين 
يعتمـد إىل حـد كبـري عـىل جـودة تصميمها وتشـغيلها 

وصيانتهـا ألنظمتها الداخليـة’’ )Line et al, 2003(، كام 
تؤثـر قـرارات مصممـي املبـاين )مـن خـالل التصميم 
ودورة  وتكلفتـه  املبنـى  جـودة  عـىل  واملواصفـات( 
حياتـه عـىل املـدى البعيـد )Chong et al, 2006(، وُتعـد 
األخطاء والعيـوب التصميمية يف املسـاكن مصدر قلق 
لـدى املسـتخدمني ملـا تتطلبـه مـن تكاليـف لصيانتهـا 
وإصالحهـا بعـد تشـغيلها، حيث ذكـر كيان أهنا تنشـأ 
ومواصفاتـه  التصميـم  مالءمـة  عـدم  أو  ‘‘سـوء  مـن 
وتنفيـذه، باإلضافـة إىل عـدم االهتـامم الـكايف بصيانـة 
التصميـم  يتسـبب  ثـم  ومـن   .)Kian, 2001(’’املبنـى
عمليـة  تكاليـف  ارتفـاع  يف  ومواصفاتـه  املعـامري 

التشـغيل والصيانـة.

1.1. مشكلة البحث:
يـؤدي عـدم العنايـة بتصميـم املسـاكن اخلرييـة 
تكاليـف  ارتفـاع  إىل  اململكـة  يف  مواصفاهتـا  وإعـداد 

وصيانتهـا. تشـغيلها 

2.1. أمهية البحث:
املسـاكن  بتصميـم  املتعلقـة  اجلوانـب  حتديـد 
اخلرييـة يف اململكـة وإعداد مواصفاهتا، التي تسـاهم يف 
رفـع تكاليف تشـغيلها وصيانتها، والتعـرف إىل حجم 
إنفـاق سـكاهنا عىل التشـغيل والصيانة، وهـو ما يمكن 

اجلهـات املعنيـة من تالفيهـا يف املشـاريع املسـتقبلية. 
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3.1. هدف البحث:
هيدف هـذا البحـث إىل التعـرف إىل تأثري تصميم 
اململكـة  يف  اخلرييـة  اإلسـكان  مشـاريع  يف  املسـاكن 
العربيـة السـعودية ومواصفاهتـا عىل تكاليف التشـغيل 

والصيانـة، وحجـم إنفـاق األرس املسـتفيدة عليهـا.

4.1. تساؤالت البحث:
اخلرييـة  ● املسـاكن  تصاميـم  يؤثـر  هـل 

وصيانتهـا؟ تشـغيلها  تكاليـف  يف  ومواصفاهتـا 
متطلبـات  ● املعـامري  التصميـم  يراعـي  هـل 

األرس املسـتفيدة لتجنيبهـم يف املسـتقبل اإلضافـات أو 
اجلذريـة؟ التعديـالت 

مـا العنـارص واألنظمـة التـي تتطلـب صيانـة  ●
دائمـة يف هـذه املسـاكن؟ وكـم تبلـغ تكلفتهـا؟

مـا حجـم إنفـاق األرس عـىل جانبي التشـغيل  ●
والصيانـة باملسـاكن اخلرييـة؟ وما نسـبته مـن دخوهلا؟

5.1. منهج البحث:
اسـتخدم املنهـج الوصفـي التحليـيل املعتمد عىل 
رصـد اجلوانـب املؤثـرة يف تكاليف التشـغيل والصيانة 
يف تصاميـم املسـاكن اخلريية ومواصفاهتـا من األدبيات 
املتعلقـة باملوضـوع. وتبع ذلك حتليل تصاميم املسـاكن 
ومواصفاهتـا، يف عينة من مشـاريع اإلسـكان اخلريية يف 
اململكـة )تتكون من ثالثة مشـاريع - متوسـطة احلجم 
باسـتخدام  خمتلفـة(،  مـدن  ثـالث  يف  تقـع  والعمـر، 
اجلوانـب،  لتلـك  وفقـًا  طـورت  رصـد  اسـتامرة 

باإلضافـة إىل الزيـارات امليدانيـة. كـام اسـُتطلعت آراء 
األرس املسـتفيدة مـن خـالل توزيـع االسـتبانات عـىل 
مجيـع األرس جلمـع املعلومـات عـن تكاليف التشـغيل 
والصيانـة يف هـذه املشـاريع باإلضافـة إىل مقابلـة عدد 

األرس. هـذه  من 

2. تشغيل املساكن وصيانتها:
وتوجيههـا  اخلدمـات  إدارة  هـو  التشـغيل  إن 
هـي  الصيانـة  بينـام  املسـكن،  عمـل  السـتمرارية 
لتمكينـه  املسـكن  املحافظـة عـىل عنـارص ومكونـات 
مـن أداء وظائفـه بشـكل جيـد ومسـتمر طـول فـرة 
عرفـت  كـام  1424هــ(.  وآخـرون،  )بامهـام  بقائهـا 
الصيانـة بأهنـا ‘‘العمـل الـذي يتطلـب إبقـاء أو ترميم 
 Lam et al,( مقبـول’’  مسـتوًى  وفـق  املنشـآت  مجيـع 
املبنـى  ‘‘املحافظـة عـىل  بأهنـا  أيضـًا  2010(. وعرفـت 

بكفـاءة،  وظائفـه  أداء  مـن  متكنـه  جيـدة  حالـة  يف 
املبكـر  التدهـور  ومنـع  سـاكنيه،  عـىل  واملحافظـة 
وعمـل  أدائهـا  بمراقبـة  وذلـك  وأنظمتـه،  لعنـارصه 
بعـض اإلصالحـات الوقائية هلـا إذا دعـت الرضورة’’ 
أن  يتضـح  وعليـه   .)2004 وآخـرون،  )بامهـام 
أو - عـىل األقـل -  الصيانـة هـو محايـة  اهلـدف مـن 
املقدمـة  اخلدمـة  جـودة  تدهـور  أو  تراجـع  خفـض 
مـدار  عـىل  املبنـى  مكونـات  كل  بواسـطة 
design service life للخدمـة  التصميمـي  العمـر 

.)Stanford, 2010(
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1.2. أمهية التشغيل والصيانة:
تكمـن أمهيـة عملية التشـغيل والصيانـة يف كوهنا 
تشـكل أطـول املراحـل التـي يمـر هبـا املـرشوع خالل 
دورة حياتـه، ومـن ثـم فـإن أكـر جـزء مـن النفقـات 
يتـم خـالل مرحلـة التشـغيل والصيانة، حيث تشـكل 
حـوايل 60% مـن التكلفـة اإلمجاليـة، بينـام حتـدث أقل 
مـن 15% مـن التكاليـف اإلمجاليـة خـالل التصميـم 
تطرقـت  كـام   .)Akcamete et al, 2010( والتنفيـذ 
دراسـة أخـرى إىل أن ‘‘أكثـر مـن نصـف تكلفـة دورة 
حيـاة املـرشوع يتـم رصفهـا عـىل التشـغيل والصيانـة 
واإلنشـاء  التصميـم  مرحلـة  إن  حيـث  للملكيـات 
تسـتهلك مـا بـني 20-50% مـن إمجايل تكاليـف دورة 
احليـاة، بينام يسـتهلك التشـغيل والصيانة مـا بني 50-
Saghatforoush, 2011( ’’%80(. كـام تطرقـت إحـدى 
الدراسـات إىل أن ‘‘الصيانـة الدوريـة لألبنيـة ال ينتـج 
عنهـا حيـاة خدمـة أطـول فحسـب، وال تعتـر أكثـر 
جدوى اقتصادية من االسـتبدال فحسـب، وإنام تسـهم 
كذلـك يف املحافظـة عـىل قيمـة سـوقية عاليـة للمبنى. 
اخلاصـة  التكاليـف  حسـابات  أن  ذلـك  عـن  وينتـج 
باملسـاكن جيـب أن ال تأخذ يف احلسـبان تكاليـف البناء 
والتشـييد فحسـب، وإنـام تكاليـف الصيانـة املتواصلة 
لإلسـكان،  الوطنيـة  االسـراتيجية  )مسـودة  أيضـًا’’ 
1433هــ(؛ ذلك ألن ضعف الصيانة غالبًا ما يتسـبب 
يف التدهـور املـؤدي إىل التهالـك الـذي يقـود املبنى إىل 

 .)Ishak et al, 2007( نقطـة االهنيـار أو إىل اهلـدم
املبنـى،  أداء  عـىل  كبـري  بشـكل  الصيانـة  تؤثـر 

ويمكـن تقليـل مشـاكل الصيانـة التـي حتـدث خـالل 
تتطلـب  مـواد  اسـتخدام  بواسـطة  املبنـى  فـرة حيـاة 
صيانـة أقـل، خلفـض تكاليـف اسـتبداهلا عـىل مـدى 
أوالقـن  ذكـر  وقـد   ،)Akadiri, 2011( املبنـى  حيـاة 
أحـد  هـي  السـكنية  املبـاين  ‘‘صيانـة  إمهـال  أن  جـو 
مـن  العديـد  يف  املسـاكن  لسـوء  الرئيسـية  العوامـل 
املـدن بالعـامل، ممـا يتطلـب اهتاممـًا عاجـاًل ومعاجلـة’’ 
تتأثـر  املسـكن  جـودة  ألن  ذلـك  )Olagunju, 2012(؛ 
تصبـح  أن  يمكـن  التـي  الصيانـة  تكاليـف  بزيـادة 
املنخفـض الدخـل  ذات  األرس  عـىل  ماليـًا  عبئـًا 
التشـغيل  ممارسـات  أن  كـام   .)Zappettini,2001(
والصيانـة هلـا تأثـريات مهمة عـىل صحة قاطنـي املبنى 
وسـالمتهم وراحتهـم، وهلـا فوائـد بيئيـة شـاملة عـىل 
تتجـاوز  حيـث  املـايل،  األداء  وعـىل  الطويـل،  املـدى 
تكلفة التشـغيل والصيانـة عىل مدار العمـر االفرايض 

 .)Wells, 2007( األوليـة  إنشـائه  تكاليـف  للمبنـى 

2.2. التشغيل والصيانة يف اململكة العربية السعودية:
والصيانـة  التشـغيل  عمليـة  إمهـال  يؤثـر 
إلزاميـة  لــعدم  نظـرًا  املبنـى  حيـاة  دورة  يف  سـلبًا 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف  امللكيـات  صيانـة 
يف  يسـهم  مـا  وهـو   ،)Sidawi & Meeran, 2011(
السـكنية  لألبنيـة  اخلدمـة  حيـاة  متوسـط  انخفـاض 
والتـي تـراوح مـا بـني )40 و50 عامـًا(، يف حـني أن 
متوسـط حياة اخلدمـة يبلغ يف الـدول األوروبية )100 
عـام( نتيجـة زيـادة وتكثيـف صيانـة األبنيـة )مسـودة 
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االسـراتيجية الوطنيـة لإلسـكان، 1433هــ(، كام أن 
ضعـف االهتامم بجانب التشـغيل والصيانة للمسـاكن 
باململكـة يزيـد من نسـبة اإلنفـاق عليها حيـث أنفقت 
األرس السـعودية يف املتوسـط ما نسـبته 22.3% شهريًا 
بشـكل عام عىل العنـارص الداخلـة يف عملية التشـغيل 
ودخـل  إنفـاق  مسـح  بحسـب  ملسـاكنهم  والصيانـة 
هـذه  وارتفعـت  1428/1427هــ)1(،  لعـام  األرس 
نسـبته 27.1% خـالل مسـح  مـا  إىل  لتصـل  النسـبة 
إنفـاق ودخـل األرسة 1434/1433ه بزيـادة تقارب 
22%، وهـو مـا يؤكـد أمهيـة العنايـة بجانب التشـغيل 
والصيانة يف املسـاكن بشـكل عـام واملسـاكن اخلريية - 

بشـكل خـاص - نظـرًا النخفـاض دخـل سـاكنيها. 

3.2.عالقة التشغيل والصيانة بالتصميم ومواصفاته:
يؤثـر التصميـم املعـامري ومواصفاته عـىل عملية 
التشـغيل والصيانـة ومـن ثـم عىل أدائهـا، فـأداء املباين 
يعتمـد إىل حـد كبـري عـىل جـودة تصميمها وتشـغيلها 
 ،)Lin et al, 2003( الداخليـة  ألنظمتهـا  وصيانتهـا 
وذكر تشـونغ وآخـرون أن ‘‘قـرارات مصممـي املباين 
عـىل  املبنـى  حيـاة  دورة  وتكلفـة  اجلـودة  عـىل  تؤثـر 
املـدى البعيـد’’ )Chong et al, 2006(، إال أنـه يف الواقـع 

)1( وتشمل جمموعتني كام ييل:
• جمموعة السكن واملياه والكهرباء والغاز والوقود وأخرى، والتي تشمل ما ييل: 
جمموعة اإلجيار املدفوع للمسكن، وجمموعة اإلجيار املقدر للمسكن، وجمموعة ترميم 
وصيانة املسكن، وجمموعة املياه واخلدمات املتصلة باملسكن، وأخريًا جمموعة الكهرباء 

والغاز وأنواع الوقود األخرى.
•جمموعة تأثيث وجتهيزات املنزل، والتي تشمل ما ييل: جمموعة األثاث والسجاد، 

املنزلية  األدوات  وجمموعة  املنزل،  جتهيز  وجمموعة  املنزلية،  املنسوجات  وجمموعة 
جمموعة  وأخريًا  واحلديقة،  للمنزل  واألجهزة  األدوات  وجمموعة  املائدة،  وأدوات 

السلع واخلدمات لصيانة املنزل.

تعامـل املرحلتان )مرحلـة التصميم ومرحلة التشـغيل 
والصيانـة( بوصفهـام مرحلتـني منفصلتني عـىل الرغم 
مـن العالقـة الوثيقـة بينهـام، حيـث أشـارت إحـدى 
الدراسـات إىل أن ‘‘التصميـم والصيانـة يف كثـري مـن 
األحيـان تعامل كـام لو كانت نشـاطني غـري مرابطني، 
أداء  عـىل  تؤثـر  التصميميـة  التفاصيـل  ضعـف  وأن 
املبنـى، ومـن ثـم الصيانـة. كـام تشـري الدالئـل إىل أن 
حـوايل 20% ممـا يسـمى اإلنفاق عـىل الصيانـة تقتضيه 
العيـوب، وأن 60% مـن دراسـات املبـاين أوضحـت 
بـأن مشـكالت الصيانـة نتيجـة لغيـاب التواصـل بني 
 ،)Chanter & Swallow, 2007( املختلفـة’’  األطـراف 
أمـا شـوهان وآخرون فقـد ذكـروا أن ‘‘الصيانـة تظهر 
يف مرحلـة مـا بعـد اإلشـغال Post Occupation نتيجـة 
التصميـم  أن  عـىل  يـدل  مـا  وهـو  التصميـم  ضعـف 
املبـاين خـالل  يأخـذ هبـا يف احلسـبان، وأن صيانـة  مل 
مرحلـة التصميـم مل تفحـص مـن قبـل اخلـراء يف هذا 
املجـال، وأن التصاميـم املتقنـة يمكنها ختفيـض مقدار 
حجـم الصيانـة. كـام أن نسـبة العيـوب التـي تـؤدي 
التصميـم’’  جلـودة  كبـري  بشـكل  ختضـع  الصيانـة  إىل 
)Chohan  et al, 2008(. كـام أشـارت دراسـة أخـرى 
إىل أن ‘‘األخطـاء يف التصميـم يمكـن أن تنتـج صيانـة 
غـري جمدولـة’’ )Ishak et al, 2007(، كـام ذكر آخرون أن 
‘‘تصميـم املبـاين قد تـم القيام بـه دون األخـذ بعوامل 
الصيانـة يف احلسـبان’’ )Chohan et al, 2010(. إن غياب 
ُيعـدُّ إحـدى  التصميـم  أثنـاء عمليـة  الصيانـة  تدابـري 
املامرسـات الشـائعة. فبحسـب دراسـة قام هبا شـوهان 
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تدابـري  بغيـاب  أفـادوا   %85 ‘‘قرابـة  فـإن  وآخـرون 
صيانـة املبـاين عـىل مسـتوى التصميـم، كـام أن %97 
أفـادوا بتسـبب التصميـم يف احلاجـة إىل الصيانـة، وأن 
81% أفـادوا بـأن ضعـف التصميـم يتسـبب يف ضعف 

.)Chohan et al , 2011( ’’أداء املبنـى

3. العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل والصيانة:
إن عـدم العنايـة بالعديد مـن اجلوانـب أو إمهاهلا 
يف مراحـل املـرشوع املختلفـة )املشـتملة عـىل: مرحلة 
التنفيـذ،  ووثائـق  واملواصفـات  التصاميـم  إعـداد 
التنفيـذ، ومرحلـة االسـتخدام(؛ يـؤدي إىل  ومرحلـة 
ارتفاع تكاليف تشـغيل املباين السـكنية وزيـادة احلاجة 
إىل أعـامل صيانتهـا. ومـن خـالل مراجعـة األدبيـات 
اخلاصـة بموضـوع الدراسـة، تـم حتديـد 73 عنـرًا 
أو مـادة، وجـد أهنـا ذات تأثـري مبـارش عـىل تكاليـف 
ويعـود  املختلفـة،  املراحـل  يف  والصيانـة  التشـغيل 
تأثريهـا السـلبي إمـا ألخطـاء يف التصميـم، أو لقصور 
يف إعـداد التفاصيـل والرسـومات التنفيذيـة، أو نتيجة 
بسـبب  أو  اخلاطئـة،  اهلندسـية  األنظمـة  لتطبيقـات 
أو  البنـاء،  مـواد  اختيـار  وسـوء  املواصفـات  ضعـف 
بسـبب رداءة التنفيذ واالسـتخدام اخلاطـئ للمعدات، 
أو لنقـص خـرة العـامل وفنيـي البنـاء، أو لغريهـا مـن 
األسـباب. وقـد تـم دمـج املتقـارب مـن العنـارص يف 
املفهـوم والفكـرة، وتقسـيمها إىل 17 جمموعـة، موزعة 
والتنفيـذ،  التصميـم،  )هـي:  مراحـل  ثـالث  عـىل 
واالسـتخدام(. وقـد صنفـت هـذه العنـارص أو املـواد 

التايل:  النحـو  عـىل 
عنـارص أو مـواد تؤثـر عـىل جانبـي التشـغيل  ●

فريـق  بخـرات  ترتبـط:  مـا  وغالبـًا  معـًا،  والصيانـة 
وإعـداد  التصاميـم،  جـودة  يف  لدورهـم  التصميـم، 
مواصفاهتـا، واختيار املواد، ومن ثـم التأثري عىل جانبي 
التشـغيل والصيانة معًا، باإلضافـة إىل العنارص أو املواد 
امللبيـة الحتياجات املسـتخدم النهائـي للتصميم والتي 
يـؤدي إمهاهلـا إىل أن يقوم املسـتخدم بتوفريهـا وهو ما 

يؤثـر عـىل جانـب التشـغيل والصيانة.
عنـارص أو مـواد تؤثـر عـىل جانب التشـغيل،  ●

وغالبـًا مـا ترتبـط: بقـرارات فريـق التصميـم التـي ال 
تسـتجيب للعوامل البيئيـة للموقع، والتـي يتم اختاذها 
عنـد إعـداد التصميـم واملواصفـات، فيكـون تأثريهـا 
العنـارص  التشـغيل فقـط، باإلضافـة إىل  عـىل جانـب 
أو املـواد التـي ترتبـط باالسـتخدام اإلنسـاين اخلاطـئ 

الـذي يؤثـر عـىل جانـب التشـغيل أيضًا.  
عنـارص أو مـواد تؤثـر عـىل جانـب الصيانـة،  ●

وغالبـًا مـا ترتبـط: بنواحـي رداءة التنفيـذ ومصنعيـة 
األعـامل وضعـف اإلرشاف، والتـي قـد تنتـج أعـامالً 
مـن  االنتهـاء  بعـد  مبـارشة  إمـا  تتطلـب إصالحـات 
تكـون  أو  االسـتخدام،  مـن  فـرة  بعـد  أو  التنفيـذ 
مرتبطة بسـلوك األرس املسـتفيدة جتاه الصيانـة الدورية 

واملنهجيـة املتبعـة مـن قبلهـم.
ويف ظـل طبيعة الدراسـة وكوهنا متعلقـة بجانب 
ومواصفاهتـا،  اخلرييـة  للمسـاكن  املعـامري  التصميـم 
ونظـرًا ألن مشـاريع اإلسـكان اخلرييـة قيـد الدراسـة 
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مشـاريع قائمـة، تم تنفيـذ أحدثهـا يف عـام 1432هـ، 
ألعـامل  توثيقيـة  معلومـات  أي  توفـر  عـدم  ومـع 
القائمـة  اجلمعيـات  أو  املؤسسـات  لـدى  التنفيـذ 
عليهـا؛ فقـد وجـد أن العنـارص أو املـواد املؤثـرة عـىل 
جانبـي التشـغيل والصيانـة يمكـن تصنيفهـا يف ثـالث 
منهـا  االسـتفادة  يمكـن  عنـارص  هـي:  جمموعـات 
يف  منهـا  االسـتفادة  يصعـب  وعنـارص  الدراسـة،  يف 
الدراسـة، وأخـريًا عنـارص ال تنطبق عىل هذه الدراسـة 
ألهنـا ختـص املشـاريع الكبـرية فقـط. ونتيجـة لذلـك 
ظهـر أن هنـاك )20( عنـرًا أو مـادة رئيسـة يمكـن 
كـود  إىل  وبالرجـوع  الدراسـة.  هـذه  يف  اسـتخدامها 
البنـاء السـعودي، والتوصيـات اخلاصـة بـوزارة امليـاه 
والكهربـاء والدراسـات السـابقة يف هـذا املوضوع فقد 
طورت اسـتامرات لتحليـل وثائق املسـاكن اخلريية قيد 
الدراسـة باإلضافـة إىل اسـتبانة السـتطالع آراء األرس 
املسـتفيدة باسـتخدام )47( معيارًا مسـتمدة مـن املواد 

العرشيـن.   الرئيسـية 

4. الدراسة التحليلية للمساكن يف مشاريع اإلسكان 
اخلريية:

مشـاريع  ثالثـة  مـن  الدراسـة  عينـة  تتكـون 
إسـكان خرييـة هي: )1( مـرشوع ليىل باألفـالج املنفذ 
عـام 1432هــ والعائـد ملؤسسـة امللـك عبـداهلل بـن

 عبدالعزيز لوالديه لإلسـكان التنمـوي، و)2( مرشوع 
الغـاط املنفـذ عـام 1428هـ والعائد ملؤسسـة سـلطان 
مـرشوع  و)3(  اخلرييـة،  سـعود  آل  عبدالعزيـز  بـن 
والعائـد  1426هــ  عـام  واملنفـذ  بالريـاض  البديعـة 
وسـيتم  اخلـريي.  لإلسـكان  سـلامن  امللـك  جلمعيـة 
حتليـل جانبـي التشـغيل والصيانـة هلـذه املشـاريع عىل 
املعامريـة  التصاميـم  حتليـل  األوىل  تشـمل  مرحلتـني؛ 
إىل  باإلضافـة  ومواصفاهتـا  السـكنية  للوحـدات 
املعلومات املسـتقاة من الزيـارات امليدانية للمشـاريع، 
أمـا املرحلـة الثانيـة فركـز عـىل اسـتطالع آراء األرس 
املسـتفيدة حـول تكاليف تشـغيل مسـاكنهم وصيانتها 

مـن خـالل االسـتبانة واملقابـالت.

1.4. حتليل تأثري تصاميم املساكن يف املشاريع اخلريية 
ومواصفاهتا عىل تشغيلها وصيانتها:

اسـتخدم لتحليل املسـاكن اخلريية )17 مادة( من 
املـواد العرشين املؤثـرة عىل جانب التشـغيل والصيانة، 
وقـد طـورت جمموعة من اسـتامرات الرصـد، بناء عىل 
43 معيـارًا مـن معايـري التقييـم؛ لقيـاس مـدى احلاجة 
إىل أعـامل التشـغيل والصيانـة مـن خـالل املعلومـات 
وحتليـل  باملشـاريع،  التعريفيـة  الوثائـق  مـن  املتوفـرة 
تصاميم املسـاكن ومواصفاهتا، باإلضافـة إىل الزيارات 

امليدانيـة كـام هو موضـح يف اجلـداول التالية. 
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 النتائج واملالحظات املرشوع جمال التطبيق معيار القياس

 البديعة الغاط األفالج

 مستوى التعقيد والبساطة يف التصميم والتنفيذ

 - مستقيمة مستقيمة مستقيمة التصميمنوع اخلطوط واألشكال املستخدمة يف 

 التقييم تقديري بسيط بسيط بسيط التصميم استخدام مديول هنديس واضح وبسيط

 استخدمت شبكة واحدة ١ ١ ١ التصميم عدد الشبكات اهلندسية املستخدمة

 يف املتوسط ٢م١٩٧-١٥٦ ٢م١٧٩ ٢م٢٥٠-١٢٥ ٢م١٦٣ التصميم املساحة

 يف املتوسط %٢٣-٢١ ٢٢٫٣٤ ٢٠٫٦٨ -١٦٫٧٥ ٢٤٫٨٧ التصميمنسبة مساحة احلركة الرأسية واألفقية ال 

 التقييم تقديري بسيطة بسيطة بسيطة التصميم بسيطة)-(معقدة تصميم الواجهات

 التقييم تقديري بسيطة بسيطة بسيطة التصميم بسيطة)-زخارف يف الواجهات (معقدة

 املكونات املعيارية

التصميم  عدد األبواب

 واملواصفات

 أبواب يف املتوسط ٥ ٥ ٤ ٦

 نوافذ يف املتوسط ٤ ٣ ٣ ٦ عدد النوافذ

تنسيق وتوزيع الفتحات إيقاع 

 بسيط) -واألبواب (معقد 

 التقييم تقديري بسيط بسيط بسيط التصميم

 أنواع يف املتوسط ٥إىل  ٤من  ٧ ٤ ٣ التصميم عدد أنواع األعمدة

 )٨×٨( التصميم عدد حماور الشبكة

 )٥×٥( النموذج (أ)

)٦×٥( 
تبني عدد حماور الشبكة مدى 

 بساطة التصميم

النموذج 

 (ب)
)٧×٥( 

النموذج 

 (ج)

)٧×٥( 

 توفري احتياجات األرس من عنارص املسكن ومساحتها

هل فراغات املسكن تلبي احلد األدنى 

من املساحة بحسب االشرتاطات الفنية 

 ال) –ألمانة مدينة الرياض؟ (نعم 

 ال ال ال التصميم

أتى التقييم بـ ال بعد مقارنة 

ينة مداملتطلبات الفراغية ألمانة 

الرياض مع حتليل التصاميم 

 وذلك لعدد من الفراغات

اجلدول رقم )1(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانبي التشغيل والصيانة معًا يف املساكن اخلريية
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العديـد  اجلـدول رقـم )1( حتقـق  يالحـظ مـن 
مـن معايـري البسـاطة يف تصميـم املسـاكن؛ واملتمثلـة 
يف اسـتخدام اخلطـوط املسـتقيمة، واملديـول اهلنـديس 
البسـيط، واسـتخدام شبكة هندسـية واحدة، باإلضافة 
املبنيـة بشـكل عـام، وكذلـك  إىل انخفـاض املسـاحة 
وهـي  وزخرفتهـا،  الواجهـات  تصميـم  يف  البسـاطة 
بـال شـك عوامـل تسـاهم يف تقليـل تكاليـف التنفيذ، 
بجانـب تكاليف التشـغيل، فعىل سـبيل املثال: تسـاهم 
اخلطـوط املسـتقيمة املكونـة للفـراغ يف تقليـل تكاليف 
ثـم  ومـن  املنحنيـة  باخلطـوط  مقارنـة  الفـراغ  تأثيـث 
تكاليـف التشـغيل. ولكـن يظهر إمهال تطبيق اهلندسـة 
القيميـة حيـث يوجـد تنـوع كبـري يف عـدد األبـواب 

والنوافـذ قياسـًا بحجـم املسـاكن. 

 كـام يالحـظ عدم تلبيـة بعـض الفراغـات للحد 
الفنيـة  االشـراطات  بحسـب  املسـاحة  مـن  األدنـى 
ألمانـة مدينـة الريـاض كـام هـو موضـح يف اجلـدول 
رقـم )2(. فاملسـاحة املخصصة لبعض غـرف النوم يف 
حـدود 12-13م2، وهـي تقـارب مسـاحة الفراغات 
املخصصـة لشـخصني فقـط بحسـب مراجـع الكتـب 
التصميـم  )عنـارص  التصميميـة  واألبعـاد  القياسـية 
واإلنشـاء املعـامري -نوفـرت، 2003(، عـىل الرغـم 
مـن أهنا خمصصـة لـألرس مـن ذوي الدخـل املنخفض 
والتـي يكـون عـدد أفرادهـا - يف الغالب - كبـريًا وهو 
النـوم ألكثـر مـن  مـا قـد يسـتدعي اسـتخدام غرفـة 

شـخصني. 

 الفراغ

متوسط  املساحة املبنية بحسب املرشوع

مساحة الفراغ 

 )٢(م

احلد األدنى 

 للمساحة*
 النتائج واملالحظات

 البديعة األفالج
 الغاط

 ج ب أ

 ٢٠ ٢٠٫١ ٢١٫٠٦ ٢١٫١ ٢٠٫١ ١٧٫٩ ٢٠٫٣ جملس

يالحظ صغر مساحة بعض 

العنارص سواء كانت 

األساسية أو اخلدمية عن 

املطلوب احلد األدنى 

 بحسب النظام.

 ٢٠ ١٨٫٣ ١٩٫١ ١٧٫٩ ١٩٫٤ ١٥ ٢٠٫٢ صالة للعائلة

 ٢٠ ١٣٫٩ ١٣ ١٣ ١٥٫٨ - - غرفة طعام

 ١٠ ٩٫٢ ٩٫٢ ٩٫٢٤ ٨٫٩٦ ١٠٫٣ ٨٫٣ املطبخ

 ١٢ ١٧٫٧ ٢١٫٥ ٢١٫٥ ١١٫٨ ١٧٫٩ ١٥٫٩ )١غرفة نوم (

 ١٢ ١٣٫٩ ١٣ ١٣ - ١٢٫٥ ١٧ )٢غرفة نوم (

 ١٢ ١٥٫٩ ١٩ - - ١٢٫٧ - )٣غرفة نوم (

 ١٢ ١٥٫٨ ١٩ - - ١٢٫٥ - )٤غرفة نوم (

 *  تم الرجوع الشرتاطات منطقة الرياض لوقوع مجيع املشاريع املكونة لعينة الدراسة ضمن منطقة الرياض.

البلدية  وزارة الشؤون ،االشرتاطات الفنية للرتخيص إلقامة الفلل والعامئر السكنية والعامئر السكنية التجارية، ومساكن العامل والعزاباملصدر: 

 هـ١٤٢٧والقروية، أمانة منطقة الرياض، 

اجلدول رقم )2( مساحات بعض فراغات املساكن اخلريية مقارنة باحلد األدنى للمساحة املحددة من قبل أمانة منطقة الرياض
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ارتفـاع  التحليليـة  الدراسـة  هـذه  أظهـرت 
نسـبة مسـاحة احلركـة الرأسـية واألفقيـة، والتـي مـن 
 ،)2008 )بامهـام،   %10 تتجـاوز  ال  أن  املفـرض 
حيـث بلغـت نسـبتها يف مـرشوع األفـالج %24.4، 
كـام هـو موضـح يف اجلـدول رقـم )3(، وهو مـا يؤدي 
تكاليـف  يف  وزيـادة  املبنيـة  املسـاحات  يف  هـدر  إىل 
املبنيـة  املسـاحة  انخفـاض  وإىل  وصيانتهـا،  تشـغيلها 
للغـرف األساسـية )املشـتملة عـىل: املجلـس، وصالة 
العائلـة، وغرفـة الطعـام، وغرف النـوم(، حيث بلغت 
نسـبة مسـاحتها 45% يف وحـدات مـرشوع األفـالج، 

الغـاط. بمـرشوع  )ب(  نمـوذج  يف  و%45.2 

ونتيجـة النخفـاض مسـاحة العنارص األساسـية 
تضطـر  فقـد  للحركـة  املخصصـة  املسـاحات  مقابـل 
األرس املسـتفيدة إلضافـة فراغـات وهـو مـا يزيـد من 
تنفيـذ هـذه  بجانـب ضعـف جـودة  إنفاقهـا،  حجـم 
اإلضافـات نتيجـة وقـوع هـذه املشـاريع يف أماكن يقل 
فيهـا توفر األيـدي العاملة، وتظهر - مـن ثم - احلاجة 

إىل الصيانـة املتكـررة هلا. 
للتصاميـم  التحليليـة  الدراسـة  أظهـرت  كـام 
يف  املسـاكن  مبـاين  كتلـة  بتشـكيل  االهتـامم  ضعـف 
توجيـه  نسـبة  أن  لوحـظ  حيـث  الثالثـة،  املشـاريع 
أضـالع املسـكن نحـو الـرشق والغـرب )االجتاهـات 

 العنرص

 املرشوع

 الغاط
 األفالج البديعة

 النموذج (ج) النموذج (ب) النموذج (أ)

 % املساحة % املساحة % املساحة % املساحة % املساحة

 )١() ٢الغرف األساسية (م
٤٤ ٧٣٫٣ ٤٩٫٥ ٨٨٫٥ ٥٠٫٢ ١٢٥٫٦ ٤٥٫٢ ٨٦٫٣ ٥٣٫٨ ٦٧٫٢ 

 )٢() ٢اخلدمات (م
٣٠٫٦ ٤٩٫٩ ٢٨٫٢ ٥٠٬٥ ٣٢٫٦ ٨١٫٦ ٣٤٫١ ٦٥٫٢ ٢٩٫٥ ٣٦٫٩ 

عنارص احلركة األفقية 

 )٣(والرأسية 

٢٤٫٤ ٣٩٫٧ ٢٢٫٣ ٤٠ ١٧٫١ ٤٢٫٨ ٢٠٫٧ ٣٩٫٥ ١٦٫٨ ٢٠٫٩ 

 النوم. غرفتشمل املجلس وصالة العائلة وغرفة الطعام و )١(
 

  تشمل املطبخ ودورات املياه. )٢(

  تشمل الدرج واملمرات. )٣(

 

اجلدول رقم )3( نسب املساحة املبنية لعنارص املساكن يف املشاريع اخلريية  
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غـري املحببـة( بلغـت 58% يف املتوسـط، وتـم توجيـه 
84% مـن األضـالع الطويلـة هلـذه املسـاكن الطويلـة 
ويظهـر   .)4 رقـم  )اجلـدول  والغـرب  الـرشق  نحـو 
أيضـًا عـدم مراعاة عامل زراعة السـطح، أو اسـتخدام 
املعاجلـات املناخيـة وعـزل النوافـذ، كـام مل يتـم عـزل 
احلوائـط اخلارجيـة يف مـرشوع األفـالج، حيـث تظهر 

مفـرغ  إسـمنتي  بلـوك  اسـتخدام  الكميـات  جـداول 
فقـط. كام مل يـراع تقليـل ارتفـاع الفراغـات الداخلية، 
الالزمـة  األمحـال  حجـم  زيـادة  إىل  يـؤدي  مـا  وهـو 
لتريدهـا، ومـن ثـم زيـادة تكاليـف اسـتهالك الطاقة، 

التكلفـة األوليـة إلنشـائها. إىل زيـادة  باإلضافـة 

 معيار القياس
جمال 

 التطبيق

 املرشوع
 النتائج واملالحظات

 البديعة الغاط األفالج

 تشكيل كتلة املسكن

 ١:١٫٣نسبة طول املسكن لعرضه (النسبة املثالية هي 

 )١().١:١٫٦و

 ٢٫٢ التصميم
١٫٤-

١٫٥ 
ضعف االهتامم بتصميم كتل  ١٫٧

املسكن بام يتوافق مع ظروف 

األضالع املناخ كام يف توجيه 

والذي من شأنه تقليل تكاليف 

 التشغيل

نسبة توجيه أضالع املسكن نحو الرشق والغرب 

 (االجتاهات غري املحببة).

 %٦٠٫٥ %٦٠ %٥٣٫٧ التصميم

نسبة املساكن التي تم توجيه أضالعها الطويلة نحو 

 الرشق والغرب.

 %٩٢ %١٠٠ %٦٠ التصميم

 بأحوال الطقسال يرتبط اختيار املواد اخلارجية 

هل توجد مسطحات زجاجية كبرية يف الواجهات؟ 

 ال)–(نعم 

 ال ال ال التصميم
روعي عدم استخدام املسطحات 

 الزجاجية يف الواجهات

 زراعة أسطح املساكن

 ال ال ال التصميم هل تم زرع السطح؟

أمهلت زراعة األسطح (التي 

تساعد عىل محايتها من أشعة 

 تقليل الشمس املبارشة ومن ثم

 األمحال احلرارية)

 ).١٤٢٧، اإلصدار الرابع، ("دليل املستهلك لرتشيد استهالك الطاقة الكهربائية وإزاحة األمحال") وزارة املياه والكهرباء، ١(

  

  

  

  

  

  

  

  

اجلدول رقم )4(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل يف املساكن اخلريية 
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 معيار القياس
جمال 

 التطبيق

 املرشوع
 النتائج واملالحظات

 البديعة الغاط األفالج

 لعنارص البيئة الطبيعيةمالءمة املسكن امليرس 

االستفادة 

من اإلضاءة 

 الطبيعية

ال يقل احلد األدنى ملساحة الواجهة 

) من مساحة %٨الزجاجية عن (

 )٢(الغرفة املراد إضاءهتا. 

 مطابقة مطابقة مطابقة التصميم
املساحة الزجاجية مناسبة إلضاءة 

 الغرف

يفضل أن ال يزيد عمق الفراغات 

ونصف ضعف  اجلنوبية عن ضعفي

ارتفاع النافذة (من مستوى مسطح 

األرضية إىل أعىل نقطة يف النافذة)، 

لكي تتخلل أشعة الشمس املبارشة 

 مجيع مسطح الفراغ.

 مطابقة مطابقة مطابقة التصميم

عمق الفراغات اجلنوبية مناسب 

لتخلل أشعة الشمس املبارشة مجيع 

 مسطح الفراغ

ق للرشنسبة مساحة النوافذ املوجهة 

والغرب (االجتاهات غري املحببة) من 

 جمموع نوافذ املسكن.

 %٥٠ %٤٩٫٠٥ %٦٥ التصميم

، %٥٥تبلغ النسبة يف املتوسط 

ويتعني خفض هذه النسبة لتجنب 

أشعة الشمس ومن ثم تقليل 

 تكاليف التشغيل

االستفادة 

من التهوية 

 الطبيعية

تأمني التهوية الطبيعية من اخلارج 

 فراغات املسكن.ألي فراغ من 
 مؤمنة مؤمنة مؤمنة التصميم

تم تأمني التهوية الطبيعية جلميع 

 فراغات املسكن الداخلية

ال تقل مساحة فتحات التهوية 

) من املساحة %٤للخارج عن (

 )٢(األفقية للفراغ املطلوب هتويته. 

 مطابقة مطابقة مطابقة التصميم

تتناسب مساحة فتحات التهوية 

املساحات األفقية للخارج مع 

 للفراغ

نسبة النوافذ املوجهة لالجتاه األكثر 

 تلقيًا للرياح املحملة بالغبار.

 التصميم
١٤٫٧

% 

 %٢٣٫٦املتوسط: %٢٧٫٢ %٢٩

  .هـ١٤٢٨) اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس، كود البناء السعودي، االشرتاطات املعامرية، ٢(

  

تابع اجلدول رقم )4(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل يف املساكن اخلريية 
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 معيار القياس
جمال 

 التطبيق

 املرشوع
 النتائج واملالحظات

 البديعة الغاط األفالج

 األلوان اخلارجية

نسبة 

انعكاس 

الضوء 

(معامل 

االنعكاس) 

لعدد من 

 األلوان

 %٩٥-٧٠ )١(األبيض 

الزيارة 

 امليدانية

خمتلط 

(كريم + 

األمحر 

 الفاتح)

 البيج كريم

جتنب استخدام اللون األبيض يف 

مجيع املشاريع عىل الرغم من 

أفضلية معامل انعكاسه املرتفع 

ألشعة الشمس وهو ما يقلل من 

 امتصاص احلرارة

 %٧٥-٦٠ )١(الكريم 

 %٧٥-٥٥ )١(األخرض الفاتح 

 %٦٥-٥٠ )١(األصفر 

 %٦٥-٤٥ )١(األخرض الغامق 

 %٥٠-٣٠ )١(األمحر الفاتح 

 األمحر والبنى 

 )١( الغامق

٢٠-١٠% 

 %١٠-٥ )١(األزرق الغامق 

 ارتفاع الفراغ

 م٢٫٧ م٣ م٢٫٨ التصميم )٢(م الصايف.  ٢٫٦تقليل االرتفاع إىل 

م وهو ما يزيد ٢٫٨املتوسط: 

من األمحال الالزمة لتربيد/ 

تدفئة الفراغ ومن ثم تكاليف 

 التشغيل

 ).١٤٣٠ية، (، الطبعة الثان"والكهرباء يف املساكن واملرشوعات اإلسكانية والتجاريةالدليل اإلرشادي لرتشيد املياه ") وزارة املياه والكهرباء، ١(

 ).١٤٢٧، اإلصدار الرابع، ("دليل املستهلك لرتشيد استهالك الطاقة الكهربائية وإزاحة األمحال") وزارة املياه والكهرباء، ٢(

  

  

  

تابع اجلدول رقم )4(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل يف املساكن اخلريية 
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 النتائج واملالحظات املرشوع جمال التطبيق معيار القياس

 البديعة الغاط األفالج

 استخدام املعاجلات املناخية

غياب العديد من املعاجلات  ال ال ال التصميم هل تم توفري مرشبيات؟

املناخية والتي من شأهنا تقليل 

تكاليف استهالك الطاقة ومن 

 ثم تكاليف التشغيل

 ال ال ال التصميم هل تم توفري كارسات الشمس؟

 ال ال ال التصميم هل يوجد مالقف؟

 االستفادة من الطاقة الشمسية يف تسخني املياه وتوليد الكهرباء

هل تم االستفادة من الطاقة الشمسية يف تسخني 

 املياه وتوليد الكهرباء باملسكن؟
 ال ال ال التصميم

غياب االستفادة من الطاقة 

الشمسية يف تقليل استهالك 

 الطاقة

 جعل املسكن ذكيا

أي أنظمة لرتشيد استهالك الطاقة هل يتوفر 

 واملوارد الطبيعية؟

يساعد استخدام التقنية يف  ال ال ال التصميم

تقليل تكاليف التشغيل وهو 

 ما مل يتوفر يف هذه املشاريع
 ال ال ال التصميم هل يتوفر أي أنظمة خاصة بالصيانة؟

 العزل احلراري

 نعم التصميم هل تم استخدام العزل احلراري بالسطح؟
غري 

 موضحة

 نعم
يساعد وجود العزل يف 

األسقف واحلوائط عىل تقليل 

انتقال احلرارة ومن ثم تقليل 

األمحال الالزمة لتربيده/ 

تدفئته وهو ما يقلل من 

 تكاليف تشغيل املسكن

 نعم نعم ال التصميم هل تم استخدام العزل احلراري باحلوائط؟

 ال)-(نعمهل النوافذ تبطئ من انتقال احلرارة؟ 
التصميم 

 واملواصفات
 ال ال ال

تساعد النوافذ املزدوجة يف 

إبطاء انتقال احلرارة ومن ثم 

تقليل تكاليف التشغيل، إال 

أهنا غري مستخدمة يف هذه    

  

تابع اجلدول رقم )4(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل يف املساكن اخلريية 
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 جمال التطبيق معيار القياس
 النتائج واملالحظات املرشوع

  البديعة الغاط األفالج

 الكهربائيةترشيد استهالك الطاقة 

، LED، مواصفات اإلنارة (الفلورسنت

 هولوجني، نيون،....إلخ)

التصميم 

 واملواصفات

غري 

 (*)موضحة 
 فلورسنت

فلورسن

 ت

من خالل الزيارات امليدانية  (*)

اتضح استخدام الفلورسنت 

 لإلضاءة

 - شباك شباك شباك التصميم نوع التكييف (مركزي، شباك).

 ترشيد استهالك املياه

 عادي عادي عادي التصميم عادي). -نظام ري احلدائق (أتوماتيكي

تساعد األنظمة احلديثة / الذكية يف 

التقليل من تكاليف التشغيل من 

 خالل تقليل اهلدر يف استهالك املياه

 عادي عادي عادي التصميم عادي).-نظام املياه (معاجلة رمادية

خمارج املياه عادية أم ذكية (ذات التحكم 

 الذايت)
 عادي عادي عادي التصميم

 

أمـا فيـام يتعلـق بالعنـارص املؤثـرة عـىل جانـب 
الصيانـة فيالحـظ كـام هـو موضـح يف اجلـدول رقـم 
)5( غيـاب تفاصيـل معاجلـة الفواصـل بني األسـطح 
املختلفة خـالل مرحلة إعـداد وثائق التصميـم. ونظرًا 

ألنـه قـد تـم االنتهـاء مـن تنفيـذ هـذه املشـاريع منذ 4 
إىل 10 سـنوات مضت فإن إنفاق األرس املسـتفيدة عىل 

صيانتهـا آخـذ يف االزديـاد.

تابع اجلدول رقم )4(: قياس العنارص املؤثرة عىل جانب التشغيل يف املساكن اخلريية 
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 جمال التطبيق معيار القياس
 املرشوع

 النتائج واملالحظات

 البديعة الغاط األفالج

 ) غري مالئمة بني اسطح التشطيبات املختلفةJointsفواصل (

هل ُوفرت تفاصيل معاجلة الفواصل 

 بني األسطح املختلفة؟
 ال ال ال التصميم

يساعد توفر تفاصيل معاجلة 

الفواصل بني األسطح 

املختلفة عند التنفيذ يف احلد 

من التهالك من خالل التنفيذ 

 السليم هلا.
 استخدام مواد ومكونات جديدة يف املساكن

هل تم استخدام مواد ومكونات 

 جديدة يف املساكن؟
 ال ال ال التصميم

باالطالع عىل املواصفات مل 

مواد أو مكونات يتم رصد أية 

تعد جديدة من شأهنا الرفع من 

 تكاليف التشغيل والصيانة.

 قدم املبنى

 تاريخ إنشاء املرشوع
وثائق 

 التعريف

١٤٢٦ ١٤٢٨ ١٤٣٢ 
 ١٠-٤نفذت املشاريع قبل 

 سنوات.

 

اسـتخدام  املصممـني  ممـا سـبق جتنـب  يالحـظ 
مـواد ومكونـات جديـدة قـد تسـهم يف زيـادة تكاليف 
املحليـة.  األسـواق  يف  توفرهـا  عـدم  حـال  الصيانـة 
املسـتخدمة  املـواد   )6( رقـم  اجلـدول  يوضـح  كـام 
إلهنـاء األرضيـات، ويالحـظ أن أغلـب املواد شـائعة 
أنـه  إال  املحليـة،  السـوق  يف  ومتوفـرة  االسـتخدام، 
يلـزم العنايـة بجانـب الصيانة عنـد اختيار املـواد ذات 
السـرياميك  )مثـل:  اخلاصـة  والزخـارف  األشـكال 

التاليـة:  املعايـري  ومراعـاة  والبورسـالن( 

صيانـة  ● املسـتخدمة  املـواد  تتطلـب  ال  أن 
. ة مسـتمر

بقـرب  ● املحـيل  السـوق  أن تكـون متوفـرة يف 
املـرشوع.

أن تكون ذات تكلفة ميرسة. ●
وبالتصميم  نفسها  املواد  قد يصعب احلصول عىل  ألنه 
حال  يف  بالكامل  لتغيريها  الساكن  يضطر  ما  وهو  ذاته 

تعرض أجزاء منها للتلف.

اجلدول رقم )5(: آلية قياس العنارص املؤثرة عىل جانب الصيانة يف املساكن اخلريية 
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املؤثـرة  العنـارص  أبـرز  سـبق  ممـا  ونسـتخلص 
عـىل جانبـي التشـغيل والصيانـة التـي تـم رصدها من 
خـالل مراجعـة وحتليل تصميـم املسـاكن ومواصفاهتا 

يف مشـاريع اإلسـكان اخلرييـة:
إن اهلـدر يف املسـاحات يعـد من نقـاط ضعف  ●

تصميـم املسـاكن اخلرييـة، فارتفـاع نسـبة املسـاحات 
مقابـل  يف  واألفقيـة  الرأسـية  للحركـة  املخصصـة 
الوظيفيـة  بالفراغـات  اخلاصـة  املسـاحات  انخفـاض 

اخلاصـة  األنظمـة  بحسـب   - األدنـى  احلـد  )دون 
باألمانـة(؛ يضطر األرس املسـتفيدة إىل التوسـع بإضافة 
فراغـات متدنيـة اجلـودة، تتطلـب أعـامل صيانـة بعـد 

فـرة قصـرية مـن تنفيذهـا.
انخفـاض العنايـة بالنواحي املناخيـة وتصميم  ●

كتل املسـكن )املشـتملة عـىل: توجيه أضالع املسـكن، 
وتوجيـه النوافذ(، وعـدم زراعة األسـطح حلاميتها من 
أشـعة الشـمس املبارشة للتقليل من األمحـال احلرارية، 

 العنرص
 املرشوع

 النتائج واملالحظات

 البديعة الغاط األفالج

(القائم +  الدرج

 النائم)

 رخام كرارا رخام غرانيت سعودي

أغلب املواد شائعة االستخدام، ومتوفرة يف 

السوق املحلية، إال أنه يلزم العناية بجانب 

الصيانة عند اختيار املواد ذات األشكال 

الرساميك والزخارف اخلاصة (مثل: 

 والبورسالن).

 رخام غرانيت سعودي (البسطات) الدرج
رخام كرارا 

 ترابيع

 بالط كرس رخام )١( تريازو سمنتيةإبالطات  األحواش

 السطح
ترابيع بالط كرس 

 رخام

 يبالط بلد )١( تريازو

 سرياميك بورسالن رضياتأ

 سرياميك

 رخام غرانيت سعودي )املداخل(رضيات أ

. ويتكون التريازو من الرخام واجلرانيت أو حسب االتفاق "ترياس و تريازا": كلمة مشتقة من اللغة اإليطالية terrazzo تريازو )١(

مع املشرتي، فيكون من شظايا األحجار الطبيعية األخرى املصبوبة يف مونة إسمنتية، وتتم معاجلة سطحه وصقله إلظهار الركام 

ويعترب نموذجيًا لالستخدام يف إهناء األرضيات سواء كان عىل شكل بالط مسبق واحلصول عىل سطح هنائي ناعم وصلب. 

 ).٢٠٠٢الصب أو إذا تم صبه يف موقع العمل (وزارة األشغال العامة واإلسكان، 

 

اجلدول رقم )6(: يوضح مواد إهناء األرضيات يف املساكن اخلريية
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املالقـف،  )مثـل:  املناخيـة  املعاجلـات  غيـاب  مـع 
واملرشبيـات، والـكارسات الشمسـية( التـي حتـد مـن 
انتقـال احلـرارة مـن املسـكن وإليـه وهو مـا يعمل عىل 

التشـغيل. رفـع تكاليف 
زيـادة ارتفـاع الفراغـات الداخليـة وهـو مـا  ●

يزيـد من األمحـال الالزمة لتريـد الفـراغ وتدفئته ومن 
ثـم ارتفـاع تكاليف التشـغيل.

غيـاب تطبيـق األنظمـة احلديثة والتي تسـاعد  ●
يف التقليـل مـن تكاليـف التشـغيل مـن خـالل تقليـل 

اهلـدر يف اسـتهالك املياه.
املحققـة  ● املواصفـات  بعـض  مراعـاة  عـدم 

النوافـذ  مواصفـات  )مثـل:  املناخيـة  للمتطلبـات 
املزدوجـة للحـد مـن انتقال احلـرارة، وعدم اسـتخدام 
اللـون األبيـض ذي معامـل االنعكاس املرتفع ألشـعة 

الشـمس وهـو مـا يقلـل مـن امتصـاص احلـرارة(.
غيـاب معايري اختيـار مواد اإلهناء املسـامهة يف  ●

تقليـل تكاليف التشـغيل والصيانة.

2.4. استطالع آراء املستفيدين من املساكن يف 
مشاريع اإلسكان اخلريية:

الدراسـة إىل اسـتطالع  هيـدف هـذا اجلـزء مـن 
لتحديـد  االسـتبانة  باسـتخدام  املسـتفيدة  األرس  آراء 
ومسـاحاهتا،  املسـكن  عنـارص  مـن  احتياجاهتـم 
إدراكهـم  ومـدى  الصيانـة  أعـامل  مـن  وموقفهـم 
ألمهيتهـا، باإلضافـة إىل التعـرف إىل تكاليف التشـغيل 
والصيانـة التـي يدفعوهنـا عـىل مسـاكنهم، وقـد قيـس 

املؤثـرة عـىل جانـب  املـواد العرشيـن  )3( مـواد مـن 
أعـىل  عـىل  احلصـول  ولضـامن  والصيانـة.  التشـغيل 
قـدر مـن اإلجابـات هلـذه املرحلـة اسـُتعني بمسـؤول 
مركـز احلـي اخلـاص بمـرشوع البديعـة، أمـا بالنسـبة 
منسـويب  بأحـد  االسـتعانة  تـم  فقـد  الغـاط  ملـرشوع 
كليـة العلـوم والدراسـات اإلنسـانية بالغـاط التابعـة 
جلامعـة املجمعـة والتـي تقـع بالقـرب مـن املـرشوع، 
كـام تـم االسـتعانة بإحـدى األرس املجـاورة ملـرشوع 
ليـىل باألفـالج، وقـد وزعـت االسـتبانات عـىل مجيـع 
األرس املسـتفيدة يف املشـاريع الثالثـة، وقد بلغت نسـبة 
املشـاركة يف املتوسـط قرابـة )52%(. ولضامن احلصول 
املعلومـات  إيضـاح  يف  تسـاهم  أكثـر  تفاصيـل  عـىل 
التـي ُحصـل عليهـا مـن الدراسـة التحليليـة لتصاميم 
التـي  وللبيانـات  ومواصفاهتـا  السـكنية  الوحـدات 
مجعـت باسـتخدام االسـتبانة وتأكيدهـا؛ تـم التواصل 
أيضـًا مـع )11 فـردًا( مـن أفـراد األرس املسـتفيدة من 
اجلنسـني موزعـني عـىل املشـاريع الثالثـة؛ ومقابلتهم، 
وبعـض املقابـالت تـمَّ وجهـًا لوجـه، وبعضهـا اآلخر 

تـمَّ عـن طريـق االتصـال اهلاتفـي.

املســكن  عنــارص  مــن  األرس  احتياجــات  حتديــد 
ومســاحاهتا:

املشـاريع  يف  املسـكن  مسـاحة  أن  مـن  بالرغـم   
مـرشوع  يف  األرس  إجابـات  أن  إال  متقاربـة؛  الثالثـة 
األفـالج أظهـرت نسـبًا متدنيـة لكفايـة أعـداد الغرف 
ألفـراد أرسهـا )18.6%( يف مـرشوع األفـالج مقارنة 
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يف  موضـح  هـو  كـام   )%59.1( البديعـة  بمـرشوع 
اجلـدول رقـم )7(، وهـو مـا يشـري إىل عـدم العنايـة 
بحجـم األرس املسـتفيدة وعـدد أفرادهـا عنـد تصميم 

املسـاكن، وهـو ما يـؤدي إىل تصميـم فراغـات بأعداد 
ومسـاحات ال تتناسـب مـع حجـم األرسة. 

 املرشوع أداة القياس ضابط القياس العنرص

 البديعة الغاط األفالج

حتديد احتياجات األرس 

من عنارص املسكن 

 ومساحاهتا

 ٥٩٫١ ٦٣٫٢ ١٨٫٦ االستبانة مدى مناسبة أعداد الفراغات الحتياجات األرس (%)

 ٥٩٫١ ٥٦٫٨ ٣٤٫٩ االستبانة مدى مناسبة مساحات الغرف الحتياجات األرس (%)

 

اجلدول رقم )7(: آراء األرس املستفيدة حول عدد من عنارص املسكن ومساحاهتا 

اجلدول رقم )8( املساحة املخصصة لكل فرد يف املساكن اخلريية 

كافيـة  غـري  الفراغـات  مسـاحة  أن  يظهـر  كـام 
مـن وجهـة نظـر األرس املسـتفيدة، وهـي تـراوح بـني 
بغيـاب  يوحـي  مـا  وهـو   ،)%59.1( و   )%34.9(
تصميـم هـذه الفراغـات وفـق معايـري حتديد املسـاحة 
املالئمـة للفـراغ. حيث يظهـر كام يف اجلـدول رقم )8( 

انخفـاض املسـاحة املخصصـة للفـرد يف غـرف النـوم 
بمـرشوع األفـالج إىل نصف مـا هو خمصـص للفرد يف 
مـرشوع الغـاط، عـىل الرغم مـن تقـارب أعـداد أفراد 

األرس.

 املرشوع العنرص

 األفالج البديعة )٢(الغاط 

 ١٦٣ ١٧٩ ٢٣٣ )٢املساحة املبنية للنموذج املسكن (م

 ٥٫٨ ٦٫٢ ٥٫٥ متوسط عدد أفراد األرسة

 ٢٨٫١ ٢٨٫٩ ٤٢٫٤ )٢املساحة املخصصة لكل فرد (م

 ٧٣٫٣ ٨٨٫٥ ١١٥٫٩ )١() ٢املساحة املبنية للفراغات األساسية (م

 ٥٫٨ ٦٫٢ ٥٫٥ األرسةمتوسط عدد أفراد 

 ١٢٫٦ ١٤٫٢ ٢١ )٢املساحة املخصصة لكل فرد (م

 ٣٢٫٩ ٥٥٫٧ ٦٢٫٩ )٢املساحة املبنية لغرف النوم (م

 ٥٫٨ ٦٫٢ ٥٫٥ متوسط عدد أفراد األرسة

 ٥٫٧ ٩ ١١٫٤ )٢املساحة املخصصة لكل فرد (م

 املساحات متوسط مساحات النامذج املبنية باملرشوع.متثل  )٢( تشمل: املجلس، وصالة العائلة، وغرفة الطعام، وغرف النوم.) ١(
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إن عـدم توافـق عنـارص املسـكن ومسـاحاته مع 
حجم األرسة وعدد أفرادهـا؛ يدفع هبذه األرس حمدودة 
الدخـل إىل إنشـاء فراغـات إضافيـة بجـودة متدنيـة، 
وبمـواد غـري متينـة وغـري مناسـبة، وهـو مـا يتطلـب 
صيانتهـا بعـد فـرة قصـرية ومن ثـم ارتفـاع التكاليف 
املخصصـة للصيانـة. كـام أن الزيـادة يف املسـاحات بـام 
يفـوق احلاجـة يزيـد مـن تكاليـف التشـغيل وهـو مـا 
املعامريـة  التصاميـم  نـامذج  بدراسـة  العنايـة  يتطلـب 
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 االنفاق على الصيانة )شهر/ س.ر(االنفاق على التشغيل  )2م(املساحة املبنية 

بـام يتوافـق مع عـدد أفـراد األرس املسـتفيدة. وبشـكل 
عـام فإن زيـادة اإلنفـاق عىل تكاليـف التشـغيل تتبعها 
زيـادة اإلنفاق عىل جانـب الصيانـة والعكس صحيح، 
ومجيعهـا يرتبط بمسـاحة املسـكن. فقد أظهـرت نتائج 
حتليـل البيانـات للمشـاريع الثالثـة وجـود عالقـة بني 
املسـاحة املبنيـة وتكاليف التشـغيل والصيانة )الشـكل 

.)1 رقم 

الشكل رقم )1(: يوضح العالقة بني اإلنفاق عىل التشغيل والصيانة واملساحة املبنية للمساكن اخلريية يف كل مرشوع.

وقـد جـاءت نتائـج مقابـالت املسـتفيدين لتؤكد 
البديعـة(، أو  صغـر حجـم الغـرف )كـام يف مـرشوع 
عـدم كفايتهـا )كـام يف مـرشوع األفالج(، وقـد أوضح 
عـدد منهـم اسـتخدام املجلـس والصالـة أماكـَن لنوم 
عـدد مـن أفـراد أرسهـم؛ لـذا جلـأ العديـد مـن األرس 

إلنشـاء فراغـات إضافية السـتيعاب العـدد الكبري من 
أفرادهـا، ولكـن بمـواد أقـل جـودة يف الغالـب، علـاًم 
بـأن معظـم هذه األرس حصـل عىل تكاليـف تنفيذ هذه 
التوسـعات عـن طريـق فاعـيل اخلـري، وقد تأثـر املظهر 

العـام للمسـكن نتيجـة لذلك )الشـكل رقـم 2(.
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الشكل رقم )2(: نامذج إلنشاء فراغات إضافية يف املساكن اخلريية - مرشوع البديعة )يمني(، والغاط )وسط(، واألفالج )يسار(.

 اجلدول رقم )9(: آراء األرس املستفيدة يف املشاريع اخلريية حول الصيانة وأمهيتها ملساكنهم.

 

موقـف األرس املسـتفيدة من أعـامل الصيانـة وإدراكهم 
: مهيتها أ

 تظهر البيانات أن موقف املسـتفيدين من الصيانة 
إجيـايب بشـكل عـام، حيـث بلغـت نسـبة الذيـن قاموا 

بصيانة دائمـة لتفادي حدوث األعطـال )86.1%( يف 
األفـالج، و)73.7%( يف الغـاط، وأخـريًا )%45.5( 

يف البديعـة كـام هو موضـح يف اجلـدول رقم )9(.

 املرشوع أداة القياس معيار القياس عنرص التأثري

 البديعة الغاط األفالج

موقف املستفيدين من 

 الصيانة

نسبة القيام بصيانة دائمة للبيت لتفادي حدوث 

 األعطال (%)

 ٤٥٫٥ ٧٣٫٧ ٨٦٫١ االستبانة

عدم إدراك املستفيدين 

 أمهية أعامل الصيانة

 ٥٧٫٦ ٤٤٫٧ ٦٧٫٤ االستبانة الساكن (%)نسبة تأجيل إصالح األعطال من قبل 

 

ولكـن يظهـر وبشـكل مغايـر أن معظـم األرس 
يؤجـل إصـالح األعطـال عنـد وقوعها بنسـب بلغت 
57.6% يف البديعـة، و67.4% باألفـالج، و%44.7 
بالغـاط. وهذا يشـري إىل عـدم إدراك املسـتفيدين أمهية 

اإلصالحـات  تكاليـف  مـن  تزيـد  لكونـه  الصيانـة 
املتأخـرة؛ لذلـك يظهـر مـدى ارتفاع تكاليـف إصالح 
يف  موضـح  هـو  كـام  نظرهـم،  وجهـة  مـن  األعطـال 

اجلـدول رقـم )10(.
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 املرشوع

 النسبة املئوية % للذين أجابوا بارتفاع تكاليف اإلصالح

 عزل املياه
بالط 

 األرضيات

بالط 

 اجلدران
 أعامل الكهرباء أعامل السباكة النوافذ األبواب الدهان

 ٥٧٫٩ ٥٨٫١ ٠ ٤٥٫٥ ٣٧٫٩ ٦٦٫٧ ٦٦٫٧ ٥٠ البديعة

 ٨٢٫٤ ٧٩٫٤ ٦٠ ٤٧٫٦ ٨٤٫٤ ٤٥٫٥ ٦٨٫٨ ٥١٫٩ األفالج

 ٥٠ ٥٥٫٢ ٥٠ ٥٦٫٣ ٧٣٫٧ ٤٠ ٥٢٫٩ ٤٣٫٩ الغاط

 ٦٣٫٤ ٦٤٫٢ ٣٦٫٧ ٤٩٫٨ ٦٥٫٣ ٥٠٫٧ ٦٢٫٨ ٤٨٫٦ املتوسط

 

اجلدول رقم )10(: تقييم املستفيدين ملدى ارتفاع تكاليف إصالح األعطال يف مساكنهم اخلريية.

الشكل رقم )3(: يوضح متوسط نسبة إصالح بعض العنارص وعدد مرات صيانتها يف املساكن اخلريية يف املشاريع الثالثة.

 كام ظهـر أن التأخر يف إجراء أعـامل الصيانة يزيد 
أيضـًا من عـدد مراهتـا، حيث اتفـق أغلـب األرس عىل 

كثـرة إجرائهـم لإلصالحـات اخلاصة بأعامل السـباكة 
والكهربـاء كـام هو موضـح يف الشـكل رقم )3(.
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وقـد تذمـرت األرس املسـتفيدة يف املقابـالت من 
تـدين جـودة تنفيـذ املسـاكن، بسـبب مـا واجهتـه مـن 
أعطـال )مثـل: انسـداد مواسـري السـباكة وترسيبهـا(، 
وتأثـري ذلك عىل تلـف الدهانات، وهبـوط األرضيات 
)الشـكل رقم 4(، وسـقوط البـالط نتيجة تلـف املادة 
الدفـان  مـواد  لنقـص  نتيجـة  تكـرسه  أو  الالصقـة، 

أسـفل منـه أو لعـدم تسـويتها، باإلضافـة إىل مشـاكل 
التمديـدات الكهربائية، وتشـققات اللياسـة. وقد أفاد 
بعـض األرس بـأن تكاليـف الصيانـة والرميـامت التي 
أجرهتـا خـالل فـرة إقامتهـا يف املسـكن بلغـت )40 

ريـال(. ألف 
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الشكل رقم )4(: ترسيب يف العزل والتمديدات اخلارجية يف عدد من املساكن اخلريية بمرشوع الغاط )يمني( والبديعة )يسار(.

 

أن  إىل  املقابـالت  يف  املسـتفيدون  أشـار  وقـد 
90% مـن األعطـال متعلقـة بالسـباكة، ولذلـك اقرح 
بعضهـم أن تكـون مواسـري السـباكة ظاهـرة بـدالً من 
أن تكـون خمفيـة يف اجلـدران؛ لتـاليف إتـالف الدهـان 
اخلارجـي واللياسـة يف حـال ترسب املياه. كـام قام أحد 
املسـتفيدين بعـد تكـرر أعطال السـباكة داخـل إحدى 

دورات امليـاه لديـه بجعـل التمديـدات ظاهـرة.  
وال يرتبـط ارتفـاع تكاليـف الصيانـة باألنظمـة 
وتكـرار صيانتهـا فقـط، حيـث يشـري اسـتطالع آراء 
املسـتفيدين إىل تأثـر متوسـط اإلنفـاق عـىل صيانة املر 
املربـع املبنـي )م2( طرديـًا بنوعيـة املواد املسـتخدمة يف 

اإلهنـاء وتكاليـف صيانتهـا كـام هو موضح يف الشـكل 
رقـم )5(، عـىل الرغم من أن مـواد اإلهناء املسـتخدمة 
مـن املـواد الشـائعة يف السـوق، وهـو ما يتطلـب إعادة 
النظـر يف اسـتبداهلا بمـواد أكثـر متانـة وتتوفـر بشـكل 
يمكـن  حيـث  للمشـاريع،  املحليـة  السـوق  يف  دائـم 
اخلرسـانية  باألرضيـات  األحـواش  بـالط  اسـتبدال 
ببـالط  األرضيـات  سـرياميك  واسـتبدال  امللونـة، 
التـريازو األكثر انتشـارًا؛ ألنه يصعب احلصـول أحيانًا 
عـىل السـرياميك نفسـه عنـد تعرضـه للتلـف، وهو ما 
يضطـر األرس املسـتفيدة إىل اسـتبدال كامـل األرضية.



ثامر بن عبد اهلل القضيبي وعيل بن سامل بامهام: تأثري تصميم املساكن اخلريية ومواصفاهتا عىل تكاليف تشغيلها وصيانتها. 204

 

1.9 2.2 2.9

72.73
78.38

88.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

 االفالج الغاط البديعة

ة 
سب

الن
(%

)

 م
انة

صي
ة 

لف
تك

2  
 �

��
� 

�
�ب

ا
.ر(

)س

 نسبة ارتفا� تكالي� صيانة موا� ا��ا�  �س� ا�س� ا�ستفي�� ا�ب� ���� 2متوسط االنفاق على صيانة م

الشـكل رقـم )5(: يوضـح العالقـة بني متوسـط اإلنفـاق عىل صيانـة )م2( ونسـبة ارتفـاع تكاليف صيانة مواد التشـطيب يف املسـاكن 

اخلريية

اجلدول رقم )11(: يوضح مدى ارتفاع تكاليف تشغيل املساكن اخلريية وصيانتها بالنسبة للمستفيدين 

لذلـك يؤكـد أغلـب األرس يف املشـاريع الثالثـة 
ارتفـاع تكاليـف تشـغيل مسـاكنها وصيانتها وبنسـب 

تزيـد عـن 50% كام هو موضح يف اجلـدول رقم )11(.

 العنرص
 ال (%) نعم (%)

 الغاط األفالج البديعة الغاط األفالج البديعة

 ٣٩٫٤٧ ٢١٫٤٣ ٣١٫٨٢ ٦٠٫٥٣ ٧٨٫٥٧ ٦٨٫١٨ هل تكاليف التشغيل لبيتكم مرتفعة؟

 ٢٣٫٦٨ ٩٫٠٩ ٣١٫٨٢ ٧٦٫٣٢ ٩٠٫٩١ ٦٨٫١٨ هل تكاليف الصيانة لبيتكم مرتفعة؟

 

وقد أظهر املسـتفيدون يف املقابـالت تذمرهم من 
ارتفـاع تكاليـف التشـغيل )فاتـورة الكهربـاء( مقارنة 
عـىل  بعضهـم  يعتمـد  حيـث  املنخفضـة،  بدخوهلـم 
مسـاعدات الضـامن االجتامعـي، وترى هـذه األرس أن 
التكلفة املناسـبة هلـم جيب أن تكون يف حـدود )200-
300 ريـال شـهريًا( أي بنسـبة تراوح بـني )%12-5( 
تقريبـًا مـن متوسـط دخـل األرس. كام عر املسـتفيدون 

عـن شـكواهم مـن عـدم قدرهتـم عـىل دفـع تكاليـف 
إصـالح األعطـال نظـرًا النخفـاض دخوهلـم املاليـة، 
وهـو مـا يدفعهـم إىل تأجيـل إصالحهـا )الشـكل رقم 
عـىل  مقدرهتـم  بعـدم  املسـتفيدون  أفـاد  حيـث   ،)6
دفـع تكاليـف إصـالح بـالط األرضيـات التالـف يف 

مسـاكنهم.
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الشكل رقم )6(: تكرس بالط األرضيات يف عدد من املساكن اخلريية بمرشوع البديعة )يمني( والغاط )يسار(.

الشـكل رقـم )7(: يوضح متوسـط إنفاق األرس املسـتفيدة عىل جانبي تشـغيل املسـاكن اخلرييـة وصيانتها مقارنة بمسـوح إنفاق األرس 

السعودية.

 

ويف املجمـل فـإن مقارنـة نتائـج حتليـل البيانـات 
-2006( األعـوام  يف  السـعودية  األرس  إنفـاق  مـع 
األرس  إنفـاق  نسـبة  أن  تظهـر  و)2012(؛   )2007
املسـتفيدة يف مرشوعي الغـاط واألفالج عىل التشـغيل 

والصيانـة قـد ختطـت نسـب إنفـاق األرس السـعودية، 
عـىل الرغم مـن تدين دخوهلـم الشـهرية، والتي تراوح 

بـني )2,656 -3825 ريـال(، )الشـكل رقـم 7(.
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  1427/1428مسح إنفاق ودخل األسر لعام 

)2006/2007( 

هـ  1433/1434مسح إنفاق ودخل األسر لعام 

)2012( 
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5. النتائج:
مـن خـالل مراجعة األدبيـات املتعلقـة بموضوع 
تشـغيل املباين السـكنية وصيانتها ُرصـد 73 عنرًا أو 
مـادة تؤثر عىل التشـغيل والصيانة، وقـد صنفت ضمن 
17 جانبـًا، موزعـة عـىل مراحـل التصميـم والتنفيـذ 
واالسـتخدام. ولكـن ضمـن حـدود الدراسـة املتعلقة 
باجلانـب املعـامري، ونظـرًا لطبيعـة عينـة الدراسـة من 
مـادة   )20( اختبـار  أمكـن  فقـد  اخلرييـة؛  املشـاريع 
األدوات  مـن  جمموعـة  باسـتخدام  رئيسـًا  عنـرًا  أو 
املتنوعـة )املشـتملة عـىل: اسـتامرات حتليـل التصاميـم 
املعامريـة للمسـاكن ومواصفاهتـا والوثائـق التعريفيـة 
آراء  واسـتطالع  امليدانيـة،  والزيـارات  باملشـاريع، 
املستفيدين باالسـتبانة واملقابالت الشـخصية(، وذلك 
مـن خالل اسـتخدام )47( معيارًا تم حتديدها اسـتنادًا 
إىل كـود البناء السـعودي، والتوصيـات اخلاصة بوزارة 
امليـاه والكهربـاء والدراسـات السـابقة. وقـد أظهرت 
ومواصفاهتـا  اخلرييـة  املسـاكن  تصاميـم  أن  الدراسـة 
تؤثـر يف تكاليـف تشـغيلها وصيانتهـا حيث تـؤدي إىل 
ارتفاعهـا نتيجـة إلمهـال العنـارص املؤثرة يف التشـغيل 

والصيانـة، كـام يظهـر فيـام ييل:
الرأسـية  ● احلركـة  مسـاحة  نسـبة  ارتفـاع  إن 

واألفقيـة يف مقابـل انخفاض نسـب املسـاحة الوظيفية 
اخلرييـة؛  املسـاكن  يف  األساسـية  للغـرف  املخصصـة 
يعـد مـن اهلـدر يف مسـاحاهتا، وهو مـا يـؤدي إىل تدين 
نسـبة مالءمـة أعـداد الفراغـات وأحجامهـا إىل أعداد 
أفـراد األرسة، والتـي تدفـع ببعـض األرس املسـتفيدة 

إىل إضافـة فراغـات أخـرى ذات جـودة متدنيـة - يف 
الغالـب - نتيجـة وقـوع هـذه املشـاريع يف أماكـن يقل 
فيهـا توفـر األيـدي العاملـة الفنيـة، وهـو مـا يتطلـب 

أعـامل صيانـة بعـد فـرة قصـرية مـن تنفيذهـا. 
كـام أن عـدم االهتـامم بتشـكيل كتلة املسـاكن  ●

النوافـذ وأضـالع املسـكن  اخلرييـة، وطريقـة توجيـه 
املحببـة  غـري  املناخيـة  االجتاهـات  نحـو  الطويلـة 
باملعاجلـات  العنايـة  إمهـال  مـع  والغـرب(،  )الـرشق 
املناخيـة )مثـل: املالقـف، واملرشبيـات، والـكارسات 
الشمسـية( التـي حتـد مـن انتقال احلـرارة من املسـكن 
وإليـه، وكذلك زيـادة ارتفاع الفراغـات الداخلية التي 
تسـتهلك أمحـاالً إضافيـة للتريـد والتدفئـة؛ كل ذلـك 

يعمـل عـىل زيـادة تكاليـف تشـغيله. 
اإلصالحـات  ● أغلـب  أن  الدراسـة  أظهـرت 

املتوسـط  وأن  والكهربـاء،  السـباكة  بأعـامل  خاصـة 
السـنوي لعـدد مـرات صيانتهـا يعـد مرتفعـًا مقارنـة 
سـوء  إىل  ذلـك  يعـود  وربـام  األخـرى،  بالعنـارص 
إصالحـات  أيضـًا  يتطلـب  قـد  مـا  وهـو  تنفيذهـا، 
جذريـة بتكلفـة كبـرية تعجـز عنهـا األرس املسـتفيدة، 
فتلجـأ إىل اإلصالحـات املؤقتـة، خصوصـًا مـع نـدرة 
يف  اإلصالحـات  هبـذه  للقيـام  املاهـرة  الفنيـة  العاملـة 
املـدن غـري الرئيسـة؛ وهـذا يسـتدعي أن يراعـى عنـد 
تصميـم أعـامل السـباكة والكهرباء يف املسـاكن اخلريية 

وصيانتهـا. تنفيذهـا  سـهولة 
البيانـات مـع مسـوح  ● بمقارنـة نتائـج حتليـل 

إنفـاق األرس السـعودية يف األعـوام )2007-2006( 
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و)2012(، يظهـر أن نسـب إنفاق األرس املسـتفيدة يف 
مرشوعـي الغاط واألفـالج عىل التشـغيل والصيانة قد 
ختطت نسـب إنفـاق األرس السـعودية، عـىل الرغم من 
تـدين دخوهلـم الشـهرية، والتي تـراوح بـني )2,656 

-3825 ريـال(.
ويف اخلتـام: إن اهلـدف الـذي يدفـع بمؤسسـات 
اإلسـكان اخلريي إىل توفري مشـاريع اإلسـكان وتقديم 
املسـاكن للمسـتفيدين؛ هو متكينهم مـن توفري تكاليف 
املتوفـرة  املبالـغ  واسـتخدام  املسـكن،  احلصـول عـىل 
االقتصاديـة  أوضاعهـم  وحتسـني  أرسهـم  تنميـة  يف 
لالنتقـال من مسـتوى إىل مسـتوى أفضـل. ولكن هذه 
الدراسـة أظهـرت أن نسـبة مـا تنفقـه األرس املسـتفيدة 
يف املتوسـط مـن دخلهـا الشـهري تفـوق متوسـط مـا 
تنفقـه األرس السـعودية، وهـذا يتناىف مع اهلـدف الذي 
أنشـئت من أجله مشـاريع اإلسـكان اخلـريي. وهو ما 
يدعـو إىل أمهية أن تعتني مؤسسـات اإلسـكان اخلريي 
يف  والصيانـة  التشـغيل  تكاليـف  خفـض  بموضـوع 
مشـاريعها خالل مرحلـة التصميم وكذلـك يف مرحلة 
التنفيـذ؛ ألن توفري مسـاكن ال تتطلـب تكاليف مرتفعة 
لتشـغيلها وصيانتهـا سـيجعل املسـاكن يف النهاية حتقق 

اهلـدف الـذي أنشـئت مـن أجله.

6. التوصيات:
اخلرييـة  ● املسـاكن  تصاميـم  بتطويـر  العنايـة 

ومواصفاهتـا واألنظمـة املسـتخدمة فيها بـام يعمل عىل 
احلـد مـن هتالكهـا وتوافقها مـع إمكانيات املسـتفيدين 

وقدراهتـم، ويتحقـق ذلـك من خـالل املبـادئ التالية:
وذلـك -   Self-Maintenance الذاتيـة  الصيانـة 

لألعطـال التـي حتـدث لألنظمـة وخصوصـًا السـباكة 
مـن خـالل جعـل مجيـع التمديـدات ظاهـرة، وإجراء 
عمليـات التسـليك ومعاجلـة الترسيبـات دون التأثـري 
عـىل معاجلات اإلهنـاء الداخليـة واخلارجية )املشـتملة 

عـىل: أعـامل الدهـان واللياسـة والبـالط وغريهـا(. 
اسـتخدام مـواد ال تتطلب كثـريًا مـن الصيانة - 

Free maintenance materials: بحيـث تكـون ذات حتمل 

عـاٍل، ومتوفـرة يف السـوق، وبقيمـة منخفضـة، )مثل: 
اسـتخدام اخلرسـانة امللونـة يف األفنية(.

عمليـة  ● بـإدارة  خاصـة  برامـج  اسـتخدام 
 Building Information كرنامـج  والصيانـة  التشـغيل 
 Computerized وبرنامـج   ،)Modeling )BIM

والتـي   )Maintenance Management System )CCMS

متكـن املصمـم من خـالل االطالع عـىل التقاريـر التي 
تصدرهـا مـن تطويـر املـواد واألنظمـة املسـتخدمة يف 
املبنـى، خصوصـًا يف املشـاريع التـي هبا مراكـز للحي؛ 
مثـل: مشـاريع مؤسسـة امللـك عبـداهلل بـن عبدالعزيز 
امللـك سـلامن  التنمـوي، ومجعيـة  لوالديـه لإلسـكان 
املراكـز عـىل  لإلسـكان اخلـريي بحيـث تعمـل هـذه 
تشـغيل هـذه الرامـج؛ هبـدف التعـرف إىل خصائـص 
وعمرهـا  مشـاريعها  يف  املسـتخدمة  واألنظمـة  املـواد 
االفـرايض، وتكاليـف تشـغيلها وصيانتهـا، ومـن ثم 

املنخفـض. الدخـل  ذات  لـألرس  مالءمتهـا  مـدى 
يتعـني عـىل املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة  ●
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أن يكـون عـدد عنـارص املسـكن اخلـريي ومسـاحاهتا 
يف مشـاريعها مناسـبًا لعدد األرس املسـتهدفة؛ أو أن يتم 
توفـري نـامذج متنوعـة مـن التصاميم يف عـدد عنارصها 
ومسـاحاهتا يف كل مـرشوع، بـام حيقـق االحتياجـات 
املسـتفيدة وعـدد  أحجـام األرس  للتنـوع يف  الفراغيـة 
أفرادهـا، ومـن ثم تقليـل تكاليـف تشـغيلها وصيانتها 
األوليـة  التكاليـف  تقليـل  إىل  باإلضافـة  عليهـم، 
لتنفيذهـا؛ مع وضـع آليـة النتقال األرس بحسـب تغري 
احتياجهـا مـن مسـكن آلخـر ضمـن املـرشوع لتفادي 
اإلضافـات متدنيـة اجلـودة، التـي تعمـل عـىل تدهـور 

. ملسكن ا
يتعني عـىل املكاتـب االستشـارية عنـد اختيار  ●

ميـرسة  تكـون  أن  اخلرييـة  للمسـاكن  اإلهنـاء  مـواد 
افـرايض  عمـر  وذات  الركيـب،  وسـهلة  التكلفـة، 
اسـتمرار  مراعـاة  مـع  السـالمة،  وحتقـق  طويـل، 
توفرهـا يف السـوق املحليـة بالقـرب من هذه املشـاريع 

لالسـتبدال. منهـا  الـالزم  وخصوصـًا 
إرشاك  ● املعـامري  املصمـم  عـىل  يتعـني 

مـن  راجعـة  تغذيـة  عـىل  للحصـول  املسـتفيدين 
املعلومـات التـي تسـاهم يف تطويـر الرنامـج الفراغي 
امللبيـة الحتياجاهتـم، وحتديـد مواصفـات  للمسـاكن 
األنظمـة واملـواد املسـتخدمة يف تنفيذهـا، مـع مراعـاة 
أن معظـم املجمعـات السـكنية اخلرييـة تقـع يف أماكن 
نائيـة ال تتوفر هبـا العاملة الفنيـة إلجراء أعـامل الصيانة 
بطريقـة سـليمة، وهـو مـا يسـتدعي أن يكـون تصميم 
األنظمـة )خصوصـًا الصحيـة والكهربائيـة( وتنفيذها 

وصيانتهـا؛ ميرسًا وبسـيطًا نظرًا لكثرة أعـامل الصيانة.
دراسـات  ● بإجـراء  الدراسـة  تـويص  وأخـريًا 

مسـتقبلية للتعـرف إىل دور سـلوكيات املسـتفيدين من 
املسـاكن اخلريية يف زيـادة تكاليف التشـغيل والصيانة، 
وإجراء دراسـة أخـرى لصياغة معايـري معامرية خلفض 

تكلفـة تشـغيل املسـاكن اخلرييـة وصيانتها.
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اسـتهالك الطاقة الكهربائية وإزاحـة األمحال’’، 

اإلصـدار الرابـع، )1427هــ(.
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Abstract: Providing housing for low income households is a social responsibility; therefore, a number of charity’s 
organization in Saudi Arabia contributes to provide dwellings for them. These dwellings could deteriorate due 
to multiple factors, including inability of the beneficiary households to pay for operating and maintenance costs.
The aim of this research is to identify aspects that increase operating and maintenance costs at charity 
dwellings in Saudi Arabia, as well as, to explore beneficiaries’ points of view regarding such costs in relation 
to their monthly income. The finding will help charity organizations to avoid such problems in future projects.
The examination of a sample of charitable dwellings showed that neglecting some issues relating to 
architectural design and/or specifications has increased the cost of operation and maintenance. While, the 
survey of the beneficiary revealed that the percentage they spend from their monthly income on operation and 
maintenance is more than the average Saudi household. This calls for paying more attention to operation and 
maintenance aspects during the preparation of design and specifications. Moreover, feedback from charitable 
dwellings beneficiaries has to be obtained in order to improve design and reduce operating and maintenance costs.

Key words: Charitable housing, Charitable dwellings design Operation, Maintenance, Low income households.


