مها بنت عبدهللا احلمد
طالبة ماجستري يف التصميم العمراين

جامعة امللك سعود – كلية العمارة و التخطيط
حبث مقرر اإلسكان  363عمر

ملخص البحث :
على مر العصور يعد املسكن من أهم االحتياجات لإلنسان  ،فلقد تطور شكل املسكن مع تطور
العصور كما اختلفت اشكاله إبختالف و تنوع طرق املعيشة  ،كما ان لتقنية دور مهم يف تطور
اساليب البناء  ،فلقد تطورت أنظمة و تقنيات البناء تطورا كبريا بعد استخدام مواد البناء احلديثة
كاالمسنت,االملنيوم ,البالستيك و غريها .لقد شهدت احلقبة االخرية من القرن العشرين ثورة يف
تقنيات احلاسوب و أنظمة املعلومات و االتصاالت أثر ذلك على األنشطة اليومية لإلنسان ،
وانعكس هذا التطور بشكل ملحوظ على العمارة فظهرت فكرة املبىن الذكية .و الفكرة من ظهور
املباين الذكية هي لدعم التواصل بني أنظمة املبىن مبا فيها التكييف و التهوية و أنظمة األمن و
السالمة و غريها من األنظمة  ،هبدف حتقيق احتياجات مستخدمي املبىن وزايدة الكفاءة .و لقد
بدأت اململكة العربية السعودية يف دراسة أنظمة املنازل الذكية ومدى إمكانية تطبيقها و االعتماد
على معايريها واليت إبمكنها توفري  %70من الطاقة الكهرابئية و ذلك من خالل اكتمال األنظمة
اليت تقوم بتوفري الطاقة و التحكم يف درجات احلرارة و اإلضاءة وغريها يف املباين  ،إضافة إىل نظم
اتصاالت متقدمه حتقق للمتسخدم االتصال السريع مع العامل اخلارجي و ذلك بواسطة نظام
احلاسب املركزي  ،كما يتسىن للمستخدم من التحكم يف مجيع األجهزة املوجودة داخل املنزل يف
اي وقت و من اي موقع سواء كان داخل او خارج املنزل  ،كما نالحظ ان بناء املساكن داخل
اململكة العربية السعودية يف ازدايد نظرا لزايدة عدد السكان  ،و يف طور هذا االزدايد تبذل وزارة
اإلسكان جهود واضحه لتمكني املواطن من احلصول على مسكن يتوافق مع احتياجاهتم و قدراهتم
املادية ،فلقد خصصت وزارة اإلسكان  282ألف خيار سكين ومتويلي يف عام  ،2017و300
ألف خيار سكين ومتويلي يف عام  2018وهي تشمل الوحدات السكنية اجلاهزة يف مشاريع
الوزارة  .ومع هذية اجلهود الواضحة و املتواصلة مل يدخل مفهوم املساكن الذكية ضمن مشاريع
وزارة اإلسكان .مع العلم انه من املمكن التوفري يف امليزانية املصروفة و املخصصه هلذة املشاريع يف
حال كانت ضمن إطار املباين الذكية .فالغرض من هذه الدراسة هو تفعيل املساكن الذكية يف
مشاريع وزاره اإلسكان يف اململكة العربية السعودية  ،و تفعيل السياسات اليت يقام عليها املبىن
الذكية  .كما جاءت امهية هذة الدراسة من قلة الدراسات اليت تناولت املباين الذكية يف اململكة
العربية السعودية وتطبيقها على املساكن  ،فمن املهم توعيه اجملتمع أبمهية املساكن الذكية وما حتمل
هلم من تيسري يف امور حياهتم كما أهنا حتفظ هلم جزء مما يصرف على فواتري الكهرب و املاء و
التعرف على اهم السياسات اليت يقوم عليها البناء الذكي من أنظمة تشغيل و مواد بناء لتوعية
املعماري عليها و معرفة كيفية تفعيلها  .هتدف هذه الدراسه إىل معرفة البامج و األنظمة املتطورة
اليت تقوم بتشغيل املساكن الذكية لتوعية املعماري عليها  ،و توضيحها للمجتمع بشكل عام ومل
يرغب إبقتناء مسكن ذكي بشكل خاص  .و معرفة سياساهتا وتفعيلها مبشاريع وزارة اإلسكان
إلحراز التقدم و لتحظى اململكة العربية السعودية مبشاريع متطورة تواكب العصر احلديث  ،و متنح
املواطن مسكن ميسر تتوفر فية سبل الراحه و االمان .ولقد اعتمد البحث على املنهج النظري
والوصفي التحليلي لألنظمة املشغلة للمسكن الذكي  ،وشرح كيفية عملها و تطبيق الدراسة
التحليلية من خالل إجراء إستبيانة إلكرتونية و إرساهلا إىل جمموعات أعضائها متخصصني يف جمال
العماره و التصميم الداخلي وقام ابإلجابه  70شخص و ذلك هبدف معرفة مستوى الوعي
واليات تفعيل املسكن الذكي ضمن ايطار التيسري لتوصل اىل سياسات التفعيل .

و

احملور الثاين /قياس مستوى الوعي :

احملور االول  /خصائص العينة :
%90

اجلنس

أوافق

أوافق بشدة

حمايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

%20
%2.9
%11.4 %65.7
 هل انت على علم بنسبة الطاقة اليت حيفظها املنزل الذكي ؟أوافق بشدة

حمايد

ال أوافق

%--

ال أوافق بشدة

%60
%-%15.7 %17.1 %7.2
 -هل انت على علم مبستوى احلماية و االمن الذي يوفرة املنزل الذكي ؟

العمر :

25 - 20

%54.3

35 - 26

%28.6

أوافق

أوافق بشدة

حمايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق

أوافق بشدة

حمايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

%-%18.6 %11.4 %68.6
%1.4
 هل انت على علم بطريقه ترشيد و تدوير املياة يف املنازل الذكية ؟%-%12.9 %15.7 %12.9 %58.6
-هل ترى ان اجملتمع على وعي جيد ابملنازل الذكية وما يتعلق هبا ؟

 - 36فاعلى %17.1

أوافق

املؤهل العلمي:

%26.1

بكالوريوس

أوافق بشدة

%2.9

حمايد

%20.3

ال أوافق

%34.8

ال أوافق بشدة

%15.9

احملور الثالث /اليات تفعيل املسكن الذكي ضمن إطار
التيسري :
أوافق %53.6
أوافق بشدة
%29

ان استخ ــدام م ـ ـواد البن ــاء الذكية ذات
الكفاءة العالية يسهم يف تيسري االسكان

أوافق %56.5
أوافق بشدة %31.9

ان استخدام االجهزه املنزليه املبجمه ذات
الكفاءه العاليه تسهم يف حفظ الوقت و
اجلهد وترفع من مستوى الرفاهيه وتسهم
يف تيسري االسكان

أوافق %67.6
أوافق بشدة %16.2

ان استخدام انظمه ذكية يسهم يف ترشيد
الطاقة ابملقارنة مع املساكن التقليدية مما
يسهم يف تيسري االسكان

أوافق %62.1
أوافق بشدة %27.3

ان املنازل الذكية تتيح لك فرصة تفقد
مجيع احناء منزلك دون احلاجة ايل
تواجدك داخل املنزل مما يسهم يف تيسري
االسكان

أوافق %79.4
أوافق بشدة %11.8

ان انظمه املساكن الذكية تساهم يف
الرتشيد االمثل الستخدامات املياه مما
يسهم يف تيسري األسكان

أوافق %59.4
أوافق بشدة %23.2

ان انظمه التحكم عن بعد من خالل
اهلاتف النقال تسهم يف خفض تكاليف
االنفاق على فواتري الكهرابء مما يسهم يف
تيسري االسكان .

احملور الرابع  /سياسات تفعيل املسكن الذكي :
من الضروري وجود برامج توعويه و دورات تعليميه لتثقيف
 %92.7ونشر الوعي عن العمارة الذكية

ماجستري
دكتوراة فأعال

 %88.2أمهيه وجود برانمج لدعم العمارة الذكية داخل وزارة االسكان
%91.3 %7.4 %1.3

قطاع حكومي قطاع خاص

ال يعمل

%35.7

%50

%14.3

 -هل انت على علم ابالنظمة اليت يقوم عليها املنزل الذكي ؟

أوافق

%10

الوظيفه :

إشراف  :د.وليد بن سعد الزامل
استاذ مشارك بقسم التخطيط العمراين

من املهم ان تساهم وزارة االسكان يف تطوير ودعم
%94.2
القطاعات املختصة ابلعمارة الذكية
من الضروري ان تتبنا القطاعات احلكوميه او اخلاصة فكرة
 %91.3العمارة الذكية لتفعيلها يف املشاريع السكنية

النت ـ ــائــج :
أتضح ان نسبة الوعي لدى عينة اجملتمع ابالنظمة اليت يقوم عليها املسكن الذكي عاليه  ،كما ان اكثرهم على وعي مبستوى
احلماية واالمن و بنسبة الطاقة اليت حيفظها املسكن الذكي  ،ويتضح ان معضمهم على علم بطريقة ترشيد و تدوير املياة ،
و اكدت نصف العينة أن اجملتمع ليس على وعي كايف ابملنازل الذكية و ما يتعلق هبا  .كما اوضحت نتائج االستبيان
اليات تيسري االسكان فلقد تبني ان استخدام مواد البناء الذكية يسهم يف تيسري االسكان  ،كما ان انظمه التحكم عن بعد
من خالل اهلاتف النقال تسهم يف خفض تكاليف االنفاق على فواتري الكهرابء و تتيح للمسخدم فرصة تفقد املنزل دون
احلاجة ايل تواجده داخل املنزل مما يسهم يف تيسري االسكان  ،كما تبني ان استخدام االنظمه الذكية يسهم يف الرتشيد
االمثل اللطاقة واملياة ابملقارنة مع املساكن التقليدية مما يسهم يف تيسري االسكان  ،واتضح ايضا ان استخدام االجهزه
املنزليه املبجمه تسهم يف حفظ الوقت و اجلهد وترفع من مستوى الرفاهيه وتسهم يف تيسري االسكان .

التوصيـ ــات :
 -1جيب ان تساهم وزارة االسكان يف تطوير ودعم القطاعات املختصة
ابلعمارة الذكية .
 -2أمهيه وجود برانمج لدعم العمارة الذكية داخل وزارة االسكان .
 -3من الضروري وجود برامج توعويه و دورات تعليميه لتثقيف ونشر
الوعي عن العمارة الذكية .
 -4من الضروري ان تتبنا القطاعات احلكوميه او اخلاصة فكرة العمارة
الذكية و ذلك لتفعيلها يف املشاريع السكنية .
 -5إدخال العمارة الذكية ضمن كود البناء السعودي .

