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قتصادية يئية وابلما لها من أهمية  ستدامةتعالت االصوات مؤخراً التي تنادي بضرورة إيالء أكثر أهمية لال لملخص:ا

لناتجة البيئية ا األثار البيئة حيث تمتد علىواجتماعية. وأهتمت الكثير من الدراسات بالبيئة المشيدة لحجم تأثيرها السلبي 

ت يق متطلبادراسة سبل تحق على األبحاثالمواد وتصنيعها وتنفيذ المباني وتشغيلها وصيانتها. ودأبت  استخراجمن 

ً ببلد نه محليتكمن في أ مشكلة الدراسة. ألهميتهاخالل هذه المراحل وتوصي باالهتمام بمرحلة التصميم  ستدامةاال ا

انين عات والقوالتشري عند تصميم المباني في الدراسات السابقة ولم يرد في ستدامةمستوى اال علىالدراسة ليبيا لم يُستدل 

ً  ستدامةأية لوائح تنظم وتوجه فريق التصميم أو المالك بمراعاة تضمين متطلبات اال أكيد لت البحث يهدف. إلزاماً أو طوعا

امل أهم العو علىالتعرف النظري لدراسة شاملة ويهدف الى تحديد مستوى مخرجات التصميم المستدام و اإلطار

ستبيان جراء االأ. اتبعت الدراسة منهجية التثليث في البحث حيث شملت الدراسات السابقة ثم هعليومتغيراتها المؤثرة 

ي القطاع مالك فواجراء المقابالت الشخصية لتأكيد العوامل. مجتمع الدراسة مكون من أعضاء فريق التصميم ومهندسي ال

 اإلطارة أكدت . نتائج الدراسSPSSبرنامج التحليل االحصائي استخدام بجميع البيانات وتحليلها العام والخاص. تم ت

(. كما 1.87) النظري والعوامل المقترحة ومتغيراتها. كما أظهرت تدني في المعدل العام لمخرجات التصميم المستدام

تمثلة في امل المقة البحثية بدراسة موسعة للعوالور أوصتبينت تدني مستوى كفاءة الطاقة والمياه واستغالل المواد. 

ت ين مخرجاوالتشريعات وخصائص المشروع وعالقتها ببعض لتحس األنظمة ةعليوفامستوى أداء المالك وفريق التصميم 

 التصميم المستدام في ليبيا.     

 األنظمة، األداءالمباني الخضراء، التصميم االخضر، التصميم المستدام، فريق التصميم، مستوى  الكلمات المفتاحية:

 والتشريعات، خصائص المشروع، ليبيا.

 

 

 

 لمقدمةا .1

المطالباااااااااااات بااااااااااااحترام البيئاااااااااااة وضااااااااااارورة  زادت

المااااوارد فااااي كثيااااراً ماااان المااااؤتمرات  علااااىالمحافظااااة 

 والملتقيااااات الدوليااااة والعالميااااة. وتُرجماااات فااااي كثيااااراً 

مااااان الااااادول فاااااي صااااايغة قاااااوانين ولاااااوائح تنظيمياااااة 

وإرشاااااادية ورقابياااااة لضااااامان تطبيقهاااااا. حياااااث التقااااات 

يصاااحبها  رؤيااااهم واعتقاااادهم باااأن البنياااة المشااايدة وماااا

مااان عملياااات إنتااااج وتصااانيع للماااواد الالزماااة والتنفياااذ 

% مااان االثااار السااالبي 40 حاااواليالتشاااغيل يتمثااال فاااي و

 عالمنا. مرحلة التصميم أهم مرحلة في دورة  على

% ماااان القاااارارات التااااي 80أن  حياااااة المشااااروع حيااااث

حلاااة تعكاااس سااالوك المبناااي الحقااااً تُتخاااذ فاااي هاااذه المر

مااااادي مراعااااااة  علاااااىوتعتماااااد درجاااااة كفااااااءة المبناااااي 

. ]1[ فااااي هااااذه المرحلااااة سااااتدامةتضاااامين متطلبااااات اال

كمااااا أثبتاااات الدراسااااات بااااأن لفريااااق التصااااميم الاااادور 

االكبااار فاااي تحساااين مخرجاااات التصاااميم فااااذا تحسااانت 

ساااااين كفااااااءة خصاااااائص هاااااذا الفرياااااق تمكااااان مااااان تح

 أثاااارهالمبنااااي الااااذي يقاااال  اسااااتدامةالتصااااميم وبالتااااالي 

البيئاااة. يتنااااول هاااذا البحاااث دراساااة أهااام  علاااىالسااالبي 

 مخرجاااااات التصاااااميمالعوامااااال الماااااؤثرة فاااااي مساااااتوى 

 األخضر للمباني في ليبيا. 
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 المشكلة البحثية   .1.1

المشااااايدة تشااااير الاااااى االثااااار  البيئااااةعالمياااااً مخرجاااااات 

 البيئياااة السااالبي الكبيااار الاااذي تساااببه للبيئاااة. هاااذه االثاااار

محليااااً  .[2]مخرجاااات تصاااميم تيااار مساااتدامة  علاااىتااادل 

مساااااتوى  علاااااىلااااام يساااااتدل فاااااي الدراساااااات الساااااابقة 

فر قاعاادة معلوماااات المبااااني فااي ليبياااا لعاادم تاااو اسااتدامة

فااي جميااع  سااتدامةيمكاان ماان خاللهااا تحديااد مسااتوى اال

مراحاااال المشااااروع وذلااااك بتقياااايم شااااامل لكاااال معااااايير 

الدراساااااات بينااااات  ءوأنماااااا ةالعمرانياااااالبيئاااااة  اساااااتدامة

الطاقاااة فاااي المباااااني بليبياااا كمااااا  اسااااتهالكعااادم كفااااءة 

 2007قاااام بهاااا أخاااالط ومااان معاااه سااانة  بينااات دراساااة

والتقريااار الصاااادر عااان الشاااركة العاماااة للكهربااااء لسااانة 

 الطاقة في ليبيا.  استهالكبشأن اوجه  2012

إن عدم تحديد أهم االطراف المنخرطة أثناء عمليات 

تصميم المشروع ودرجة أهميتها أدي الى عدم معرفة 

دورها وتحديد مسئوليتها أتجاه مخرجات التصميم 

ت التصميم يعتمد المستدام، حيث تحسين مستوى مخرجا

عدة عوامل، تختلف أهميتها من عامل الى أخر،  على

ً أو مستوى جودة هذه العوامل يؤثر ً  سلبا  علىإيجابا

ً التعرف  مخرجات التصميم المستدام. لذلك كان لزاما

 وفهم هذه العوامل ودراسة متغيرات كالً منها. أن هذا

ة البحث يعتبر الركيزة االولى وتمهيداً لدراسة شامل

النظري المقترح للدراسة والذي  اإلطارتدرس صحة 

متغيرات كالً منها ودرجة  علىمن خالله يتم التعرف 

مخرجات  علىتأثيرها وعالقاتها ببعض وأثرها 

 التصميم المستدام في ليبيا.

 

 النظري وفرضية البحث  اإلطار .1.2

النظري لدراسة  اإلطارالغرض من هذا البحث تأكيد 

د العوامل التي تلعب دوراً مؤثراً أشمل يتم فيها تحدي

 اإلطارمستوى مخرجات التصميم المستدام.  على

النظري للدراسة يمثل مستوى مخرجات التصميم العامل 

 ةعليفاالمستقل بينما خصائص المالك وفريق التصميم، 

والتشريعات وطبيعة المشروع تمثل العوامل  األنظمة

حدة أو كل  علىتأثير كل عامل  اختبارالتابعة. يتم 

العوامل على مستوى مخرجات التصميم المستدام حسب 

 (.  1الفرضيات المبينة بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 النظري للدراسة اإلطار. 1الشكل رقم .
   

 أهداف البحث  1.2

تهدف الدراسة الى تحسين مستوى مخرجات التصميم 

 يهدف الى:   خصوصاالمستدام في ليبيا وهذا البحث 

  النظري المقترح للدراسة الشاملة اإلطارتأكيد . 

  أهم العوامل ومتغيراتها المؤثرة  علىالتعرف

  المستدام.على مستوى مخرجات التصميم 

  ميم مستوى مخرجات التص علىالتعرف

 المستدام للمباني في ليبيا. 
 

 مجال الدراسة وحدودها  1.3

 استدامة تحسين مستوى علىلدراسة بشكل عام تُركز ا

وجه  علىالبناء والعمران وفي مرحلة التصميم 

. في هذا المبحث ستكون عينة ألهميتهاالخصوص وذلك 

الدراسة أعضاء فريق التصميم بالمكاتب االستشارية 

 والقائمة بأعمال تصميمية للمباني. كما تغطي الدراسة

ممثلي المالك بالقطاع العام والخاص. لذلك ركزت 

المكاتب االستشارية المصممة التي تعمل  علىالدراسة 

لتابعين في مجال التصميم واالشراف. والمهندسين ا

 بمشروعات الوزارات والهيئات العامة اعلياللإلدارات 

 ضمن المجال الجغرافي بليبيا. 
   

مستوى خمرجات 
 التصميم املستدام

 خصائص املالك

 طبيعة املشروع

 التشريعاتو ة ألنظمة عليفا

 خصائص فريق التصميم

 



 

824 
ICTS24632019-AC4016 

 

 الدراسات السابقة 2

 واقع مخرجات البيئة المشيدة  2.1

أظهرت عدة دراسات بأن تقليل االثر السلبي للمباني 

ً بمدى إمكانية تحقيق البناء المستدام.  على البيئة مرتبطا

 علىو ستدامةاال علىوذلك لحجم تأثير المباني السلبي 

البيئة ويمكن اعتبار أن البيئة المشيدة بشكل عام لها أثر 

يمكن إهماله في التغييرات التي تحصل  ودور فعال ال

 .]3[ اليوملعالمنا 

قطاع البناء والتشييد والمنتجات الداخلة في البناء إن 

في  استعمالهاووصوالً الى  استخراجهاوالمباني بدءاً من 

يعتبر من الموارد والطاقة، لذا  كبيراالبناء تستهلك قدراً 

القطاع من أهم القطاعات التي يمكن من خاللها  اهذ

. كما أشارت ]4[نظيفة مستدامة  بيئةتحقيق تنمية توفر 

ات بالدراسات السابقة والتي تناولت المملكة االحصاء

المتحدة والواليات المتحدة االمريكية ودول االتحاد 

 استهالكباألوربي بأن قطاع البناء والعمران ينفرد 

 المستهلكةالموارد  أجمالي% من الموارد من 40حوالى 

 .  ]5 ,6[من القطاعات االخرى 

 إجمالي% من 30حيث يستهلك قطاع المباني حوالى 

 ً  اإلحصائياتوتشير  ]8,7[الطاقة المستهلكة عالميا

بناء مسئولة عن حوالى العالمية بأن المباني وعمليات ال

. ومن خالل [9]% من المخلفات الناتجة في عالمنا 40

قطاع البناء والمباني للموارد  استهالكذلك يتبين جلياً أن 

أكثر بكثير من القدر الذي يحتاجه، االمر الذي ترتب 

البيئة ونتج عنه كميات تير  علىالتأثير السلبي  هعلي

 ]5 ,8[.  مأهوله من النفايات والمخلفات

مكن  يإذا كان هذا الحال السائد في دول العالم المتقدم فال

. االً حناتج المباني وعمليات البناء في ليبيا أحسن  اعتقاد

ونتيجة لعدم توفر البيانات الموثقة بشأن الكميات 

ت المستهلكة من المواد وكميات المخلفات الناتجة ومعدال

ة راسالطاقة في المباني بليبيا فقد تعين االمر د استهالك

دي مالوضع القائم للبيئة المشيدة في ليبيا والتعرف على 

 في المباني بليبيا.  ستدامةمراعاة تحقيق اال

وبالرتم من صعوبة التوصل الى حل مشكلة التصميم 

والتي تلبي كل المتطلبات وخاصة االقتصادية والبيئية 

منها فأن مرحلة التصميم تعتبر من أهم المراحل المؤثرة 

ً أو ايجاباً  . ]10[مستوى أداء المبني المستدام  علىسلبا

تأثيرات البيئية للمباني يتم إقرارها في وحيث أن أهم ال

مبني عالي الكفاءة  علىمرحلة التصميم للحصول 

ً إيالء االهتمام بمرحلة  -"مستدام أخضر" كان لزاما

التصميم. لذلك استقر البحث بتحديد مشكلة الدراسة في 

 علىمرحلة التصميم دون سواها من المراحل. والتعرف 

التي يمكن  رات االساسيةوالمتغيأهم اطرافها والعوامل 

أن يكون لها دور فعال في تحسين أداء البيئة المشيدة 

 بحيث تكون مستدامة وصديقة للبيئة.

من خالل الدراسات السابقة تبين أن مستوى مخرجات 

ً في مستوى أداء المباني  التصميم تلعب دوراً مهما

 الرئيسي البحث تساؤل ويظهر البيئة علىالسلبي  وأثرها

ات اي مدي تصميم المباني في ليبيا يحقق متطلب"الى 

 ؟ ".ستدامةاال

 

 طبيعة المشروع 2.2

الدراسات السابقة أظهرت أن مستوى أداء أي تصميم 

لبناء مستدام يمكن أن يتأثر بعدة عوامل منها طبيعة 

أجرها الفرجاني ومن معه  حيث بينت دراسةالمشروع 

( عدة متغيرات تمثل طبيعة المشروع 2013سنة )

أحداها . كما بينت الدراسة أن حجم المشروع ونوعه 

ومدي توفر الموارد التي يحتاجها  ونظام التعاقد

المشروع تعتبر من المتغيرات تلعب دوراً في خصائص 

أزداد حجم  المشروع  المشروع. فمثالً  نجد أن كلما

ً درجة التعقيد من حيث نظام التعاقد وألية  ازدادت تباعا

 تتضمن. فمشاريع المباني المستدامة ]11[التنفيذ   إدارةو

لعديد من التقنيات التي تعتبر اكثر تعقيداً من  ااستخدام

االعتيادية من حيث سهولة فهمها  اإلنشائيةالمشاريع 

قنيات المستخدمة . لذلك يزداد تعقيد الت]12[وإدارتها 

 .]13[للخدمات الهندسية كلما زاد حجم المشروع 
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كما يُعتبر نظام أو اسلوب التعاقد المتبع في اي مشروع 

مستوى  علىاحد العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير 

. يختلف نوع التعاقد المناسب ]14[ أداء اي مشروع أنشائي

من مشروع الى اخر، ومشاريع البناء المستدام قد تحتاج 

الى نوع معين من إجراءات التعاقد لضمان تحقيق 

. وحسب نوعية التعاقد التي يتم ]15[ مشروع بناء مستدام

 انخراطمدي  هاضوئ علىها سوف يتحدد اختيار

 ومسئوليات والعالقات بين كالً من المالك وفريق

 والمؤسساتالتصميم والشركاء االخرين مثل الهيئات 

 .  ]16[الحكومية والخاصة ذات العالقة بالمشروع 

مستوى  علىالتي توثر  األخرىومن أهم العوامل 

مخرجات التصميم المستدام مدي توفر الموارد المتاحة 

والمخصصة للمشروع ويقصد بالموارد هنا الميزانية 

المخصصة للتصميم وتوفر المعلومات الالزمة للتصميم 

 يتدنىالوقت الالزم المتاح للتصميم. فقد المستدام وتوفر 

تضمين متطلبات التصميم  علىمعدل الرتبة في العمل 

المستدام من قبل مكاتب التصميم والشركات االستشارية 

عندما تكون الميزانية المخصصة للتصميم محدودة أو لم 

 علىالمصاريف االضافية الناجمة  االعتباريتم االخذ في 

 .  ]17[المستدام للمشروع تبني تحقيق التصميم

كذلك مدى توفر المواد الصديقة للبيئة أو المستدامة 

ً في مستوى  يعتبر من العوامل التي تلعب دوراً مهما

مخرجات التصميم المستدام. يعتبر عدم توفر المواد 

المستدامة بالسوق أحد عوائق تحقيق تصميم مستدام أو 

االقل قد تحد من مستوى أداءه. في دراسة تناولها  على

توصال فيها الى أن  [18] (2007) ن سنةالشافعي وعثما

ً في تدني  ً رئيسا توفر المواد المستدامة قد تكون سببا

 مستوى مخرجات التصميم المستدام. 
 

 والتشريعات  األنظمة 2.3

البناء  اتعليفاإن االنفجار السكاني الُمضطرد وزيادة 

أنظمة وتشريعات  ةعليفاصاحبه من قصور في  وما

البناء والعمران أدى الى تفاقم المشاكل البيئية المترتبة 

عن التزام االطراف المعنية بالبناء وذلك بمراعاة االثار 

 اهتمامن تدني السلبية لعمليات البناء وإشغال المباني. إ

صانعي القرار بالدولة والمتمثلة في البرلمان والحكومة 

والمدراء التنفيذيين تعتبر أهم عائق في تضمين متطلبات 

 اإلنشائيةفي مشاريع البناء خاصة والمشاريع  ستدامةاال

بشكل عام مما أدي الى عدم فرض تطبيق هذه 

. هذا ما [19]المتطلبات ومراقبة ومتابعة اليات تطبيقها 

دراسة أُجريت توصل اليه الشافعي ومن معه في 

توصلت الى ان تدني فهم تضمين حيث  ]20[)2006 (سنة

من صناع القرار أدي الي تدني  ستدامةمتطلبات اال

 في البناء والمباني. ستدامةفرص قوانين ولوائح فعالة لال

التنظيمية  واللوائحإن العالقة وطيدة بين مختلف القوانين 

كما  لها وظاهرة التغير المناخي واالنحباس الحراري.

القوانين واللوائح التي تنظم الهياكل  أن عدم وجود

التنظيمية للمؤسسات واللوائح التنظيمية وسياسات 

التطوير والتدريب من شأنها أن تحد من المبادرات التي 

تبني االفكار  علىوتشجع المؤسسات  ستدامةتخص اال

. كذلك قصور هذه القوانين [21]وتضمينها في المباني 

واللوائح الحالية والمعايير المستخدمة في البناء والتي 

في المباني  ستدامةتطبيق متطلبات اال علىتقود وتساعد 

مع تياب الحوافز المادية ساهم في تدني مستوى تبني 

التنمية وفي  أوجهفي جميع  ستدامةمتطلبات اال

 .  [22]مخرجات التصميم المستدام 

الدولة والقوانين والتشريعات دوراً أساسياً  يلعب نظام

سواء  ستدامةومحوريا في تفعيل وتضمين متطلبات اال

هذه المتطلبات استخدام أو طواعية. يعتمد مستوى  ألزما

أو جميع اطراف المشروع سواء كانت الدولة  على

. في دراسة شملت دول [23]أو فريق التصميم  كالمال

 [18] (2007) شرق أسيا  قام بها الشافعي ومن معه سنة

لمعرفة أليات تحفيز البناء المستدام توصلت الدراسة الى 

وجود بعض العوائق تحد من الوصول الي البناء 

المستدام شملت القوانين واللوائح التنظيمية لها 

الهيئات  ةعليفاوعدم  لألنشطةواالجراءات المنظمة 

ة. كما أضافت الدراسة عدم وجود الرقابية المختص
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ذات العالقة مما ساهم في  لألطرافالحوافز المشجعة 

 في المباني.      ستدامةتدني تضمين متطلبات اال
 

 مستوى جودة خصائص المالك  2.4

يعتبر مستوى جودة خصائص المالك عامل اخر قد 

ً في التأثير  مستوى مخرجات  علىيلعب دوراً جوهريا

مستوى أداء فريق  ويؤثر علىتصميم البناء المستدام 

التصميم كذلك. من خالل الدراسات السابقة اتضح أن 

في المباني قد يعود لعدم  ستدامةعدم تضمين متطلبات اال

    . ]10[طلب أو عدم رتبة المالك 

كما أن مستوى المعرفة والمهارات لدي ممثلي المالك 

ثرة في مستوى مخرجات التصميم احد العوامل المؤ

وجد أن اكثر  ]24[ المستدام. من خالل  دراسة اجـراها

 معليوالتتدعم التدريب  % من المؤسسات ال90من 

في المباني في مؤسساتهم.  ستدامةحول متطلبات اال

كذلك مستوى خبرة المالك تعتبر من العوامل المؤثرة 

مستوى  على وبالتاليمستوى أداء فريق التصميم  على

خبرة ممثلي  ازدادت. فكلما ]25[مخرجات التصميم 

المالك كلما زادت فرصة تحسين مستوى مخرجات 

 التصميم االخضر. 

عمليات  إدارة علىوتشير الدراسات بأن قدرة المالك  

فريق التصميم  خصائص علىالتصميم لها تأثير فعال 

جات التصميم المستدام.  لكي يتم تصميم ومستوى مخر

 وتعاون بين انخراطمستدام للمباني بنجاح يتحتم أكثر 

. هذه [26]المالك وفريق التصميم أثناء عمليات التصميم 

الذي بين أن االنخراط  [27]وجهة النظر تم تأكيدها من 

والتنسيق الفعال فيما بين أطراف المشروع يعتبر 

عنصراً مهما لتحسين مخرجات التصميم المستدام. كما 

التواصل مع فريق التصميم أثناء عمليات  ةعليفاأن 

ً يؤثر  التصميم تعتبر  علىهي االخرى عامالً اخر مهما

يم ومستوى مخرجات التصميم خصائص فريق التصم

المستدام. حيث أن طبيعة عمليات التصميم تحتاج الي 

في االعتبار كل متطلبات المالك  األخذتواصل فعال ليتم 

 . ]28[والتأكد من تضمينها في التصميم 

الخطوة  ستدامةمسئولية المالك نحو تحقيق اال تعتبر

ولكي  مستدام.األولي في عمليات التصميم لتحقيق مبني 

المالك التحلي  علىيتم التحول الى البناء المستدام يجب 

 هاعلي. وقد تم التأكيد  ]18[تبعات تحقيقها  اتجاهبالمسئولية 

في تقريرها   ]Green Purchasing Network" ]29" من

السنوي الذي ورد فيه أن تدني مستوى مخرجات تصميم 

البناء المستدام تعود الى عدم مسئولية المالك اتجاه 

المالك  علىفي المبني. لذلك  ستدامةتحقيق متطلبات اال

ها علىتحمل التكلفة االبتدائية االضافية التي قد يترتب 

في المباني والتي تعتبر احد  ستدامةتضمين متطلبات اال

مسئولية المالك في تحقيق  علىالعوامل التي قد توثر 

 .]26[في المشروع  ستدامةاال

  

 خصائص فريق التصميم  2.5

العمل كفريق ودوره  علىمع تزايد االهتمام والتركيز 

في تحسين المخرجات خالل كل مراحل المشروع كان 

خصائص وجودة فريق التصميم  علىلزاماً التركيز 

باعتباره أهم االطراف التي لها دوراً هاما في كل 

. ومع تطور اليات وتقنيات البناء يواجه [30]المراحل 

فريق التصميم أثناء عمليات التصميم الكثير من 

الصعوبات في اتجاه حل مشكلة التصميم لتلبية متطلبات 

أن هذه الصعوبات تزداد تعقيداً في  ]31[المالك ويري 

تصميم المباني الخضراء مما جعل االهتمام بخصائص 

فريق التصميم  اختيارفريق التصميم أمراً مهماً عند 

 مشروع مستدام. علىللحصول 

هناك عدة دراسات سابقة ناقشت خصائص فريق 

التصميم والتي من شأنها تحسين مخرجاته، إحدى هذه 

محدودية معرفة فريق التصميم  أو الخصائص كانت عدم

ترهام بمتطلبات التصميم المستدام. هذه الخاصية ذكرها 

حيث أشار الى أهمية توفر المعرفة الكافية  ]32[ سنة

بمتطلبات التصميم المستدام التي يمكن تطبيقها من قبل 

فريق التصميم لكي يستطيع االيفاء بمتطلبات المالك 

وتضمينها في حل مشكلة التصميم وإخراجها في صورة 

كذلك ضعف مهارات فريق التصميم  تصميم مستدام.
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تمثل احدى العوامل المهمة والمؤثرة في أداء فريق 

التصميم لبناء أخضر. إن ضعف مهارات تحليل 

وحساب وتقييم الخيارات والبدائل تعتبر احدى العوامل 

التي يجب مراعاتها نحو تحسين أداء المبني بحيث يكون 

  .[33]مبني مستدام 

كما تعتبر درجة الوعي لدي فريق التصميم كذلك من 

العوامل المؤثرة في مستوى أداء فريق التصميم للمباني 

أن درجة وعي فريق التصميم بأهمية  الخضراء، حيث

عامل فعال لمواجهة الصعوبات  ستدامةتحقيق اال

والعراقيل التي تكتنفها عمليات التصميم في البناء 

 اإلحساس. إن درجة الوعي تزيد من [34]االخضر 

أداء فريق التصميم نحو  علىبالمسئولية ولها دور مؤثر 

أظهرت نتائج دراسة  ذلك علىتأكيداً  .ستدامةتحقيق اال

حيث بينت الدراسة أن  [35]أجراها أيوب ورسو سنة 

االفراد  بإحساسمستوى أداء فريق التصميم ككل يتأثر 

 يقومون به من أعمال .  لية الفردية اتجاه مابالمسئو

عند تصميم المشاريع الهندسية وازدياد تعقيد عمليات 

العديد من االطراف  انخراطالتصميم أدي الى ضرورة 

الذين يمثلون مؤسسات مختلفة وذات ثقافات مؤسسية 

 ً مرة وبشكل مؤقت مما يؤدي الى  ألولمختلفة تالبا

. حيث تعتبر التصميم االخضرتدني مستوى مخرجات 

ً في نجاح اي مشروع  إدارة التصميم سبباً جوهريا

 ءينجز أعضاانشائي مهما كانت درجة تعقيده ولكي 

 همعليفريق التصميم المهام الموكلة اليهم بشكل فعال، 

التواصل  إدارةالقدرات وجودة التصميم و إدارةباالهتمام 

الدراسات  .حيث بينت[36]والتكامل ورضا المالك 

تصميم فعالة يتطلب قيادة  إدارةالسابقة لكي نتوصل الى 

 لتأثيرهافريق فعالة ورقابة فعالة لعمليات التصميم وذلك 

لذلك من االهمية  .]37[مستوى أداء فريق التصميم  على

بمكان معرفة قائد فريق التصميم للواجبات والمسئوليات 

. كذلك قدرة قائد الفريق ]38[نحو إنجاز عمليات التصميم

اء فريق التصميم من حيث العالقات بين أعض إدارة على

كما أن  عضو.تحديد المهام ومواعيدها ومسئوليات كل 

اليات حل االختالفات بين أعضاء الفريق تعتبر هي 

من العوامل المهمة المؤثرة في تحسين  األخرى

  ]39[.مخرجات وأداء فريق التصميم 

 العوامل علىالتعرف  يمكننا من خالل الدراسات السابقة

مستوى مخرجات التصميم االخضر  علىالتي قد تؤثر 

 تدراسافي تناولها  للمباني ومعرفة متغيراتها والتي تم

 ومنالنظري للدراسة.   اإلطارفي  اقتراحهاوتم  ةسابق

 يرهاليتم دراسة تأث هذه العوامل علىهنا تم التأكيد 

مستوى مخرجات تصميم المباني الخضراء في  على

   ليبيا.

 

 منهجية البحث 3

يعتبر هذا البحث تمهيداً وركيزة لدراسة شاملة لعدة 

نظري تم تصميمه لكي يعطي نتائج  إطارعوامل وفق 

 شمولية وذلك بدراسة عدة عوامل واختبار عالقتها أكثر

ببعض ولتحديد العالقة الشاملة بين هذه العوامل في 

وجه الخصوص يهتم  علىنهاية الدراسة. هذا البحث 

النظري للدراسة وتحديد مستوى مخرجات  اإلطاربتأكيد 

 ليثالتصميم المستدام للمباني. اتبعت الدراسة منهج التث

 عدة دراسات سابقة. هتجربتوالذي سبق 

ً في تجميع المعلومات   علىاعتمدت الدراسة أساسا

الدراسات السابقة والتي من خاللها تم تحديد عوامل 

ومتغيرات الدراسة ثم تالها مرحلة إعداد استبيان 

البيانات وأخيراً أجراء مقابالت شخصية  علىللحصول 

 النتائج علىللعينة المستهدفة وجمع البيانات للتأكيد 

عينة الدراسة من  اختيرتوتعميق االستنتاجات. لذلك 

يم المكاتب االستشارية الهندسية العاملة في مجال التصم

 عينالهندسي للمشاريع االنشائية وممثلي المالك من القطا

 العام والخاص.

 Green Building) ستدامةاالنظام تقييم  اختيارتم 

Index GBI) لبات مستوى تضمين متط لتقييم

( 136) علىيم. تم الحصول في التصم ستدامةاال

( لعدم صالحيتها. 38) ستثناءاوتم فرز ، حيث استبانة

 فقط صالحة للتحليل. استبانة 98العدد النهائي ليكون 

للتحليل االحصائي. تم االعتماد  SPSSأسُتخدم برنامج 
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المعلومات التي تم  علىفي تحليل عينة الدراسة بناء 

وذلك وفق الطرق  االستداللياالحصاء  هاعليالحصول 

 Alpha االحصائية المتبعة. معامل الثبات )ِ

Cronbach)  ومعامل صدق العينة  0.858قيمته

مما يؤكد بأن العينة تتمتع بمصداقية ويمكن  0.926

 .هاعلياالعتماد 
 

 النتائج والمناقشة  4

 ميم االخضر مستوى مخرجات التص 4.1

ُصنفت النتائج حسب المتغيرات الستة لعامل ُمخرجات  

التصميم المستدام وهي كفاءة الطاقة، جودة البيئة 

الموقع والموارد  إدارةتخطيط و استدامةو الداخلية

والمبادرات المياه  استهالكوالمواد المستدامة وكفاءة 

(. النتائج أظهرت أن 1كما في الجدول ) الخضراء

م المستدام العام في ليبيا متدنياً مستوى مخرجات التصمي

يعكس تدني  ستدامةن تدني معايير االإ(. 1.87)

في أتلب متغيرات العوامل مما يؤكد  األداءمستويات 

صحة فرضية الدراسة التي تشير الى دور االطراف 

مستوى  ىعل وأثرهاوالعوامل الداخلية والخارجية 

 مخرجات التصميم. 

 مستوى مخرجات التصميم المستدام (:1جدول )

مستوى المخرجات  الوسيط المتغير
 التصميم المستدام

 متوسط 2.61 جودة البيئة الداخلية

 ضعيف  2.03 الموقع إدارةتخطيط و استدامة

 ضعيف جدا  1.67 المياه استهالك كفاءة

 ضعيف جدا  1.11 الموارد والمواد المستدامة

 ضعيف جدا  1.52 الطاقة  استهالك ةعليفا

 ضعيف 2.27 االبتكار والتجديد

 ضعيف 1.87 المعدل العام

 2.7 ضعيف، 2.6-1.9 جداً،ضعيف  1.8-1 المخرجات:مستوى 

 جداً  عالي 5.0 -4.2 عالي، 4.2 – 3.5 متوسط، 3.4-

 

 مستوى جودة البيئة الداخلية  4.2

تم قياس مستوى جودة البيئة الداخلية بقياس عدة 

( 1مفردات. النتائج أظهرت كما يوضح الجدول رقم )

 يراتمعدل بين المتغ علىالبيئة الداخلية أ ةمتغير جودأن 

 (. وقد تم قياس هذا المتغير بعدة2.61الستة )متوسط ،

 (. 2مفردات كما مبين بالجدول رقم )

 

 

 (: مستوى أداء مفردات جودة البيئة الداخلية 2الجدول )

 الوسيط مفردات جودة البيئة الداخلية
مستوى 

 االداء

 متوسط 3.24 واضحة  لالستفادة من االضاءة الطبيعية  ةاستراتيجياستخدام 

 متوسط 3.32 جيدة  بيئة داخلية علىلمتطلبات التهوية للحصول  األدنىالحد  استخدام

 ضعيف جدا 1.0 في التصميم    CO2نظام المراقبة والتحكم لغاز استخدام

ل الصحة للحصو علىمواد ذات اقل إنبعاث للسمية واثر سلبي  استخدام

 اقل تلوث للبيئة الداخلية بالمبني   على
 متوسط 2.96

 متوسط 3.2  حل مسائلة التحكم في الرطوبة داخل المبني اثناء مرحلة التصميم

ولية نظام التحكم االرتياح الحراري متضمناً العوامل األ علىالتعرف 

 كحرارة الهواء وسرعته والرطوبة  
 ضعيف جدا 1.36

 متوسط 3.14  لتهويةتغيير الهواء لنظام ا ةعليفاعوامل  ماستخدا االعتباراالخذ في 

 ضعيف  2.46 عامل االضاءة الطبيعية وعامل السطوع في التصميم  استخدام

 متوسط 3.22 مناسبة للضجيج   مستويات على المحافظةاالخذ في االعتبار 

 متوسط 2.61 مستوى أداء المتغير العام 

 جداً  اليع 5.0 -4.2 عالي، 4.2 – 3.5 متوسط، 3.4- 2.7 ضعيف، 2.6-1.9 جداً،ضعيف  1.8-1 المخرجات:مستوى 

 

مستوى أداء المفردات  علىمن خالل النتائج يتضح أن ا

الداخلة في تأثير جودة البيئة الداخلية هما االضاءة 

الطبيعية والتحكم بالسطوع. حيث يعتبر اتلب 

أحد العوامل  المعماريين أن عامل االضاءة الطبيعية هو
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تحقيق تحسين جودة البيئة الداخلية. ويمكن  المهمة في

الموقع المناسب وتوجيه  اختيارتحقيق ذلك من خالل 

الطاقة  استهالكالكتلة بشكل مالئم لتقليل معدل 

والحرارة المكتسبة داخل المبني وتفادي السطوع الناتج 

من االضاءة وبذلك تزداد راحة المستعملين داخل 

الراحة الحرارية يعتبر أحد الفراغ. كما أن نظام التحكم ب

 ً بين  لألداءالمفردات المهمة التي سجلت معدال عاليا

المفردات التي تقيس جودة البيئة الداخلية للمبنى. هذه 

النتيجة متوقعة وذلك لظروف المناخ السائد في ليبيا 

ير الحرارة والرطوبة وضرورة تكييف التصميم مع تغ

تاج الى تضمين . فريق التصميم ربما يحصيفاً وشتاء

تقنيات الطاقة السلبية كبديل لتكييف الهواء والتي يمكن 

 على عالوةفوائد بيئية واقتصادية  علىأن نتحصل منها 

الطاقة البديلة. لذلك فريق التصميم يجب أن يراعي 

تضمين تقنيات الطاقة السلبية أثناء عمليات تصميم 

 في ليبيا.       المباني الخضراء

ج الدراسة أن مراقبة تاز ثاني أكسيد كما بينت نتائ

الكربون كانت في ادني مستوي بين مفردات قياس جودة 

 دالتوالتحكم في مع ةتعتبر المراقبالبيئة الداخلية. حيث 

 هيمتاز ثاني اكسيد الكربون داخل فراغ المبني أحد المفا

فريق التصميم التركيز  علىالمهمة المهملة التي يجب 

ن أي أثناء عمليات التصميم. ويعود السبب تالباً ال هاعلي

 الكربون تحتاج ثانيوالتحكم في معدالت تاز  المراقبة

الى معرفة تخصصية ومهارات تقنية والتي يفتقر اليها 

اتلب المصممين مما ساهم في تدني مخرجات التصميم 

 االخضر. 

 

 الموقع    إدارةو استدامة 4.3

( أن معدل أداء 3أظهرت النتائج كما بالجدول رقم )

كان في مستوى  الموقعإدارة وتخطيط  استدامةمتغير 

( وقد تم قياسه بأربع مفردات 2.03متوسط حيث سجل )

في  واألخذوهي كثافة الموقع واتصاله بالمجتمع 

 انعكاس إدارةاالعتبار المواصالت المستدامة ونظام 

 صرف.االشعة الشمسية ومياه ال

 إدارةو استدامةمستوى مفردات  ح. يوض3الجدول.

 الموقع

 الوسيط الموقع استدامةمفردات 
مستوى 

 االداء

 اختيارتوفر الخدمات االساسية عند 

 الموقع  

ضعيف  2.46

 جدا

االخذ في االعتبار المركبات الصديقة 

للبيئة عند تحديد محطات ومواقف 

 السيارات 

ضعيف  1.02

 جدا

 ضعيف  1.92 مواد مستخرجة من الطبيعة  استخدام

واضحة لمالئمة  استراتيجية استخدام

 االشعة الشمسية  انعكاسالمبني لمعايير 

 متوسط 2.72

 ضعيف 2.03 مستوى أداء المتغير العام

 

ً في ليبيا يتم  ً إن لم يكن دائما  رتيااخبالرتم انه تالبا

فريق التصميم. ومن المفترض  اختيارموقع المبنى قبل 

الموقع المناسب  اختيارمشاركة فريق التصميم عند 

ة للبناء قبل بدء عمليات التصميم. إن إقرار هذه الخطو

ترتبط بوعي متخذي القرار ومهندسي التخطيط 

الموقع بواسطة ممثلي  اختيار. عادة ما يتم العمراني

ً ليتم تحليل  المالك ومهمة فريق التصميم تأتي الحقا

الخدمات المتوفرة المحيطة به  علىالموقع والتعرف 

والمداخل وزوايا الرؤية الجيدة وتيرها من متطلبات 

 من هنا يتبين مدي توفر هذه المتطلبات التي التصميم.

 تدام.تلعب دوراً مهما في إمكانية تصميم مشروع مس

واضحة لمالئمة  ةاستراتيجي استخدامكما بينت النتائج أن 

المبنى للظروف البيئية المحيطة به كانت في مستوى 

مستوى أداء بين المتغيرات الفرعية  علىمتوسط ويمثل أ

االربعة. يعود تحسن مستوى هذا المتغير الهتمام فريق 

التصميم بتحسين ظروف المبنى الداخلية وموائمتها مع 

يتطلبه تنسيق الموقع.  أن تياب  لظروف الخارجية وماا

االخذ في االعتبار تحديد مواقف للمركبات الصديقة 

ً لعدم وجودها. أما مستوي توفر  للبيئة كان متوقعا

الخدمات االساسية المحيطة بالموقع سجل معدل 

أنظمة التخطيط  ةعليفا( يرجع سبب التدني لعدم 2.46)

خططات عمرانية حديثة م دال توجحيث  العمراني
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معتمدة لكي يلتزم بها المالك أو فريق التصميم، وإنما يتم 

الموقع من قبل المالك حسب مالئمته لوظيفته  اختيار

 اختياروالجدوى االقتصادية للمشروع.  كذلك عند 

 ختياراال يشارك فريق التصميم في قرار ال تالباالموقع 

ين الموقع بتوفر أو مهام فريق التصميم بعد تعي تبدأوإنما 

االساسية فال نستغرب أن يكون  تتوفر الخدماعدم 

ً تحت هذه  استدامةمستوى مخرجات  الموقع متدنيا

 الظروف. 

 الموقع يجب أوال تفعيل وتنظيم استدامةلتحسين مستوى 

وإقرارها ومراقبة تنفيذها  العمرانيعمليات التخطيط 

ها أوال بحيث تكون المواقع المختارة مناسبة لوظيفت

مثل الكهرباء والماء  ثانيااالساسية  وتوفر خدماتها

ل والهاتف والنقل العام وتيرها من الخدمات. كذلك تفعي

دور المؤسسات المانحة لتراخيص المزاولة والتي من 

شأنها تنظيم وتوجيه المالك وفريق التصميم باتباع 

 استدامةالشروط الفنية التي تضمن تحسين مستوى 

 الموقع. 

 

 المياه    استهالككفاءة  4.4

 المياه حيث استهالكيتطلب كفاءة في  ستدامةتحقيق اال 

تم قياس الكفاءة بثالث مفردات وهي كفاءة تحصيل 

ا. هاستهالكوتجميع وتوفير المياه، تدوير المياه وتقليل 

 كاستهالكفاءة  ( أن4بينت النتائج كما في الجدول رقم )

مخرجات التصميم مستوى  علىالمياه لها تأثير مهم 

 المستدام حيث جاءت كفاءة المياه ثالث أهم المتغيرات

في مخرجات  ستدامةلحساب مستوى اال استخدمت

( بمستوى يعتبر ضعيف. لذلك تناقص 2.20التصميم )

لمصادر المياه  التلوثموارد المياه العذبة وزيادة 

ن المياه م استهالككفاءة  علىالمتوفرة جعل من التركيز 

ً مالعوام ن ل البيئية المهمة التي تحتاج اكثر اهتماما

الحكومة واالطراف التي قد يكون لها دور في تحسين 

 المياه.  استهالككفاءة 

 

 

 

 مستوى مفردات كفاءة المياه ح. يوض4الجدول.

 الوسيط مفردات كفاءة المياه
مستوى 

 االداء

ل اقتراح االستفادة من مياه االمطار للتقلي

 المياه بالمبني استهالكمن 
 ضعيف 2.45

 يلاقتراح معالجة واعادة تدوير المياه للتقل

 المياه بالمبني استهالكمن 
 ضعيف جدا 1.2

 استخداماالخذ في االعتبار التقليل من 

 الخضراءالمياه في المناطق 
 ضعيف جدا 1.37

 ضعيف جدا 1.67 مستوى أداء المتغير العام

 

نتائج الدراسة بينت أن أتلب االطراف في ليبيا تير 

 معتادين بفكرة تجميع مياه االمطار واالستفادة منها.

حيث أظهرت النتائج أن جميع فرق التصميم في عينة 

الدراسة لم تستعمل نظام تحصيل وتجميع مياه االمطار 

ل سائو أحدفي التصاميم السابقة.  كما تدوير المياه يعتبر 

المياه. حيث أوضحت  استهالكتوى كفاءة تحسين مس

الدراسة أن خمس فرق التصميم فقط لها تجربة في 

تصميم محطات معالجة وتدوير المياه مما يشير الى أن 

ً لكفاءة  اهتماماتولي  فرق التصميم ال  استهالككافيا

 المياه. يعزى ذلك لغياب القوانين واللوائح والرقابة

لحكومية. عدم مطالبة والمتابعة من قبل المؤسسات ا

 ميمالمالك تضمينها قد يكون سبباً لعدم اهتمام فرق التص

المياه في  استهالكبتضمين عوامل تحسين كفاءة 

 تصاميم المباني.

 

 الموارد والمواد المستدامة  4.5

التصميم المستدام للمباني قد يتأثر بالمواد الداخلة في 

البناء.  حيث أن المواد المستدامة تعتبر مواد صديقة 

األنسان  علىاقل أثر السلبي  علىللبيئة والتي تحوي 

والبيئة ولذلك مدي االهتمام الذي يوليه فريق التصميم 

مواد البناء المستدامة يكون له االثر في  اختيارفي 

ن مستوى مخرجات التصميم. كما بالجدول رقم تحسي

( حث أظهرت النتائج أن مستوى اداء متغير كفاءة 5)
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( بمستوى 1.11الموارد والمواد المستدامة ) استخدام

 يعتبر ضعيف جداً.  
 

الموارد  استدامة. يوضح مستوى مفردات 5جدول .

 والمواد

 الوسيط الموارد والمواد استدامةمفردات 
مستوى 

 االداء

مواد ومنتجات  استخداماقتراح  
 مستعملة سابقاً  

 ضعيف جدا 1.0

مواد ومنتجات  استخداماقتراح  
 معادة التصنيع 

 ضعيف جدا 1.0

 ضعيف 2.32 اقتراح مواد ومنتجات محلية  

 ضعيف جدا 1.11 مستوى أداء المتغير العام 

 
يرجى من المواد المستدامة المساهمة في تقليل االثر 

مواد  استخدامالبيئة. لذلك يفضل  علىالسلبي للمباني 

يمكن انتاجها من نباتات سريعة التجديد أو من اخشاب 

عُتمدت بأن تكون مستدامة. الدراسة اختبرت مستوى ا

ي بانالمواد المستعملة أو المدورة في تصاميم الم استخدام

ذلك واستعمال المواد المدورة أو المستعملة  انعدامفتبين 

و قد يكون بسبب عدم جودة المواد المستعملة في السوق أ

 انعدامعدم اقتراحها من قبل فريق التصميم. كما أن 

 ً ى ال استعمال المواد المستعملة أو المدورة قد يرجع ايضا

تجيز للمالك وخاصة  القوانين والتشريعات التي ال

  ة. هذه المواد في المباني العام استخدامعام بالقطاع ال

من خالل المقابالت الشخصية مع فريق التصميم تبين 

تضمين المواد المدورة أو  علىأن المصمم قادر 

 إذاذلك وخاصة  علىطلب أو وافق المالك  إذاالمستعملة 

ن كانت اسعارها منافسة لنفس المواد الجديدة. لذلك يمك

في  قالمستدامة هو العائواد استنتاج أن توفر الم

ن تضمينها في تصاميم المباني الخضراء في ليبيا. كما أ

الدراسة بحثت مدي تضمين المواد المحلية في تصاميم 

 ماستخدا انعدامالمباني وأظهرت النتائج أنه بالرتم من 

لية المواد المح استخدامالمواد المدورة والمستعملة فأن 

يم. تعود اسباب ارتفاع كان بنسبة ضعيفة في التصام

ة عملنسبة استعمال المواد المحلية مقارنةً بالمواد المست

دة اسعارها مقارنة مع المواد المستور والمدورة لمنافسة

 أو الى تكاليف النقل أو صعوبة اجراءات استيرادها. 

 

 
 

 كفاءة الطاقة   4.6

 ثرإن نوع وموقع المبني والطاقة المستهلكة لها بالغ اال

كفاءة المبني. لذلك فأن معظم أنظمة تقييم  في مستوى

% من 25يقل عن  ال تولي كفاءة الطاقة ما ستدامةاال

( أوضحت 6محصلة التقييم. كما بالجدول رقم ) إجمالي

الطاقة كانت في المرتبة  استهالكالدراسة بأن كفاءة 

( 1.52ستة معايير حيث سجلت ) أصلالخامسة من 

مستهجنة وخاصة  بمستوى ضعيف. هذه النتيجة تير

 الدراسات السابقة اشارت أن معظم الدول تعاني من عدم

 الطاقة في المباني. استهالككفاءة 
 

 . يوضح مستوى مفردات كفاءة الطاقة  6الجدول .

 الوسيط مفردات كفاءة الطاقة
مستوى 

 االداء

وسائل لحساب االثر البيئي   استخدام
 للطاقة  استهالكادني  علىللحصول 

ضعيف  1.12
 جدا

متطلبات نظام التحكم  استخداممدي 
 الطاقة  اثناء تصميم المشروع إدارةو

 ضعيف  2.10

بشكل كامل أو جزئي  استخداممدي 
 لمفهوم الطاقة المتجددة 

ضعيف  1.34
 جدا

 ضعيف جدا 1.52 العام مستوى اداء المتغير

 

الوسائل التقنية وبرامج الحاسوب  استخدامإن مهارات 

القرارات التصميمية. النتائج أظهرت أن  علىلها تأثير 

متطلبات نظام  استخدامأتلب التصاميم لم يراعي فيها 

هذه  استخدامالطاقة. لذلك فأن تياب  إدارةالتحكم و

مستوى كفاءة الطاقة.  كما أن  علىالمهارات انعكس 

 والبديلة فيمتجددة الطاقة ال استخدامتضمين متغير 

المرتبة الخامسة  علىتصميم المباني الخضراء تحصل 

اربعة وعشرون متغيراً مما يعكس أهمية دوره  أصلمن 

في تحسين مخرجات التصميم االخضر للمباني. بينما 

والتحكم في الطاقة سجل ادني مستوى.  دارةاإلنظام 

 الطاقة المتجددة أو استخداميرجع ارتفاع نسبة متغير 

 دارةالبديلة لتذبذب التزويد بالكهرباء وتدني نظام اإل

الطاقة النخفاض قيمة التعريفة المفروضة  والتحكم في

من الشركة المزودة بالكهرباء. مع تدني قيمة تعريفة 



 

832 

 

الكهرباء وتياب القوانين واللوائح التي توجه كالً من 

الطاقة  استهالكالمالك وفريق التصميم نحو ترشيد 

رقابة والمتابعة يبقى تضمين متطلبات كفاءة وتياب ال

ً منالطاقة  قبل فريق التصميم ويضل الطلب من  متدنيا

مستوى متدني الى أن توجد التشريعات  المالك في

 والقوانين والمعايير المنظمة لذلك.  
 

 المبادرات الخضراء  4.7

( بأن التجديد 7بالجدول رقم ) النتائج كماأظهرت 

ميم المباني الخضراء في ادني واالبتكار في مجال تص

مستوى مقارنة مع المتغيرات الستة التي تم اختبارها 

للمباني في األخضر لتحديد مستوى مخرجات التصميم 

 على( بمستوى ضعيف مما يدل 2.27ليبيا حيث سجل )

ء افتقار التصاميم للمبادرات واالفكار الجديدة الخضرا

 المباني. ب ستدامةالتي من شأنها تحسين مستوى اال
 

 مستوى مفردات المبادرات الخضراء  ح. يوض7الجدول.

 الوسيط مفردات المبادرات الخضراء
مستوى 

 االداء

اقتراح حلول أو افكار جديدة من شأنها 

 البيئة علىالتقليل تأثير المباني 
 ضعيف 2.12

 علىحلول بيئية تعمل  استخدامتم 

 تحسين اداء المباني المستدامة
 ضعيف 2.42

 ضعيف 2.27 مستوى اداء المتغير العام

 

 استخدام( أن معدل 7أظهرت النتائج كما بالجدول رقم )

( وتضمين 2.12افكار تصميمية جديدة كان بمعدل )

( بمستوى ضعيف 2.42أفكار وحلول بيئية مبتكرة )

ربما يعود ذلك لعدة اسباب أهمها عدم تأهيل  لكالهما.

ت الالزمة لتضمين المهارا علىوتدريب فريق التصميم 

. إن خلق االفكار البيئية الجديدة ستدامةمتطلبات اال

بعلوم أخري ليست في  واإللمامتقنيات  يحتاج استخدام

نطاق معرفة الفريق في أتلب االحيان. كما إن تضمين 

أفكار بيئية جديدة ربما يكلف فريق التصميم تكاليف 

 يقبل المالك تبني أو إضافية ووقت اضافي وقد ال

مراعاة فريق التصميم في ذلك. لذلك عدم وجود الحوافز 

أخر قد يجعل من فريق  ليعتبر عامالمادية والمعنوية 

 التصميم تير مبالياً بطرح اية أفكار جديدة.    

من خالل دراسة المتغيرات الستة لتحديد مستوى 

مخرجات التصميم االخضر للمباني أظهرت النتائج 

( مما ينفي الفرضية 2.33تدني مستوى المخرجات )

األولي للدراسة التي تفترض أن مستوى مخرجات 

التصميم االخضر في ليبيا مقبوالً. يمكن أن تخلص 

في  ستدامةمعايير اال استخدامالدراسة الى أن معدل 

 المباني بليبيا ضعيف.

 

  االستنتاجات 5

 اإلطارخلصت النتائج الى تأكيد صحة ومالئمة  

النظري المقترح لدراسة العوامل الداخلية والخارجية 

مستوى مخرجات التصميم االخضر.  علىالتي تؤثر 

أهم المتغيرات لعوامل  علىكما توصلت الى التعرف 

( 2)المالك، ( جودة خصائص 1في ) الدراسة والمتمثلة

 األنظمة ةعليفا( 3)التصميم، خصائص فريق 

( طبيعة المشروع والتي سيتم من 4)والتشريعات، 

 الدراسة أنخاللها تحديد مستوى أداء كل عامل. بينت 

 مستوى مخرجات التصميم االخضر في ليبيا كان متدنياً.

كما أوضحت الدراسة أن مستوى مخرجات التصميم 

اً يتعلق بجودة البيئة الداخلية كان متوسط فيمااالخضر 

أما مخرجات التصميم المتعلقة بكفاءة الطاقة وكفاءة 

ً الذي ادي الى تد ني المياه واستغالل المواد كان ضعيفا

  ات التصميم المستدام في ليبيا بشكل عام. مستوى مخرج
 

 التوصيات  6

حيث أن هذا البحث جزءاً من دراسة أشمل فأن أهداف  

على  وأثرهاالدراسة تنجلي بعد دراسة عوامل الدراسة 

مخرجات التصميم االخضر للمباني في ليبيا لذلك 

  الدراسة:توصي 

 ديالى أي م حدة لمعرفةدراسة تأثير العوامل كالً على 

  ليبيا.تؤثر في مخرجات التصميم االخضر في 

االطراف ذات العالقة وأهمية كل  انخراطتحديد درجة 

 طرف في عمليات التصميم االخضر.
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عوامل جديدة قد تستعمل لتحسين  علىالتعرف 

مخرجات التصميم االخضر ودراستها واختبارها في 

 النظري للدراسة.  اإلطار
 

 المراجع  7

[1] G. U. Harputlugil, "An Assessement 

Model Addressed To Early Phases Of 

Architectural Design Process Prioritised 

By Energy Performance " Ph.D Degree, 

Institute Of Science And Technology  

Gazi University  Gazi, 2009. 

ملة يف مصره. ص. سليم, "عمارة العو  [2]   وغياب مفاهيم ا 
ىف التصميمدراسة حالة املباىن اإلدارية ابلقاهرة  ستدامةال

جامعة األزهر,  اهلندسةجمللة اهلندسية لكلية اجلديدة," 
2011. 

[3] G. Newell, "The strategic significance of 

environmental sustainability by 

Australian-listed property trusts," Journal 

of Property Investment & Finance, vol. 26, 

pp. 522-540, 2008. 

[4] R. Ng, ., F. Shariff, Kristensen, E. Poul, 

and M. Zahry, "Adapting SBTool as a 

Sustainable Building Framework. For 

Malaysia," in The International 

Conference on Sustainable Building Asia, 

Seoul, Korea, 2007, pp. 317-322. 

[5] G. B. R. C. GBRC, "Green Building Guide 
", ed. Santa Monica, 2009, p. 51. 

[6] A. Paduart, W. Debacker, C. Henrotay, S. 

Elsen, W. P. D. Wilde, and H. Hendrickx, 

"Design for disassembly and reuse for 

renovation of housing in Flanders ", ed, 

2009. 

[7] A. A. Aziz and Y. M. Adnan. (2008, 23-

05-10). Incorporation of innovative 

passive architectural features in office 

building design towards achieving 

operational cost saving-the move to 
enhance sustainable development. 

Available: 

http://www.prres.net/papers/AnizaYasmin

_Incorporation%20of%20innovative%20p

assive%20architectural%20features.pdf 

[8] K. Flynn, "Implications," in 

InformeDesign vol. 02, ed, 2009. 

ش. ا. احمد, "مستقبل  and ض. ا. نور [9]

 " حسابات الطاقة في مجال العمارة والعمران

Postmodern Urban and Regional Planning 

in Iraq, pp. 167-192, 2018. 

[10] D. Hes, "Facilitating ‘Green’ 

building:turning observation into practice," 

PhD, School of Architecture and Design, 
RMIT University, 2005. 

[11] K. Harold, Project Management :Systems 

Approach to Planning, Scheduling,and 

Controlling--8th ed.: John Wiley & Sons, 

Inc., Hoboken, New Jersey, 2002. 

[12] A. A. Aniza and M. A. Yasmin, 

"Incorporation of innovative passive 

architectural features in office building 

design towards achieving operational cost 

saving-the move to enhance sustainable 

development.," 2008. 

[13] J. M. Al-Najjar, "Factors Influencing Time 

and Cost Overruns on Construction 

Projects in the Gaza Strip," MSc degree 
Civil Engineering – Construction 

Management The Islamic University of 

Gaza, Gaza, 2008. 

[14] P. A. Bowen, R. G. Paearl, and P. J. 

Edwards, "Client briefing process and 

procurement method selection: A south 

African study," Engineering, Construction 

and Architectural Management, vol. 6, pp. 

91-104, 1999. 

[15] Gaia, "A Client's Guide to Sustainable 

Offices - a draft for development," ed, 
2004. 

[16] A. S. Ali, "Integrative Mechanism In The 

Design Process Of Building 

Refurbishment Projects " PhD.Degree, 

Built Environment, Universiti Teknologi 

MARA, Shah Alam, 2008. 

[17] F. Wang, J. J. Mills, and V. Devarajan, "A 

conceptual approach managing design 

resource," computers in Industry, vol. 47, 

pp. 169-183, 2002. 

[18] F. Shafii and M. Z. Othman, "Sustainable 

Building in the Malaysian Context," in The 
International Conference on Sustainable 

Building Asia, Seoul, Korea, 2007, pp. 

p.601-606. 

[19] P. T. I. Lam, E. H. W. Chan, C. S. Poon, 

C. K. Chau, and K. P. Chun, "Factors 

affecting the implementation of green 

specifications in construction," Journal of 

Environmental Management, vol. 91, pp. 

654-661, 2008. 

[20] F. Shafii, Z. A. Ali, and M. Z. Othman, 

"Achieving Sustainable Construction In 
The Developing Countries Of South East 

Asia " in the 6th Asia-Pacific Structural 

Engineering and Construction Conference, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 2006, pp. 29 - 

44. 

[21] A. Griffiths, N. Haigh, and J. Rassias, "A 

Framework for Understanding Institutional 

Governance Systems and Climate 

Change:: The Case of Australia," 

European Management Journal, vol. 25, 

pp. 415-427, 2007. 

أهمية التشريعات والمعايير " ,م. أ. المدججي [22]

التخطيطية في الحفاظ على البيئة الحضرية," 

 .vol. 15, pp. 3-68, 2010 مجلة العلوم والتقنية

http://www.prres.net/papers/AnizaYasmin_Incorporation%20of%20innovative%20passive%20architectural%20features.pdf
http://www.prres.net/papers/AnizaYasmin_Incorporation%20of%20innovative%20passive%20architectural%20features.pdf
http://www.prres.net/papers/AnizaYasmin_Incorporation%20of%20innovative%20passive%20architectural%20features.pdf


 

834 

 

[23] M. S. Elforgani and I. Rahmat, "An 

Investigation of Factors Influencing 

Design Team Attributes in Green 

Buildings," American Journal of Applied 

Sciences vol. 7, pp. 963-973, 2010. 

[24] H. M. Alinaitwe, "An Assessment Of 

Clients’ Performance In Having  An 

Efficient Building Process In Uganda," 

Journal of Civil Engineering and 

Management vol. 14, pp. 73-78, 2008. 

[25] L. S. Pheng and Q. T. Chuan, 
"Environmental factors and work 

performance of project managers in the 

construction industry," International 

Journal of Project Management vol. 24, 

pp. 24 - 37, 2006. 

[26] J. Yudelson, Green Building Through 

Integrated Design USA: The MC Grow 

Hill Companies, 2009. 

[27] M. S. Elforgani and I. Rahmat, "The 

Influence of Clients’ Qualities on Green 

Design Performance of Building Projects 
in Malaysia-Descriptive Study," American 

Journal of Applied Sciences  

vol. 9, pp. 1668-1677, 2012. 

[28] I. A. Yahya, H. Abdul Rahman, M. A. 

Berawi, S. B. Abd Karim, and K. L. Yee, 

"Value management in analyzing project 

brief  " presented at the Quantity 

Surveying International Conference., 

Kuala Lumpur, Malaysia 2007. 

[29] Green Purchasing Network, "An 

Introductory Study on Green Purchasing 

Activities in Malaysia," Department of 
Environment, Kuala Lumpur,  

Malaysia2003. 

[30] M. S. Elforgani and I. B. Rahmat, "The 

Influence of Design Team Attributes on 

Green Design Performance of Building 

Projects," Environmental Management and 

Sustainable Development, vol. 1, pp. 10-

30, 2012. 

[31] R. P. Jayasel, "Development Of Civil And 

Structural Consultant’s Performance 

Evaluation," Master of Science 
Construction Management, Universiti 

Teknologi Malaysia, Jahor, 2006. 

[32] P. Graham, "The Role Of Environmental 

Performance Assessment In Australian 

Building Design," The Future of 

Sustainable Construction, 2003. 

[33] I. v. d. Putte, "Project Sustainability 

Management – beyond the greening of 

buildings," presented at the Conference on 

Sustainable Building South-East Asia 

(SB07SEA) KualaLumpur,Malaysia, 2007. 

[34] A. Lantz and A. Kin, "Personal initiative at 
work and when facing unemployment," 

Journal of Workplace Learning, vol. 21, 

pp. 88 -108, 2009. 

[35] C. Aube and V. Rousseau, "Team Goal 

Commitment and Team Effectiveness: The 

Role of Task Interdependence and 

Supportive Behaviors," Group Dynamics: 

Theory, Research, and Practice, vol. 9, pp. 

189–204, 2005. 

[36] A. Newton, "What is effective Design 

Management?," Adept Management Ltd, 

2008. 

[37] T. D. Kane, S. J. Zaccaro, T. R. Tremble, 

and A. D. Masuda, "An Examination of 
the Leader’s Regulation of Groups," Small 

Group Research, vol. 33, pp. 65-120, 

February 1, 2002 2002. 

[38] D. T. Jaffe. (2003) Creating effective 

management teams. Families in Business.  

[39] J. J. W. Gilley, A. M. Waite, and A. 

Veliquette, "Integrated Theoretical Model 

for Building Effective Teams," Advances 

in Developing Human Resources, vol. 12, 

pp. 7 -28, 2010. 

 
 


