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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطا 
ُ
ف للوظائ عام ع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحب  الشوكي أو ياليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص الدراسة

ي مجال 
ز
ي ف
ز
ي الصناعة بصفة عامة وف

ز
ي  وما تبعها من تطور لآللة واالعتماد الكىلي عليها ف

ي القرن الماضز
ز
ي أعقاب الثورة الصناعية ف

ز
ف

ي عام 
ز
ي  م بدأت1973علوم ومواد البناء بصفة ياصة  وبعد نشوء أزمة الطاتة ف

ي المبائز
ز
تمهر اتجاهات تهتم بمجال التكنولوجيا ف

وبمجال المحافمة عىل المصادر الطبيعية وبمجال البيئة ومكافحة التلوث. وكنتيجة لتلك اخأزمة فقد نتج عنها عدة توجهات فكرية  

postmodernismمنها ميالد ما يسىم باتجاه ما بعد الحداثة ) نادي بالعودة اىل الطبيعة  (  كما ظهرت إتجاهات ترفض الصناعة وت

ي العمارة والعمارة المستدامة  وأصب  هناك مدارس فكرية متعددة ولك  مدرسة 
ز
وكذلك إتجاهات تدعم التقنيات الحديثة ف

 مؤيدوها. 

: التكنولوجيا  العمارة المستدامة  العمارة. مصطلحات البحث  

Abstract 

In the wake of the industrial revolution in the past century, and the development of the machine and its total dependence on 

it in industry in general and in the field of building materials and sciences in particular, and after the emergence of the 

energy crisis in 1973 AD, trends began to appear in the field of technology in buildings and in the field of preserving natural 

resources Environment and pollution control. As a result of that crisis, it has resulted in several intellectual trends, including 

the birth of the so-called postmodernism, and trends that reject industry and call for a return to nature, as well as trends that 

support modern technologies in architecture and sustainable architecture, and there are multiple schools of thought and each 

school has its supporters. 

Keywords: Technology, Sustainable Architecture, Architecture. 
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 مقدمة البحث: 

ي مجال المعمار إىل تغي  فكرة االعتبارات الجمالية 
ز
ي مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة وال سيما ف

ز
ة ف ولقد أدت الثورة الكبي 

(1996تكنولوجية لها القدرة عىل تحقيق الراحة للساكن. )بونتا  الفنية  ليح  محلها اعتبارات   

ي يتم التعام  بها حت  يتم استغاللها االستغالل اخأمث   
وحيث أن التكنولوجيا علم وفن ولذا يجب تفهم طبيعة التكنولوجيا الت 

ي دفع منمومة ا
ز
ي تمهر فيها تقنيات جديدة تكون عام  مساعد وفعال ف

لفكر المعماري حيث انتقلت العمارة من فجميع اخأزمنة الت 

ي مواد البناء وطرق االنشاء والفراغات 
ز
عمارة االحجار والفراغات الضيقة والمحدودة إىل آفاق متطورة عير الزمن فمهر تنوع واض  ف

ي جميع مناحي الحياة أصب  هن
ز
اك حاجة ماسة وتتابعها بأشكال متنوعة  ومع تسارع الزمان الذي نعيش فيهوظهور التكنولوجيا ف

ي تطور الفكر المعماري. 
ز
 للمتابعة الدائمة لتطور التكنولوجيا وكيفية االستفادة منها بما يفيد ف

ي البيئة 
ز
ة اإلنسان من يالل وسائ  منطقية ذات كفاءة عالية وتوجيم القوى الكامنة ف ويقصد بالتكنولوجيا التنميم الفعال لخير

 (bell and Daniel, 1976)المحيطة لالستفادة منها يي  استفادة. 

technologyوكلمة تكنولوجيا  ز  أولهما    كلمة اغريقية تديمة تتكون من مقطعي  techno ي المهارة الفنية  والثانية  
وتعتز logy 

ي علم  أي أن التكنولوجيا هي علم المهارة والفن. )بغدادي  
(2004وتعتز  

 : ي مجال العمارة بست مراح  هي
ز
(2011)أحمد   ولقد مر ظهور التكنولوجيا ف  

: وهو أهم عناض تكنولوجيا المعلومات وكان بداية ظهور دور للكمبيوتر ومدي استفادة المعماري  -1 مرحلة الحاسب اآلىلي

ي حالة بطء لم يشجع المعماريون عىل 
ز
ي طور التطور وف

ز
ي ف
ز االول والثائز من امكانياتم كانت مع الجي  الثالث  حيث كان الجيلي 

 االستفادة منم. 

ي التصميمات المختلفة. مع ظهو  -2
ز
ي ساعدت المعماري ف

 ر الجي  الثالث ظهرت برمجيات وبرامج التصمي  والرسم  والت 

مجيات بشك  واسع ليشم  كافة التخصصات الهندسية.  -3  مع ظهور الجي  الرابع تم تطوير تطبيقات الير

رتمية عىل مستوى أدوات التصميم ومع ظهور الجي  الخامس تحولت كافة صور الممارسة العملية المهنية إىل صورة  -4

والعملية التصميمية واإلنتاج والتصنيع والتنفيذ  أما عىل مستوى المبتز فقد طور المعماريون التجريبيون عالتة المستخدم بالمبتز 

ويحية.  ز عناض المبتز لتلبية احتياجاتم االساسية والي   عن طريق التفاع  بي 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للمواد الدايلة ( العمارة المستدام1998ويعرف عمر ) ة عىل أنها عملية تصميمية يقل  فيها المصمم بشك  كبي  من التأثي  السلتر

ي وال يخ  بم. 
ي التصميم بحيث ال يؤثر عىل النمام البيت 

ز
 ف

ز  (Jencks,1990)ومن أهم مزايا العمارة المستدامة ما ذكره جنكي  ز البيئة   حيث ذكر أنها تادرة عىل االستجابة والتكيف وتحسي 

 : ي
ز اآلئ   من يالل تأمي 

ي  -
ز
ي التكنولوجيا والمعلوماتية والثورة الهائلة ف

ز
ي مجاراة التقدم العلىمي الحاص  ف

ز
ي ف
ز
االستجابة الحساسة والرسيعة ف

 المعلومات واالتصاالت. 

 تحقيق الراحة واخأمان ورسعة االتصال.  -

ساسة والرسيعة لتحقيق احتياجات شاغىلي المبتز الوظيفية. االستجابة الح -  

 تحقيق الذكاء بإديال منمومات السيطرة والتحكم وربطها مع اخأنممة المعلوماتية اخأيرى.  -

ها  كما تتضمن التشغي   ي الخدمات الوظيفية مث  اإلضاءة والتدفئة وغي 
ز
ي التنوع ف

ي المبائز
ز
هذا وتتطلب اخأنممة الحديثة ف

  (Intelligent Instalation System, 2006)  والمرونة  والمالءمة  وكذلك عام  اخأمان  ويتحقق ذلك من يالل: االتتصادي

ي النق   -
ز
ي تمتلك مواصفات عالية وذات كفاءة فائقة ف

عام  التوعية العالية باستخدام أنواع من المواد الناتلة العازلة  والت 

 والعزل والتوصي . 

ي وتت واحد. عام  الدمج الذي يجمع ع -
ز
دة فعاليات ف  

ات المحددة نحو غاية بالغة التعقيد والصعوبة.  - ز المتغي   عام  التعددية بي 

ة الذروة بتقلي  اخأحمال  - ي استهالكم أثناء في 
ز
ي تمكن النمام من التغلب عىل الحم  المسلط عليم ف

عام  ادارة الذروة والت 

 عليم. 

ار عىل النمام.  عام  النهاية المفتوحة والذي يتي  اضافة أجزاء - ي أى وتت دونما أي أضز
ز
للنمام الموجود ف  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطا 
ُ
ف للوظائ عام ع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحب  الشوكي أو ياليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أسس التقييم المستدام للعمارة )عالم البناء، 1999(

 : م ستة محددات رئيسية هي
وع أن يحي  ي أي تصميم أو مرسر

ز
ي ف
 ينبغز

وع  بحيث لو تم ازالة  - ي سوف يقام عليها المرسر
ام يصائص الموتع: بمعتز عدم االيالل باخأرض الت  وع الماحي  رسر

 تب  تنفيذه تعود اخأرض كما كانت. 

تقلي  استهالك الطاتة: وهنا يجب تقلي  استخدام الطاتة أو االستغناء عنها  واالستعاضة بمصادر أيرى للطاتة    -

ي تزويد المبتز بأجه
ز
ة ز كما يمكن عم  بعض المعالجة مث : تصميم حراري محكم لتقلي  استخدام أجهزة معالجة الهواء  واالتتصاد ف

الرفاهية كالثالجة والمدفأة والسخان واالستعاضة عنها بوسائ  طبيعية  كما يمكن تزويد المبتز بأجهزة تمتص الطاتة الطبيعية 

 وتحولها إىل كهرباء. 

ي التصميم المستدام  ويقصد هنا التقلي  من تأثي  البناء  -
ز
 ف
ً
 هاما
ً
التوأمة مع البيئة المنايية: وهذه التوأمة تلعب دورا

 البيئة الطبيعية. عىل 

اتتصاديات استخدام الموارد: حيث تمث  الموارد االتتصادية ك  ما يستخرج من الموارد الطبيعية  وهنا يجب  -

 التعام  مع تلك الموارد بصورة أكير اتتصادية مع المحافمة عىل البيئة. 

 ة ونفايات الحديقة ومياهتقلي  النفايات والملوثات: وتشم  النفايات بجميع أنواعها مث  النفايات العضوي -

 الرصف .... إىل غي  ذلك من النفايات. 

ي البيئة المحلية  وتقلي  االهدار وإساءة  -
ز
استخدام مواد البناء المحلية: ويقصد بها استخدام الموارد المتاحة ف

 االستخدام. 

 

 العمــارة  الخضـراء والتنميـة  المستـدامـة )هش   ام  2011(

ز صخور ورمال وحجارة مبانيم وطرتم وميادينم  اخأمم  لحضارة  تأري    خ  العمارة  الطفولة وذكرياتها وه  عب ق  ويحم  العمران بي 

 
ز
ز التنمية االتتصادية والبيئة  وتد تنبم   حيث بدأ العالم يقر. أية دولة  مرآة لمنحتز التقدم والتحرصز للشعوب ف باالرتباط الوثيق بي 

 المتخصصون إىل أن اخأشكال الت
ز
ي نفس الوتت قليدية للتنمية االتتصادية تنحرص ف

ز
تتسبب  االستغالل الجائر للموارد الطبيعية وف

ي إحداث ضغط كبي  عىل البيئة نتيجة لما تفرزه من ملوثات ومخلفات ضارة. ومن هنا ظهر مفهوم التنمية المستدامة 
ز
ف

(Sustainable Developmentف عىل أنها "تلبية احتي ـُ  عرة ي ت
ار بقدرة اخأجيال القادمة عىل ( الت  اجات اخأجيال الحالية دون اإلضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطا 
ُ
ف للوظائ عام ع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحب  الشوكي أو ياليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بمواضيع حماية 
ً
 واسعا

ً
ي العقد اخأيي  من القرن الماضز عناية ياصة واهتماما

ز
تلبية احتياجاتها". وتد أولت معمم دول العالم ف

ناجمة عن ئية المنادية بتقلي  اآلثار البيئية الالبيئة والتنمية المستدامة  ولم يولد هذا االهتمام من فراغ فقد تعالت اخأصوات البي

ية المختلفة ونادت بخفض المخلفات والملوثات والحفاظ عىل تاعدة الموارد الطبيعية لألجيال القادمة. ونتيجة  اخأنشطة البرسر

ي بدأت تهدد ا
ي هذا العرص لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الملحة الت 

ز
ي لعالم وتم التلذلك فإن القطاعات العمرانية ف

ز
نبم لها ف

ز للموارد الطبيعية كاخأرض والمواد والمياه  ز الرئيسيي  ة  فهذه القطاعات من جهة تعتير أحد المستهلكي  السنوات القالئ  اخأيي 

ة من الضجيج والتلوث  ة والمعقدة ينتج عنها كميات كبي  والطاتة  ومن جهة أيرى فإن عمليات صناعة البناء والتشييد الكثي 

ي بسبب استمرارها وديمو -مخلفات الصلبة. وتبق  مشكلة هدر الطاتة والمياه من أبرز المشاك  البيئيةوال
متها طوال االتتصادية للمبائز

ها ونتيجة لتنامي الوغي العام تجاه اآلثار البيئية المصاحبة خأنشطة البناء فقد نوه بعض  . ولهذه اخأسباب وغي 
ة تشغي  المبتز في 

ز أن الت اماتها وأداء المتخصصي  ز ي مقدرتها عىل اإليفاء بالي 
ز
ي هذا الوتت إنما يتمث  ف

ز
حدي اخأساسي الذي يواجم القطاعات العمرانية ف

دورها التنموي تجاه تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة الشاملة  وأضاف آيرون بأن اإلدارة والسيطرة البيئية عىل المشاري    ع 

ي الدول العمرانية ستكون واحدة من أهم المعايي  
ز
ين. من هنا نشأت ف ي القرن الواحد والعرسر

ز
ي هذه القطاعات ف

ز
 التنافسية الهامة ف

ي تصميم وتنفيذ المشاري    ع  ومن هذه المفاهيم "التصميم 
ز
الصناعية المتقدمة مفاهيم وأساليب جديدة لم تكن مألوفة من تب  ف

ي المستدامة", هذه المفاهي
اء" و"المبائز م جميعها تعكس االهتمام المتنامي لدى القطاعات العمرانية المستدام" و"العمارة الخرصز

ي ظ  حماية البيئة  ويفض استهالك الطاتة  واالستغالل اخأمث  للموارد الطبيعية  واالعتماد بشك  
ز
بقضايا التنمية االتتصادية ف

ي واRenewable Sourcesأكير عىل مصادر الطاتة المتجددة ) تساع مجاالت االتصاالت (. وعموما, مع التقدم التكنولوحر

ز دول العالم لمتعد  فقد كان لالهتمام  فرص العم  وحدها  وتحسن الوسائ  المعيشية المعيار الوحيد لجذب السكان  والعالتات بي 

ات المختلفة للبيئة عىل  الوغي بالتأثي 
ة تصي   العالىمي ونرسر

ين للبحث عن أماكن جديدة تبعدهم ولو لفي   ةتاطنيها ما حدا بالكثي 

ي عىل صحة وكفاءة عن المعماري" وليام ريد ": )أن  ويرى .أداء سكانها التلوث الذي أحاط بالمدن وجع  منها مراكز للتأثي  السلتر

ي 
اء ما هي إال  المبائز

ي تصمم وتنفذ وتتم  الخرصز
ي اعتباره وهو يري أيضا أن أحد اهتمامات مبائز

ز
ي  إدارتها بأسلوب يضع البيئة ف

المبائز

اء يمهر  ي عىلي البيئة إىلي جانب تقلي  الخرصز
ي تقلي  تأثي  المبتز

ز
اء للبيئة المستدامة هي  ف

تكاليف إنشائم وتشغيلم  والعمارة الخرصز

م موارد ومعطيات عمارة ناتجة عن بيئتها وذات . وهي عمارة  مسؤولية تجاهها  أي عمارة تحي  توفر  اخأرض وجمالها الطبيغي

والمادية  بالرضا  زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم الروحية  الحفاظ عىل صحتهم  شعورهماحتياجات مستعمليها إذ أنها تؤدي إىل 

اتيجيات المؤكدة الستدامة البيئة وذلك من يالل العناية  . والتنمية أيضا   بتطبيق االسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطا 
ُ
ف للوظائ عام ع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحب  الشوكي أو ياليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

م البيئة ويصائصها وينسجم معها  ي بأسلوب يحي 
اء بإيجاز  عملية تصميم للمبائز ي  عدون تنافر أو تكلف موالعمارة الخرصز

ز
اخأيذ ف

ات تخفيض االعتبار أهمية تقلي  استهالك الطاتة والمواد والموارد مع واالستعمال عىلي عناض البيئة المحيطة بالعمران  اإلنشاء تأثي 

و إيجاد إدارة بيئية أما البناء المستدام ه. إضافة إىل تنميم االنسجام مع الطبيعة لتحقيق منمومة الوظيفية والجمال بأت  التكاليف

ي المصممةبأسلوب مستدام تهدف 
ام المبادئ المؤدية إىل التجانس مع البيئة. فالمبائز صحية تعتمد عىل كفاءة استخدامالموارد واحي 

ي تعتير من أكير مسببات 
إىل يفض آثاره السليبة عىل البيئة من يالل كفاءة استخدام الطاتة والموارد. وذلك أن المبائز

ارال ي أكير من التلوث الناتج عن عوادم السيارات اخأضز
يد البيئة الدايليةللمبائز متواجدة عىل اخأرض  إذ أن التلوث الناتج عن تدفئة وتير

ي الواليات المتحدة
ز
وأوضحت الدراسات  يضاف إىل ذلك أن صناعة مواد البناء تستهلك طاتة ضخمة وموارد غي  متجددة  حت  ف

ي أكسيدالمرصية أن التلوث الناتج عن 
بينما ذلك الناتج  % 26.7الكربون الناتج عن استهالك الصناعة للطاتة هو  إصدار غازي ثائز

ي والتجاري هو  عن
ي أكسيد 94من  %10.10االستهالك السكتز

ولية  مليون طن من غاز ثنائ  الكربون كنتيجة الستهالك الطاتة البي 

 . المتنافرة مع البيئة

اء والبيئة المستدامة   :البناء األخض   بعض الوسائل المتبعة لتطبيق فكر   (2010)العمارة الخرصز

يراغي التصميم اخأيرصز يصائص هذه المواد من حيث انعدام أو انخفاض ما ينبعث منها من  :كفاءة المواد المستخدمة -1

متها لالضمحالل  عمرها عناض أو غازات ضارة أو انخفاض درجة السمية لهذه المواد  واحتمالية تدويرها إلعادة استخدامها  مقاو 

  استخدام المواد الناتجة عن الهدم واإلزالة حيث أنها تضم مواد غي  نشطة من حيث 
ي والقدرة عىل إنتاجها محليا ويقي 

اضز االفي 

الذي و  انعدام التفاعالت الكيميائية الدايلية بها  كما يقي   استعمال التصميم المتوافق اخأبعاد باالعتماد عىل المقاييس المتكررة

ي لتنفيذ برامج التخلص من  .يؤدي إلتالل التكلفة بخفض المواد المستخدمة
ز
وي  هتم أيضا التصميم المستدام بتوفي  فراغ كاف

ي سيتم تدويرها
ي وتت مخصص لتجميع المخلفات الت 

نامج الزمتز  .المخلفات الصلبة  إعادة تدوير مخلفات الهدم  وتضمن الير

ز ببيئات دايلة جيدة التشطيب يمكن أن تؤدي إىل أوض :صحة وأمان مستخدمي البناء -2 ي تتمي 
ي الت 
حت الدراسات أن المبائز

ول  ي من عناض كيميائية أو نواتج لمشتقات البي 
يفض نسبة أمراض الحساسية  الربو واخأمراض الناتجة عن تأثي  ما تتضمنم المبائز

ة عىل الدماغ ومنها ما ي ز والبي  وكيميائية إذ منها ما يؤثر مبارسر ؤثر عىل الجهاز المناغي فيعرض الفرد إىل أمراض مدمرة  كما أن تحسي 

ز وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعام     ويجب ايتيار مواد البناء ومواد 14اىل8البيئة الدايلية يؤدي إىل رفع كفاءة أداء العاملي 

ي ال ينبعث منها عناض مؤثرة عىل الهواء إذ أن العديد من مواد 
البناء والصيانة والتنميف تصدر غازات سامة  التشطيبات الت 

ي تصدر من ألوا  الجبس أو المركبات المكونة لمواد لصق هذه اخألوا . 
ويجب أن يراغ تفادي  كالمركبات العضوية الطيارة الت 

ي باستخدام المقاومة لنمو الميكروبات  واستخدام وسائ  الرصف الفعالة وبالتنسيق المحيط بال ورة مالتلوث الميكروئر وتع  مع ضز

ي الرطوبة
ز
 .توفي  التهوية المناسبة بالحمامات  الرصف الجيد للرطوبة من أجهزة التكييف ومراعاة تحكم أنممة المبتز اخأيرى ف

ي التنمية والعمارة -3
ز
ي توفر  :القيم الروحية لالستدامة ف

ي الت 
ي )اخأيرصز أو المستدام( اعتقادا بأن المبائز

أن تطوير التصميم البيت 

ي عىل البيئة لن يكون ذا جدوى إذا كان بمعزل عن بيئة  ها السلتر تحفظ صحة مستعمليها وتستخدم طاتة أت  وتؤدي إىل يفض تأثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطا 
ُ
ف للوظائ عام ع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحب  الشوكي أو ياليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أنشطة أيرى فلن يكون االتجاه 
ز
ي الستخدامها ف

ي المبائز
ز
ثقافة وأسلوب حياة المجتمع. فإذا تم يفض استخدامات الطاتة ف

ة حول العالم وذلك التصميىمي تد حقق الهدف منم  لذلك البد م ي تسود ثقافات كثي 
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ز
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  .  عدم إتاحة الفرص لكي يكون الفرد ذو نفع لمجتمعم وأرستم  وهي مشاك  نفسية وروحيةاآليرين

 

 الخاتمة

ز  ي عرص التكنولوجيا بمراح  تطور أثرت بدرجة أو بأيرى عىل المعمار  حيث تالشت الحدود بي 
ز
ويمكن القول أن العمارة تد مرت ف

المبارسر وأصبحت االبتكارات الجديدة لها مردود عىل العمارة والعمران  كما الحقيقة والخيال وساعد التبادل الالمادي عىل التواص  

 . ي بحرية اكير
ز
 ساعدت التقنيات الرتمية عىل سهولة انتاج اخأشكال مما فت  المجال للفكر المعماري عىل النحت والتشكي  الفراغ

ي عن طريق االعتما
د عىل نمم إنشاء أيكولوجية  ومواد بناء يمكن إعادة وتعتير العمارة المستدامة هي عمارة تساند التوازن البيت 

ي احتياجات الجي  الحاىلي دون اإليالل بالقدرة عىل تلبية إحتياجات  اف الموارد الطبيعية  ف ي تلتر
ز استخدامها للتقلي  من إستيز

 ومتطلبات اخأجيال المستقبلية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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ز
ين من تب  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
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ز
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ُ
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ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تب  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المراجع 

 مراجع باللغة العربية

العمارة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة(. 2019الشايع  محمد )   . 

https://archandcivil.wordpress.com 

(بغداد: دار الشئون 1996بونتا  يوان باباو ) ي العمارة. ترجمة )سعاد عبد عىلي
ز
ية ف ها دراسة للمنممات التعبي  (. العمارة تفسي 

 الثقافية العامة. 

ز المفهوم والتطبيق. مركز الدراسات التخطيطية والم1999عالم البناء ) اء بي  عمارية القاهرة. (. العمارة الخرصز  

ز الفكر والتقنية. المملكة العربية 2004بغدادي  مصطقز ) (. آفاق جديدة للتقنية أم تراجع لتقاليد العمارة. ه  هناك تعارض بي 

 السعودية: مجلة البناء السعودي. 

غي  منشورة. كلية  (. تاثي  تكنولوجيا المعلومات عىل تطور الفكر المعماري. رسالة ماجستي  2011أحمد  محمد حسن يلي  )

 الهندسة جاعة االزهر. القاهرة. 

اء والتنمية المستدامة.   http://kenanaonline.com/users/so/posts/117442 هشام. ) 2010(. العمارة الخرصز

اء والتنمية المستدامة. موتع كنانة أون الين   هشام  عىلي مهران )2011(. العمارة الخرصز

http://kenanaonline.com/drmahran2020 

ية    مراجع باللغة االنجلي  

Bell, Daniel. (1976).”The Coming of Post-Industrial Society” .London: Basic Books, p 26 

Jencks, Charles. (1990). "The New Moderns"; Archiie Ctvral Design; New Archiiec Tvre; The New 

Moderns and Super Moderns; Vol.60;314 London; Academy Editions. 

"Intelligent Installation System", ABB I-Bus EIB, A Step into the Future, ABB Stotz-Kontaky, Federal 

Republic, Germany, 2006. 

 

https://archandcivil.wordpress.com/2011/03/26/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA/
http://kenanaonline.com/users/so/posts/117442
http://kenanaonline.com/drmahran2020

