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 المستخلص
إنصـــب اهتمـــام وقـــد ،  بهـــا واالهتمـــام الالئـــق همـــة التـــي ینبغـــي إیـــالء الرعایـــةكبـــار الســـن مـــن الشـــرائح الم یحةتعـــد شـــر 

المخططین والمهندسین المعماریین وعلماء النفس واإلجتماع على حد سـواء فـي طـرح اإلعتبـارات الرئیسـة عنـد تصـمیم البیئـة 
عزیز بیئة عالجیة تسهم في التخفیف من حـدة االلـم والقلـق فضـال عـن لت الداخلیة والخارجیة لمرافق الرعایة الصحیة للمسنین

الداخلیة الداعمة للتعافي  الفضاءات على تصمیم الضوء لدراسة والقاء البحث توجه ،تعزیز اإلحساس باألمن والسالمة لدیهم
ومـن  . "واالجتمـاعي مـاديال بـالمحیط یتعلـق فیمـا والـتحكم بالسـیطرة الشـعور"عبـر تعزیـز مفهـوم  فـي دور رعایـة المسـنین

مفهـوم السـیطرة والـتحكم لنظریـة التصـمیم عـدم وجـود تصـور واضـح عـن {مراجعة الدراسات السابقة تبلـورت مشـكلة البحـث بــ 
بالعالقــة مــع عناصــر الفضــاء الــداخلي ودورهــا فــي تعزیــز العافیــة ضــمن أجــواء البیئــة الداخلیــة لــدور رعایــة الــداعم للتعــافي 

وتحـدد هـدف البحـث فـي بنـاء اطـار نظـري للعوامـل ، المشكلة البحثیـة طرحـت فرضـیة البحـث الرئیسـة ، وعلى ضوء}المسنین
ة الداعمــة للتعــافي أوال ومــن ثــم تطبیقهــا علــى عــدد مــن المشــاریع العالمیــة المنتخبــة مــن أجــل التحقــق مــن الفرضــیة یالتصــمیم

للفضاءات الداخلیة المحققة للسیطرة والـتحكم فـي تعزیـز تسهم العناصر التصمیمیة { المعتمدة في هذا البحث والتي تمثلت بـ 
ركـــز البحــث علــى مفـــردتین اساســیتین لتعزیــز مفهـــوم الســیطرة والــتحكم لنظریـــة . }تعــافي المســنین المقیمـــین فــي دور الرعایــة

 الطریـقتعزیـز سـهولة التوجیـه والعثـور علـى شـملت ، التصمیم الداعم للتعـافي ضـمن المحـیط المـادي لـدور رعایـة المسـنین
ــى المثیــرات الحســیة المــؤثرة ســلبا علــى التعــافيو  وأظهــرت النتــائج فیمــا یخــص تعزیــز مفهــوم   .تعزیــز انظمــة الســیطرة عل

ــداخلي فــي تعزیــز العافیــة ضــمن أجــواء  الداخلیــة لــدور رعایــة  البیئــةالســیطرة والــتحكم ، االهمیــة الفاعلــة لعناصــر الفضــاء ال
 .بذلك الخاصة التوصیاتو  بعض االستنتاجات وتم عرض. المسنین 

بالسـیطرة والـتحكم ، العثـور علـى  الشـعور ،التصمیم الداعم للتعـافي ، دور رعایة المسنین :)المفتاحیة( الكلمات الرئیسیة
 .السیطرة على المثیرات الحسـیة، الطریق 
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Abstract 
Seniors represent an important category in any society being one of the most important institutions of 
community, Architects, planners, psychologists and sociologists have taken into account major 
considerations when designing the interior spaces in health institutions to help reinforce a curing 
environment. The research problem identified by the lack of a clear perception of the concept of sense 
of control within social support of supportive wellness design theory, in relation to internal space 
elements and their role in promoting recovery within the atmosphere of the internal environment 
of the elderly residence, the main hypothesis of the research, which were represented by {The 
elements design of internal spaces that achieve a sense of control within social support contribute 
in promoting the recovery of elderly residents in care homes.In attempt to find a clear vision a 
theoretical framework has been set up first, applied then to selected architectural environment in 
order to verify the hypothesis adopted in this research and to infer the influence of the wellness 
stimuli hoping to get an ideal architectural design for the future building of seniors living. Where 
research focused on two models of the theory of reinforcement recovery within the physical 
environment of the nursing homes :Enhance the way finding system; Enhance control of sensory 
stimuli systems. The results of the analysis shows the important actors of the internal space 
elements in promoting recovery within the atmosphere of the internal environments of the senior 
living. Finally displayed some of the conclusions and recommendations of all. 
Keywords: Elderly Care Home ، Supportive Design of Wellness، The sense of control, Way 
finding,Control of sensory stimuli. 
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 المقدمة -1

ان ألتباع األسالیب العلمیة في تصمیم البیئة الداخلیة والخارجیة دورا فعاال في رعایة الحاجات النفسیة لدى كبار السن   
یعــة فهــو یمیــل الــى قضــاء معظــم وقتــه فــي الفضــاءات الداخلیــة وعلــى الــرغم مــن عشــق االنســان للطب ، فــي العائلــة والمجتمــع

إن التعـرض لتصـمیم أي ،تحتویها اذ یقضي معظم فعالیاته داخل هذه الفضاءات ویعطي الحیاة للعمارة التي، السیما المسن 
نـه یعـیش ویأكـل مبنى هو قبل كل شئ بحث لبیئة یستخدمها اإلنسـان ویكـون اإلنسـان فیهـا أوال وأخیـرا هـو محـور االهتمـام أل

ویعمل ویلهو في نتاجاته فصحته وحاالتـه النفسـیة وسـعادته تعتمـد وبدرجـة كبیـرة علـى البیئـة المصـممة التـي تحـیط بـه ، وقـد 
وجــد البحــث أن هنــاك توجــه كبیــر مــن قبــل العلمــاء والبــاحثین خــارج العــراق نحــو دراســة التصــامیم الصــحیة الداعمــة للتعــافي 

ل تفاصیلها للوصـول إلـى معـالم العمـارة الصـحیة وٕاعطـاء معـاییر خاصـة بهـا بشـكل یضـمن تعـافي لمختلف أنواع األبنیة وبك
اساســـیا مـــن عمـــارة المبنـــى ویعـــد التصـــمیم الـــداخلي للمبـــاني بمعطیاتـــه الغنیـــة مـــن حیـــث االنشـــاء واالداء جـــزءا ، المســـتخدم 

 وفـي بعـض المرضـى رفاهیـة ضـد یعمـل ة تحدیـداالتصمیم في المباني الصـحی سوء أن الى العلمیة هذا وتشیر األدلة.الكلیة
 سـوء األبحـاث ربطـت حیـثللمریض، العامـة للصـحة الفسـیولوجیة المؤشـرات علـى سـلبیة آثـارا لـه یكـون أن یمكـن الحـاالت
وزیـادة كمیـة تعـاطي العقـاقیر وزیـادة كلـف  الـدم، ضـغط وارتفـاع والهـذیان، كـالقلق، للمرضـى السـلبیة النتـائج بـبعض التصـمیم

 .الشفاء عملیة استئناف في عكسي تأثیر له لصحة المریض الداعم غیر التصمیم ج حیث انالعال
[Ulrich, Roger S.,p. 97] 

، الجســدیة(دورًا  رئیســًا فــي تصــمیم الفضــاء الــداخلي مــن خــالل ابعادهــا الســتة تــؤدي  Wellness] [ظــاهرة التعــافي
والتــي بــدورها تســهم فــي خلــق ، [Kathy.F.Montgomery,p.8]) واالجتماعیــة، المهنیــة، الفكریــة، الروحیــة ، العاطفیــة 

المقومـات والمتطلبـات التصـمیمیة دورًا رئیسـًا فـي تصـمیم الفضـاء  تـؤدي. االجواء الصـحیة والنفسـیة المالئمـة للعـالج الطبـي 
ر علـى تعـافي لمـا لهـا مـن تـأثیر مباشـ، الداخلي في مؤسسات الرعایة الصحیة بوجه عام ودور رعایة المسنین بوجـه خـاص 

والتـــي تســـهم فـــي خلـــق االجـــواء الصـــحیة والنفســـیة ) الجســـدي والعـــاطفي و الروحـــي والفكـــري واالجتمـــاعي والمهنـــي(المســـن 
كمـــا ان توظیــف المثیــرات الحســیة المختلفــة مـــن رائحــة وصــوت وملمــس ولــون واضـــاءة  ،المالئمــة للعــالج الطبــي للمســنین 

ة یحفز المسنین على حب المكان والحركة فیه فضـًال عـن خلـق جـو آمـن مـرح الخ  في الفضاءات الداخلی..ومناظر طبیعیة 
بــرزت اهمیــة البحــث نظــرا لقلــة البحــوث المتــوفرة محلیــا حــول موضــوع التصــمیم   .یطمــئن فیــه المســن وینســى مخاوفــه وأالمــه

معافــاة لمــا تبقــى مــن  الــداخلي فــي ابنیــة دور رعایــة المســنین التــي تســعى لتــوفیر المكــان االمثــل للمســنین لضــمان شــیخوخة
. وقد نجم ذلك عن قصور المعرفة ، في علـم النفس البیئي بصورة عامة وفي حقل العمـارة الداخلیـة بصـورة خاصـة ، حیاتهم

بالعالقـة مفهـوم السـیطرة والـتحكم لنظریـة التصـمیم الـداعم للتعـافي عـدم وجـود تصـور واضـح عـن {بــ  مشكلة البحث وتحددت
وتبعــًا للمشــكلة ، }ي ودورهــا فــي تعزیــز العافیــة ضــمن أجــواء البیئــة الداخلیــة لــدور رعایــة المســنینمــع عناصــر الفضــاء الــداخل

تصـور واضـح عـن  { ایجـاد في محاولة، في بناء اطار نظري للعوامل التصمیمة الداعمة للتعافي تحدد هدف البحثالبحثیة 
مــع عناصــر الفضــاء الــداخلي ودورهــا فــي تعزیــز العافیــة  بالعالقــةلنظریــة التصــمیم الــداعم للتعــافي " الســیطرة والــتحكم"مفهــوم 

تســهم العناصــر التصــمیمیة للفضــاءات {فتمثلــت بـــ  امــا فرضــیة البحــث.}ضــمن أجــواء البیئــة الداخلیــة لــدور رعایــة المســنین
حـــث اســـتوجب تحقیـــق هـــدف الب.}الداخلیـــة المحققـــة للســـیطرة والـــتحكم فـــي تعزیـــز تعـــافي المســـنین المقیمـــین فـــي دور الرعایـــة 

تأســـیس قاعـــدة معلوماتیـــة نظریـــة موضـــوعیة تســـتند علیهـــا المحـــاور األساســـیة للبحـــث مـــن خـــالل تقصـــي وتحلیـــل األدبیـــات 
تحدیـدا ) التصـمیم الـداعم للتعـافي(والدراسات في المجاالت المعماریة السایكولوجیة والصحیة والسلوكیة التي تناولت موضوع 

والخصـائص ، لنظریـة التصـمیم الـداعم للتعـافي" السـیطرة والـتحكم "ات مفهـوم مـن خـالل تحدیـد مؤشـر ، في التجـارب العالمیـة 
تطبیــق االطـار النظــري علــى بیئــات معماریــة و .  والعناصـر التصــمیمة الداعمــة للتعــافي فــي الفضـاء الــداخلي وأســلوب قیاســها

وصـوال . نتاجات الدراسـة العملیـةوتحلیل نتائج التطبیق والتحقـق مـن صـحة الفرضـیة باختبارهـا احصـائیًا ومناقشـة اسـت منتخبة
تتحـدد مـن خاللـه ). مفهـوم السـیطرة والـتحكم لنظریـة التصـمیم الـداعم للتعـافي(متكامـل لــ  –بناء انموذج فكـري افتراضـي الى 

الخصـائص الرئیسـة لعناصــر الفضـاء الـداخلي المحققــة للسـیطرة والتــي تعـزز العافیـة فــي دور رعایـة المسـنین وبمــا یسـهم فــي 
 .لة البحثیة ویحقق هدف البحث حل المشك

 

     Senior Residences Careدور رعایة المسنین  2-
، وقــد صــدر )1921(یعــد العــراق مــن األقطــار التــي أولــت اهتمامــا بكبــار الســن فقــد تــم تأســیس أول دار للمســنین ســنة 

وقهم التقاعدیـة ، وٕایـواء بعضـهم ، الذي أوصى برعایة كبار السن واالهتمام بهم وضمان حق) 1959(لسنة ) 10(قانون رقم 
)  1986لســـنة /  126(فــي دور الرعایـــة االجتماعیــة ، تعـــرف دور رعایــة المســـنین حســـب قــانون الرعایـــة االجتماعیــة رقـــم 
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آلمعدل بأنها مؤسسة خدمیـة تهـدف إلـى رعایـة المسـنین، وتقـدیم الخـدمات االجتماعیـة والصـحیة والنفسـیة والثقافیـة والترفیهیـة 

ن التغلب علـى اآلثـار التـي نجمـت عـن عجـزهم وضـمان حیـاة كریمـة هادئـة لهـم خـالل مـدة بقـائهم فـي هـذه الـدور لتمكینهم م
تعریفا مجزیا لدار رعایة المسنین كونها المؤسسة االجتماعیة لرعایة كبار السـن ) فهمي(فیما اعطى ]  4-1، صالخشاب[.

افـــة أوجـــه الرعایـــة للمســـنین اعیـــة لهـــم ، وتعمـــل علـــى تـــوفیر كوالترفیـــه عـــنهم وشـــغل أوقـــات فـــراغهم وتقـــدیم الخـــدمات االجتم
دراســــــــة  ، امــــــــا] 146-145، صمحمــــــــد ســــــــعید[.إلشــــــــعارهم بالراحــــــــة والطمأنینــــــــة واألمــــــــان فــــــــي مرحلــــــــة الشــــــــیخوخة

(PerkinsEastman) "Building Type Basics for Senior Living " فقـد تطرقـت الـى تعریـف مجتمعـات الرعایـة
 (CCRCs)والتــي یعبـر عنهــا اختصـارا بـــ   Continuing Care Retirement Communitiesالمسـتمرة للمتقاعـدین

كونها مجتمعات سكنیة توفر السكن والخدمات التي تعـزز صـحة ورفاهیـة المسـن مـع مراعـاة حـاالت الضـعف واالعاقـة التـي 
متفاوتــة  للخــدمات الداعمــة یعـاني منهــا ، وهــي مصــممة لتقـدم أســلوب حیــاة مســتقل لكبـار الســن عــن طریــق تـوفیر مســتویات 

 ]p.Bradford Perkins & et.al ,80 [.داخل مجتمع واحد
 

وعلیــه یــرى البحــث ان دار رعایــة المســنین یمكــن ان یمثــل الــدار المخصــص ألیــواء المســنین الــذي تتــوفر فیــه كافــة 
التلقـــائي وتلبیـــة  متطلبـــات االقامـــة المریحـــة مـــع حمایـــة صـــحة ورفاهیـــة المســـنین وتهیئـــة الظـــروف المالئمـــة للتكیـــف

 .االحتیاجات الصحیة والنفسیة وبث روح االستقرار

نطــاق : تضــم بیئــات ســكن ورعایــة المســنین انماطــا مختلفــة مــن الفعالیــات المختلفــة والتــي یمكــن تقســیمها اجمــاال إلــى 
فضـــاءات ، یضوحـــدات التمـــر ، نطـــاق فضـــاءات العنایـــة الطبیـــة ، فضـــاءات االقامـــة والنـــوم ، الفضـــاءات العامـــة المشـــتركة 

ـــى فضـــاءات التجمـــع العامـــة المشـــتركة ، نطـــاق الحركـــة ، الخـــدمات ـــز عل ـــم التركی ـــى حـــدود البحـــث ت ـــاظ عل ومـــن اجـــل الحف
Common area  وتختلــف وتتنــوع الفضــاءات العامــة تبعــا لكبــر حجــم المجتمعــات التــي تتواجــد فیهــا دور رعایــة . تحدیــدا
فضـاء المـدخل الرئیسـي ، فضـاء : الخیارات فیما یتعلـق بالفعالیـات لتشـمل  ویظهر المزید من التنوع في، المسنین في العالم 

تناول الطعام ، فضاء متعدد االغراض ، فضـاءات المعیشـة وأمـاكن االجتمـاع الغیـر رسـمیة وهـي فضـاءات عامـة تسـهم فـي 
ایا ، فضـــاء الحالقـــة تســـهیل عملیـــة التواصـــل االجتمـــاعي بـــین المقیمـــین ومشـــاركة االخـــرین الـــذكریات ، مقهـــى ، متجـــر الهـــد

للرجــال والنســاء ، الفضــاءات الداعمـــة للتعلــیم المســتمر بتـــوفیر مكتبــات للقــراءة واالطـــالع ومختبــرات الكومبیــوتر واالنترنیـــت 
فضــاءات . والفصــول الدراســیة ، فضــاءات للفعالیــات الفنیــة والحــرف ، قاعــات الموســیقى ، مختبــرات التصــویر الفوتــوغرافي 

ضـــرات وعـــروض اخـــرى ، فضـــاءات اللیاقـــة البدنیـــة وأحـــواض الســـباحة ، فضـــاءات  للـــدعم والتعـــافي لعـــرض االفـــالم والمحا
الروحي وتشمل فضاءات العبادة والتأمل لتعزز السالم واالسترخاء والصفاء الذهني ، فضـاءات الهـواء الطلـق بتهیئـة شـرفات 

 ] p.erkins & et.alPBradford ,36[. وفناءات خارجیة ومناطق جلوس خارجیة لالستجمام  وغیرها 
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لغویــا واصــطالحیا لبنــاء قاعــدة معرفیــة عــن ماهیــة ) Wellness(ســیتم ضــمن هــذه الفقــرة التعــرف علــى مفهــوم التعــافي 
بقلیــل مــن تطــرق عــدد لــیس . العافیــة وأهمیــة اخــذها باالعتبــار كمفهــوم اساســي لــدعم التعــافي فــي بیئــات دور رعایــة المســنین

حیــث تــم االشــارة  الــى ان ) Merriam-Webster(قــاموس  تعریــف: وحــات لمجموعــة كبیــرة مــن هــذه التعــاریف منهــا الطر 
، ودعـم مشددا على اهمیة المسؤولیة الذاتیة والتعلـیم، ومراقبـة تـوازن الشخصـیة ، التعافي تتعلق بنوعیة الحیاة ، ولیس الكمیة

هــي النوعیــة أو الحالــة الجیــدة للصــحة وخصوصــا فــي تحقیــق الهــدف :"يالحیویــة والنشــاط ویعــرف التعــافي علــى النحــو التــال
 www.merriam-webster.com] [.تبدأ في صحة جیدة وخصوصا في تحقیق مطالب الفعالیات كأهداف . المطلوب

یـتم ، وخصوصـا عنـدما  والعقلیـة الجیدة للصحة البدنیـة الحالة "التعافي او العافیة) Dictionary Reference(عرف 
ـــــــاظ علیهـــــــا مـــــــن خـــــــالل ا  . والنظـــــــام الغـــــــذائي والممارســـــــة المســـــــتمرة للریاضـــــــة الســـــــلیمة العـــــــادات الصـــــــحیةلحف

[www.dictionary.reference.com]    فیمـا عـرف قـاموس)The Free Dictionary(-health (hĕlth)-   بأنـه
الحالة االمثل ، االمراض او العاهات السالمة وخاصة سالمة الجسم والعقل والتخلص من ،  الحالة العامة للفرد في وقت ما

  ورغبــــــــة الشــــــــخص فــــــــي البقــــــــاء بصــــــــحة جیــــــــدة، للرفاهیــــــــة والــــــــتخلص مــــــــن القلــــــــق المصــــــــاحب لبیئــــــــة معینــــــــة 
[www.thefreedictionary.com]    فیمـا قـدم(Jenkins) تعریفـا مجزیـا لمفهـوم التعـافي تعریفاتـه العدیـد مـن بـین ومـن- 

مـن اكتمـال السـالمة البدنیـة هـي حالـة  التعـافي "  1948فـي عـام  (WHO) لعالمیةالصحة ا والذي نشرته منظمة  -العافیة
 [www.cwu.edu/ienkinsa ]."غیاب المرض ولیس مجردالرفاه االجتماعي و ، والعقلیة

400 
 



 2015 لسنة كانون االول )4(العدد................... ...................................... المعماریة للهندسة العراقیة المجلة
یمثل مجموعة القرارات العقلیة والمیول لتبني سلسلة مـن المبـادئ المفتاحیـة "  التعافي" ومن وجهة نظر البحث فان 

، والرفاه االجتمـاعي ولـیس مجـرد غیـاب  كما یعد حالة من اكتمال السالمة البدنیة والعقلیة، الت الحیاة المتعددة في مجا
بمراعــاة الجانــب الــذهني   }الجســم والعقــل والــروح { كمــا یعنــي التعــافي صــحة الفــرد بمــزیج مــن المفــاهیم الثالثــة، المــرض

 .والسلوكي والروحاني 

 Supportive Design for Wellnessي التصمیم الداعم للتعاف 4-
 :تطرقت العدید من الطروحات لمجموعة من تعاریف التصمیم الداعم للتعافي في المباني الصحیة منها

بانـه المبنـى الــذي : اعطـى الباحـث أحـد اهـم التعـاریف للمبنـى الصـحي / (Andrew J. Pace ) 1983 تعریـف -
الراحـــة ، الراحـــة الحراریـــة ، ) الـــخ.. فیروســـات، بكتریـــا، عفـــن(الجـــراثیم  غیـــاب: یســـتجیب الحتیاجـــات اإلنســـان المتمثلـــة بــــ

منــاظر، رائحــة، نوعیــة ( االتصــال مــع الطبیعــة ، الهــدوء ، الخصوصــیة ، الراحــة الجمالیــة ، الراحــة الســمعیة ، البصــریة 
المبـاني "او " یـة المریضـةاالبن" كما تطرق الباحث الى االسباب التي تصنف فیها المباني ضـمن مفهـوم ، ) الخ …الهواء 

 . اذ تــرتبط بعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو تصــمیمي ومنهــا مــا هــو منــاخي ومنهــا مــا هــو ســیكولوجي" ســیئة التصــمیم 
[www.wgba.org] 

ــداعم للتعــافي  /1991 (.Ulrich ,Roger S)تعریــف  - هــو التصــمیم الــذي یعــزز "فــي المبــاني الصــحیة التصــمیم ال
ومواجهـة التـوتر والتغلـب  اإلجهـاد مـع التعامـل تعزیـز وكـذلك قابلیـة الشـفاء للمسـتخدم ي حـثفـإمكانیـات البیئـات المحیطـة 

، ویسهم في التعامل مع اإلجهاد ویخفض من نسبة العقبات التي تحول دون التعامـل مـع الضـغوط والقلـق والتـوتر ، علیه 
الصـحیة بشـكل صـمیم بیئـات الرعایـة تضـرورة   (Roger S. Ulrich)والتـي تشـكل فـي حـد ذاتهـا عوامـل لإلجهـاد، ویـرى

، والحـاالت االجتماعیـة التـي لهـا تـأثیرات فـي خفـض  physical featuresیسـهل الوصـول أو التعـرض للسـمات المادیـة 
 .الصحیة كفئات مستهدفة في التصمیم الرعایة المرضى، الزوار،وموظفي مركزا على كل من، اإلجهادات 

  [Ulrich, Roger S.,p. 97] 
 Psychosocially Supportive Design As aنظریـة التصـمیم الـداعم نفسـیا/  Alan Dilani (2001( تعریـف -

theory and model to promote health   هـو التصـمیم الـذي یحفـز السـلوك الصـحي للمسـتخدم بصـورة عامـة
لي للمستخدم من خالل جذب لنهج داعم نفسیا واجتماعیا یقوم على دراسة الجانب العق اوللمسن بصور خاصة ویعد تطبیق

القلـق وتشـتت ذهـن المسـتخدم عـن االلـم واالمـراض وتحد مـن انتباه الشخص و خلق اجواء ممتعة تمتاز بالتحفیز واالبداع 
 wellness factorsمستعرضـا العوامـل الداعمـة للتعـافي، إیجابیـة  تغیـرات نفسـیةإحـداث التـي یعـاني منهـا، وتعمـل علـى 

فالقضـیة ، لى العوامل التي تجمع كال من الوظیفة والحواس واللذان یوفران معـا التحفیـز اإلیجـابي والتركیز قدر االمكان ع
تصـمیما الوظیفیـة و الرئیسیة لفلسفة التصمیم الداعم للتعافي تكمن في التأكید على ان صفات البیئة المادیة تتطلب الكفاءة 

كما یعد التصمیم الذي یحفز السلوك الصحي بـدعم ، لمتعافیة ا تهیئة الظروفو  یهدف إلى تعزیز، نفسیا واجتماعیا داعما
سواء اكان عقلیـا او اجتماعیـا لـذا یعـد التصـمیم الـداعم للتعـافي عملیـة -the sense of coherence-الشعور بالتماسك

 ل إلــىالوصــو ســهولة  تشــمل كــال مــنداعمــة للتعــافي  عــوامالكمــا ادرج الباحــث ، عقلیــة للتعامــل مــع االجهــادات بانواعهــا
 تــوفیر ركــن لتربیــة،الطبیعــة،  صــوت الموســیقى ،اإلضــاءة،  والمبهجــةة أاللــوان المتجانســ، دعــم عناصــر الفــن،  الطبیعــة

دعم تـوفیر مسـاحات للـ، واضحة  معالم خلق، وتحقیق بیئة مألوفة الثقافة والتقالید المحلیة  التجاوب مع، الحیوانات األلیفة
طبیعـة الفضـاء ونوعیـة الهـواء الـداخلي، والسیطرة على البیئة الداخلیـة مـن حیـث ، عي االجتما التفاعلوتعزیز  االجتماعي

 [www.paulagordon.com]  .االلوان، العوازل الصوتیة، الحرارة ، الرطوبة، اإلضاءة 
:  Supportive Physical Environments البیئـات الداعمـة فیزیاویـا/ 2012 (Pearly Lim Pei Li) تعریـف -

بیئات الداعمـة لفـرص العـیش بنشـاط وحیویـة ضـمن بـرامج التنشـئة االجتماعیـة والـدعم المتبـادل بتـوفیر السـالمة هي تلك ال
واالمان للمستخدمین مـن المسـنین ومـن السـمات الرئیسـیة لهـذه البیئـات تمكـین الفضـاءات لتلبیـة متطلبـات المسـنین وتـوفیر 

 [Pearly, p.6]  .المسنین المختلفة اجاتلتلبیة احتیمرنة وقابلة للتكیف و اجواء جاذبة ومیسرة 
 

كونـه التصـمیم الـذي یعـزز إمكانیـات البیئـات الداخلیـة لمنشـئات رعایـة [ویعرف البحث التصمیم الـداعم للتعـافي اجرائیـا 
اإلجهـاد  مـع التعامـل وتعزیـز قابلیـة الشـفاء المسـنین علـى إحـداث تغیـرات نفسـیة إیجابیـة للمقیمـین فـي هـذه الـدور وحـث

هة التوتر من خالل جذب انتبـاه المسـن للمثیـرات االیجابیـة ومحاولـة خلـق اجـواء ممتعـة تمتـاز بـالتحفیز واالبـداع تحـد ومواج
مـــن القلـــق وتشـــتت الـــذهن عـــن االلـــم واالمـــراض التـــي یعـــاني منهـــا، ویرتكـــز تصـــمیم البیئـــات الداخلیـــة المعافـــاة علـــى تـــوفیر 
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تحقیـــق الراحـــة النفســـیة مـــن خـــالل الموازنـــة مـــابین العوامـــل المختلفـــة  المتطلبـــات الوظیفیـــة ومتطلبـــات الســـالمة اضـــافة الـــى

 .]التصمیمیة ، المناخیة ، والنفسیة
 

یـدور رفـاه  \  Psychological Effects and Wellnessالتـأثیرات السـیكولوجیة للبیئـة وأثرهـا علـى التعـافي  5-
ان حالة المسنین الصحیة ذات صلة وثیقة بكیفیة وجدت عدة دراسات ، المسنین حول كیفیة تحقیق وضمان صحة المسنین 

قیامهم باالعمال في مساحات خاصة للعمل ، وكما هو متوقع تمیل األحصاءات لالشارة الى االستجابات االیجابیة للمسـنین 
صـلهم مـع عند توفیر اماكن عمل عامة للقیام بالهوایات والنشاطات المختلفة مما زاد من مستوى السعادة لدیهم مـن خـالل توا

وعلى العكس مـن هـذا، فـان مـن المـرجح أن ، االصدقاء واالقارب والمحافظة على نشاطهم ، وعلى حالة من التأهب العقلي 
یكون للبیئة المحیطة بالمسنین الخالیة من المساحات الفاعلة لممارسة االنشطة المختلفـة اثـارا مصـحوبة باالكتئـاب، والعزلـة، 

ویمكـن الرقـي بعافیـة وٕانتاجیـة اإلنسـان عنـد اخـذ  ،[Anjali Joseph,p.6]  رض الجسـديوالخمول، والضعف العقلي والم
مقـــاییس التعـــافي بنظـــر االعتبـــار ومنـــذ الخطـــوات األولـــى فـــي عملیـــة التصـــمیم واالهتمـــام بكافـــة عناصـــر العمـــارة والتصـــمیم 

لصحیة ال یمكن فصلهما عن بعض، حیـث فالناس األصحاء والبیئة ا، المعماري وربطها بطریقة متكاملة منذ بدایة المشروع 
إن اعتبارات التعافي تتضمن الحاجة اإلنسانیة العمیقة في االرتباط مع بعض إضافة إلـى االرتبـاط مـع العـالم الطبیعـي الـذي 

 [www.livarch.com]. نمثل جزءا منه 
 Interior design elementsلـداخلي الداعمـة للتعـافي ضـمن فضـاءات دور رعایـة المسـنینعناصـر التصـمیم ا6-

support wellness at elderly homes spaces\  یصـف المعمـاري(Charles Moore)  الفضـاء الـداخلي بأنـه
، ومقیاســاصــنف خــاص مــن الفضــاء الحــر یســتحدث ظاهریــا بواســطة المعمــار الــذي یعطــي جــزءا مــن هــذا الفضــاء هیئــة :" 

یحــدد الفضــاء [Moor,p.7]  بــالمعنى الضــیق –وتكــون األبعــاد الثنائیــة هــي اســتجابة رئیســیة  لحاجــة أو ضــرورة وظیفیــة 
فتعمـــل كمفاصـــل للـــربط بـــین )  الفتحـــات(الـــداخلي بعناصـــر معرفـــة وهـــي األعمـــدة والجـــدران، والســـقف، أمـــا النوافـــذ واألبـــواب 

وســیتم التطــرق ضــمن هــذه . اء أكانــت فضــاءات داخلیــة أو فضــاءات خارجیــةالفضــاء الــداخلي والفضــاءات المحیطــة بــه ســو 
أمـا ، أي المفصـل بـین الـداخل والخـارج  –الفقرة الى طبیعة العناصـر المعرفـة مـع العناصـر المكملـة وكـذلك عالقتـه بالخـارج 

ارج وتعطــي انطباعـا عـن طبیعــة النوافـذ واألبـواب الخارجیـة التــي یتضـمنها الجـدار الخــارجي فتمثـل الشـفافیة بــین الـداخل والخـ
اذ ان تصمیم بیئة داخلیة قرار تصمیمي یلبي كافة احتیاجات مستخدمیها وتعكس الفكرة والهـدف  ،  الفضاءات التي تحتویها

دخــل منــذ مطلــع القــرن . Ching,p.12] [ الحــس الجمــالي وتلبیــة كافــة االحتیاجــات الروحیــة والصــحیةالتصــمیمي وتــوفیر 
د إلدراك الفضـاء واإلحسـاس بـه وهـو البعـد الحسـي والسـیكولوجي لإلنسـان مقرونـا بحركتـه المتـأثرة بالبعـد العشرین مفهـوم جدیـ

یعــد التصــمیم الــداخلي لفضــاءات دور رعایــة المســنین مــن الحقــول التخصصــیة الحدیثــة والمحــدودة التطبیــق  ،الــزمن -الرابــع
زت على ضرورة صـب االهتمـام االكبـر فـي كیفیـة تحقیـق والتي رك،  2007 (Lee, & et.al) ایضا كما أشارت الیه دراسة

 .[Lee, & et.al,p.9-18]رفاهیة وتعافي المسن والتركیز على اثر البیئة الداخلیة على تعافي المسن
بــدءا بدراســة الفضــاء الــداخلي ودراســة محدداتــه  التصــمیم الــداخلي فــي هــذه الفضــاءاتعلیــه تناولــت الفقــرة دراســة متطلبــات  

والمحققــة للمعافــاة تفصــیل ومــن ثــم كیفیــة بنــاء هــذا الفضــاء بتحقیــق متطلبــات تصــمیمیة داعمــة لتعــافي المســن بشــيء مــن ال
 Bradford Perkins , J. David)وأشارت دراسة ، للفضاءات الداخلیة لدور رعایة المسنین) الوظیفیة والحسیة واالمنیة(

Hoglund), 2003  ،فـــي التصـــمیم الـــداخلي كمثـــال منهـــا انمـــاط االرضـــیات  الـــى التـــأثیر الســـلبي لمجموعـــة مـــن النقـــاط
طبیعـة توزیـع االثـاث ومـدى قابلیـة ، سوء استخدام االضـاءة وخلـق حـاالت الـوهج ، المستخدمة وتأثیرها على صحة المسنین 

ن كــل هــذه االمــور لیســت ســوى بعــض مــ، وغیرهــا ....handrailاالرتفــاع الخــاطئ لتركیــب المســاند او الــدرابزین ، تحریكهــا 
والتـي سـیتم الـدخول ، مئات القضایا الخاصة بالتصمیم الداخلي الحساسة والمؤثرة بشكل مباشر على صـحة وتعـافي المسـنین

، الجـدران : عناصـر الفضـاء الـداخلي الـى  (Ching) صـنف.   ]p.Bradford & J. David ,227[ بتفصـیلها الحقـا
االثـاث ، )الممـرات، السـاللم، المنحـدرات والمصـاعد(ءات الحركـة انطقـة فضـا، االبـواب والشـبابیك ، والسـقوف ، واألرضـیات 

-(Pile)فیمــا تشــمل العناصــر التكمیلیــة حســب دراســة  . [Ching, 2012,P.59-317]،  [Ching,P.46] والتأثیــث
ات حیــث تعتبــر العالمــات الدالــة نــوع مــن المؤشــر ، كــل مــن العالمــات الدالــة، الفنــون البصــریة، الموســیقى والــروائح   1988

تعبــر عــن محتــوى معــین، وتســتخدم إلیصــال معلومــات معینــة إلــى مســتخدمي الفضــاءات الداخلیــة مــن أجــل تنظــیم الحركــة 
 2003 ,(Bradford Perkins , J. David Hoglund)وفـي دراسـة ،   ].271Pile,P[ والتوجـه فـي الفضـاء الـداخلي

ــداخلي لــدور رعایــة المســنین بالعناصــر االتیــة  أنظمــة  اضــافة الــى )التأثیــث، االنهــاءات ، الملمــس، لــون ال(تمثــل الفضــاء ال
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]p.Bradford & J. David ,30-واخیرا انظمة الصـوتیات ) التكییف والتهویة  ،التدفئة ( -*  HVAC-التحكم البیئي
37]. 

ومـــن خـــالل االطـــالع علـــى عـــدد مـــن االدبیـــات فـــأن العناصـــر التصـــمیمیة التـــي اعتمـــدها البحـــث ووفـــق عـــدة قـــراءات  
العناصـر التصـمیمیة ألنطقـة الحركـة العامـة ، االبـواب والشـبابیك   -طبیعـة الفتحـات ، السقوف ، األرضیات، الجدران {:هي

كالمعــالم المائیــة ، النباتــات ، اللوحــات ، المنحوتــات، ( التأثیــث، االثــاث ، وتشــمل الممــرات، الســاللم، المنحــدرات والمصــاعد
مفردات التصـمیم التـي تعطـي السـمة (كذلك العناصر المكملة للفضاء الداخلي وتشمل و ، ).. العالمات الدالة، الستائر ،الخ 

، هــذا وتــؤدي كــال مــن } ، والصــوتي HVAC -، أنظمــة الــتحكم البیئــي) الملمــس،  اللــون ،اإلضــاءة الحســیة ك-البصــریة
فـي تخفیـف التـوتر وحـاالت الخصائص البصریة والحسیة لهذه العناصر، مع العالقات التي تربطها مع بعضها الـبعض دورا 

  .االكتئاب وتحفز سلوكیات ایجابیة تسهم في تعزیز ودعم التعافي

 A Sense of Control with Respect toواالجتمـاعي المـادي بالعالقة مع المحـیطوالتحكم الشعور بالسیطرة 7-
Physical – Social Surroundings : یعــد صـفة لقیــاس نوعیــة مفهــوم واسـع وشــامل و " الـتحكم والســیطرة " مفهــوم

ویضــم  )البیئــة المبنیــة -اإلنســان (البیئــة الداخلیــة ، وهــو مبنــي علــى أســاس االتصــال والتفاعــل مــع مكونــات البیئــة الداخلیــة 
مفهوم السیطرة وامكانیة التحكم على مجرى االمور بمساعدة مجموعة من االسالیب والمناهج التصمیمیة التـي بامكانهـا زیـادة 

 الـى ان هنـاك (.Ulrich, Roger S) ذكـر الباحـث ، رة والـتحكم والتـي تعمـل علـى تقلیـل الشـد العصـبي الشـعور بالسـیط
یتعلـق  فیمـا الذاتیـة للشـعور بالسـیطرة وبالكفـاءة قویـة حاجـة لـدیهم البشـر أن إلـى تشـیر التـي العلمیة األدلة من كبیرة مجموعة

یـؤدي الـى عواقـب فـي المؤسسـات الصـحیة  نقـص السـیطرة  قدان اوفأن  الدراسات من العدید وجدت بالبیئات الداخلیة ، وقد
 ، الـدم ضـغط ارتفـاع ، الـذي یـؤدي بـدوره الـى القلـق واالحبـاط واالهمـال و االكتئـاب مثـل وخیمـة فـي بـث المشـاعر السـلبیة

   .ومرهقـة غیـر مرغوبـة تكـون مـا وعـادة علیهـا السـیطرة یمكـن ال التـي وزیـادة الحـاالت المنـاعي الجهـاز أداء وانخفـاض
[Ulrich, Roger S.,p.100] 

توضح الفقـرة القادمـة ابرزهـا  تصمیمیة ، عدة مؤشرات واستراتیجیات السیطرة والتحكم تشمل ان تعزیز فرص الحصول على 
 :الفضاءات الداخلیة لدور رعایة المسنین والتي تم استخالصها وفقا لعدة دراسات   ضمن

أدلـة  البحـوث العدیـد مـن تقـدم  :Enhance the way finding systemق تعزیز نظـام العثـور علـى الطریـ   1-7
وان ، بمســاعدة العوامــل التصــمیمیة الداعمــة للتعــافي  محــیطهم المــادي مــن الخریطــة الذهنیــة خلــق المســنین علــى تثبــت قــدرة

اكـد الباحـث ،  نین ایضـاهذه العوامل ال تؤثر فقط على المسنین انما یتعدى ذلـك لیشـمل المـوظفین والـزوار مـن عوائـل المسـ
(Anjali Joseph) الى اهمیة تحدید مواقع معالم بارزة Landmarks  ذات صلة من الناحیة الثقافیة في المناطق الرئیسیة
Key Locations  هـذا وأشـار الباحــث الـى عـدد مــن ، ) 1(شــكل   -لـدعم التوجــه والعثـور علـى المســار فـي دور الرعایـة

قــوي ذاكــرة المســن منهــا اســتخدام التــرقیم للفضــاءات وتمییــز األلــوان البــواب وغــرف المقیمــین ، المعالجــات االضــافیة التــي ت
وضــع العالمــات أو الخــرائط فــي مواقــع عامــة مدعومــة بتــدریب المقیمــین علــى التوجیــه وقــراءة الخــرائط ، اســتخدام تــذكارات 

حیــث شــهد (ة بالمعلومــات البیئیــة الواضــحة مهمــة خــارج غــرف المقیمــین ، التوجــه نحــو تصــامیم المبــاني البســیطة المدعومــ
أو الممــرات علــى شــكل مربــع ،  H، او نظــام  Lالمقیمــین مزیــدا مــن التوجــه المكــاني فــي مرافــق مصــممة حــول نظــام شــكل 

كمــا أن المصــاعد وعناصــر الحركــة العمودیــة كانــت عائقــا ومســببا رئیســیا ). مقارنــة مــع المنشــآت بتصــمیمات الممــر الواحــد 
وكانـت الالفتـات بالغـة األهمیـة فـي التعـویض عـن فقـدان الـذاكرة   .ة االستدالل على الطریق الیهـا بـین المقیمـین للقلق لكیفی

الى ان العالمات الدالة تعتبر نوعا ) (.Pile, Jone F كما أشار الباحث  [Anjali Joseph,p.4] . والفهم المكاني أیضا
عـن االدراك الحسـي لمحتـوى معـین ، وتسـتخدم إلیصـال المعلومـات إلـى  اذ تعبـر الداعمة للتعافي من المؤشرات التصمیمیة

وتعـــد ظــاهرة بصـــریة حضــاریة تشـــیر إلـــى حقــائق لهـــا اهمیــة عظمـــى فــي تعزیـــز الشـــعور ، مســتخدمي الفضـــاءات الداخلیــة 
وجه في الفضـاء بالسیطرة وزیادة االدراك الحسي للمتلقي ، وترتبط بادراك مجتمع معین وتستخدم من أجل تنظیم الحركة والت

وقد تكون لهذه العالمات وظیفة توضح معلومة أو عالمات تخطیطیة تعزز الفضاء الداخلي مـع إعطائـه جمالیـة ، الداخلي 
 [Pile,p. 271] .معینة باستخدام أنواع مختلفة من الحروف واألشكال والرموز واأللوان

ھدفھا ھو توفیر الراحة الحراریة و نوعیة . باتوتمثل تكنولوجیا الراحة البیئیة في الفضاءات المغلقة والمرك) التدفئة والتھویة وتكییف الھواء: (مختصر لمصطلح  *
 . الھواء المقبولھ في األماكن المغلقة
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همیة نظـام العثـور علـى الطریـق بالنسـبة لفئـات على ا )Bradford Perkins ,J.David Hoglund (فیما أكدت دراسة
ضــمن فتــرة الشــیخوخة متمثلــة بظهــور اإلعاقــات المعرفیــة المســنین علــى وجــه خــاص لمــا یعانیــه مــن معوقــات وضــغوطات 

كـون المسـنین یجـدون صـعوبة فـي عملیـات حـل المشـكالت  و مـا توصـلت إلیـه بعـض الدراسـات، والذهنیـة لـدى كبـار السـن 
ومــن المالحــظ أیضــا أن لكبــر الســن أثــر ، لمســار وتكــوین المفــاهیم وغیرهــا مــن العملیــات العقلیــة المعرفیــة واالســتدالل علــى ا

فالهـدف مـن تعزیـز الفضـاءات بالعالمـات الدالـة  ،سلبي على الجوانب العقلیة والمعرفیة عامة والذاكرة على وجـه الخصـوص 
وكونهــا مــن أبــرز ســبل العثــور علــى الطریــق ومــا لهــا مــن وتطــرق الباحــث الهمیــة دور االضــاءة ، مــنح الوضــوحیة للمســنین

ٌاشار الباحث الى اهمیة استخدام النوافـذ فـي الممـرات الطویلـة  كما ، أهمیة ضمن فضاء الدخول والخروج وفضاءات التجمع 
لتحقیـق  لطبیعیـةلمساعدة المسنین في االستدالل على الطریق وبمساعدة االجواء الطبیعیة الخارجیة واالستفادة من االضـاءة ا

بالتـالي یضـمن سـالمتهم وتعـافیهم السـیما مـن االجهـادات والضـغوطات ، هذا النظام بالشكل الذي یتوافق مع نفسیة المسـنین 
اذ ان ضـعف الـذاكرة والرؤیـا و السـمع وضـعف ، النفسیة المصاحبة لعدم التمكن مـن التعـرف علـى الطریـق وفقـدان السـیطرة 

مـــة العثـــور علـــى المســـار للمســـنین ، ویشـــكل تحـــدیا كبیـــرا للمســـنین والســـیما فـــي مراكـــز الرعایـــة االدراك بطبیعتـــه یقلـــل مـــن قی
اذ ان صعوبة الوصول للفضاء المطلـوب یسـهم فـي زیـادة تـوتر واجهـاد المسـن كمـا یقلـل مـن رغبـتهم فـي ممارسـة ، الصحیة 

اذ ینبغـي ان یكـون توزیـع فضـاءات ، والمهنـي الفعالیات المهمة لتعافیهم الجسدي والعاطفي و الروحـي والفكـري واالجتمـاعي 
ان  ،التجمع ضمن المخطط العام لمؤسسات الرعایة الصحیة مالئما لنفسیة المسنین لیتوجهوا الى هذه الفضاءات بـدون تـردد

: یسـتند لعـاملین اساسـیین 2003,(Bradford Perkins,J.David Hoglund)مفهـوم العثـور علـى الطریـق وفـق دراسـة 
 ]p.Bradford & J. David ,[16 ).االدراك الحسي( تفعیل الحواس/ ثانیا، األشیاء ربط ة علىالقدر /اوال

''"The concept of wayfinding is based on the ability to connect objects and sensory 
stimulation with orientation to place".'' 

     
 لدعم التوجه والعثور على المسار في دور رعایة المسنینعالمات دالة او  تحدید مواقع معالم بارزة :)1(الشكل 

 ،The Forest at Duke Retirement Community :المصدر
 http://www.forestduke.org/retirement-wellness-center.php 

ة التركیز علـى وضـوح معـالم الصـورة الذهنیـة للفضـاءات الداخلیـة على ضرور ) .Ulrich, Roger S( كما اكد الباحث 
التــي تســتخدم فــي تعریــف  Environmental cuesتلمیحــات البیئیــة اللمؤسســات الرعایــة الصــحیة والناتجــة مــن وضــوحیة 

ة الوصـول االحساس بسـهول، المكان مع التركیز على وضوحیة التوجیه وایجاد الطریق ، كتوفیر مداخل یسهل التعرف علیها
ومـنح االحسـاس بالتسلســل الهرمـي للمسـاحات مــن القطـاع العــام إلـى القطـاع الخــاص ، وتصـمیم حـدود محــددة بشـكل جیــد ، 

Well-defined boundaries  وخلـق فضـاءات ومعـالم ممیـزة داخـل المجمعـات تسـاعد المقیمـین علـى الـتحكم والسـیطرة ،
تیعابهم لفضــاءات المجمــع والتجــول ضـمنه بحریــة وســهولة دون الحاجــة بالمكـان وتزیــد اعتمــادیتهم علـى الــنفس مــن خــالل اسـ

 .Ulrich, Roger S.,p] .لتلقي مساعدة الكادر كل هذه العوامل تتیح وتشجع المقیمین على ممارسة الفعالیات والهوایات
المسـنین كاالشـارات تنشط ذاكـرة  Cuesالى امكانیة استخدام تلمیحات (Lee, S.Y., & et.al)   فیما تشیر دراسة  [100

الكبیرة ، العالمات المرئیة أو صور للحمامات ، طـرق لمعالجـة االبـواب بمـا یسـهل علـى المقـیم االهتـداء للطریـق علـى طـول 
 واستعرضـت. ، قطع من االثاث الكبیرة او التأثیث الشخصي لتسهیل التعرف على الفضاءات *صنادیق الذاكرة   ،الممرات 

دور بیمكن استخدامھا  بسیطة قطعة تأثیث:  locator box" تحدید المواقع دوقصن"سمى أحیانا یأو كما  memory box اكرةصندوق الذ" *
 یسكنوھالغرفة أو الشقة التي لالنسیان  وتقلیل حاالتیحیط بھم،  ع ماأنفسھم م" عادة توجیھإل"ضعاف الذاكرة كبار السن من لمساعدة الرعایة 

                                                           

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwjJmfrH8NHIAhUl83IKHaBjDzs&url=http%3A%2F%2Fwww.yellowbot.com%2Fthe-forest-at-duke-retirement-community-durham-nc.html&usg=AFQjCNHvDaaiTopCHO_EYrWT5RURXWF9ng&sig2=HEiK1NaSJfiDZQeq0QL_yA
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المسنین في السوید كمثال والذي اسـتخدم تلمیحـات معماریـة توصـل بشـكل ال شـفهي االشـارات بشـأن الدراسة احد دور رعایة 
فوق كل باب   Straight-line lintelمثال على ذلك استخدام عتبة بخط مستقیم. وظیفة الفضاء او الغرض من كل غرفة 

دم لألماكن الخاصة عتبة مقوسة وأبـواب ملونـة في حین استخ. في األماكن العامة وبلون بني داكن مع نافذة زجاجیة صغیرة
 [Lee, S.Y., & et.al ,p.17] .باألزرق البنفسجي فیما جاءت ابواب فضاءات الكادر العامل بعتبات مسـتقیمة ولـون بنـي 

عـة قط(كاسـتخدام  الصـحیح واكدت الدراسة ایضا ماسبقها من الدراسات باستخدام الرموز األیقونیة لدعم العثور علـى المسـار
 او/ واسـتخدام صـنادیق الـذاكرة عنـد مـدخل غـرف المقـیم ، ) من األثاث ، واألعمال الفنیة ، المعالم المائیـة ، النباتـات ، الـخ

 )  2(، ) 1(االشكال  انظر.  للمسنین الشقق لتكون بمثابة معالم ممیزة
من خالل تسـهیل وصـول وربـط المسـنین تبین من خالل الدراسات امكانیة رفع مستوى تعافي الحیاة للمسنین ببساطة    

، المرضــى مــع الوســائل المتاحــة لعالجهــم اضــافة الــى الــتخلص قــدر االمكــان مــن العوامــل المشــجعة للعزلــة االجتماعیــة 
كالتنقل المحدود للمقیمین ضمن الفضاءات وبالتالي عجزهم عن القیام بالخیـار االنسـب لهـم وهـذا مهـم فـي تـوفیر الراحـة 

 .االكتئاب وتحقیق الذات النفسیة وتقلیل 
 

      

       
 

 لدعم العثور على المسار الصحیح) قطع من األعمال الفنیة ، المعالم المائیة ، النباتات ، الخ(امكانیة استخدام  :)2(شكل 
  The Forest at Duke Retirement Community:المصدر 

www.forestduke.org/retirement-wellness-center.php 

 Enhance the control of sensory stimuli systems   تعزیز أنظمة السیطرة والتحكم للمثیرات الحسـیة 7-2
توضـح الفقـرة ادنـاه المتطلبــات التصـمیمیة الواجـب اخـذها بنظــر االعتبـار لغـرض السـیطرة علــى المثیـرات الحسـیة المــؤثرة  \  

ان من ابرز األنظمة المعززة  للتعافي هي ، دور رعایة المسنین على عملیة الشفاء والتعافي للمسنین ضمن الوسط المادي ل
والتــي سیصــار الستعراضــها بشــيء مــن الســیطرة والــتحكم بــالمثیرات البصــریة والســمعیة والشــمیة واللمســیة ، أنظمــة كــل مــن 

 :التفصیل ادناه 

بصریة ویتم ذلك عبر تعزیز السـیطرة السیطرة والتحكم  بالمثیرات البصریة من خالل تعزیز الشفافیة والخصوصیة الأنظمة  -أ 
أشــــارت ، للتعــــافي  وخصوصــــیتها فــــي التصــــمیم الــــداعم )الطبیعیــــة والصــــناعیة(ودرجــــة االضــــاءة علــــى األجــــزاء الشــــفافة 

شیاء الشخصیة للمساعدة األ منلمقیم لتعریف عناصر بیتم تعبئة ھذه الخانة . لنظرعلى مستوى ا وتثبت مباشرة غرفة المقیمخارج  عادة وتوضع
صغیرة في  اتفوتوغرافیة أو لوحا صور،  المفضلة اتتذكار، ال اءألسرة واألصدقا معقدیمة  ا ویمكن أن تشمل المواد صور. ذاكرتھ تنشیط في

 http://www.assisted-living-directory.com/content/memory-boxes.cfm .ع بھا ، الخ المدینة التي ترعر

مع تمییز الوان واشكال االبواب في تنشیط " صندوق الذاكرة"یسھم  :)1(شكل 
 ,Lee, S.Y& et.al. 2007المصدر -ذاكرة المسن وتحدید موقع غرفتھ  

p.17 
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) كــاالبواب والشــبابیك(ان القیمــة المادیــة لــبعض الفضــاءات قــد تتغیــر اســتنادا إلــى قیمــة الفتحــات   (Dr.R.Cole)دراســة

لشــفافة وتحقیــق مجــاالت الرؤیــة خاللهــا والمنــاظر التــي یمكــن مشــاهدتها عبــر هــذه العناصــر، فــالنظر وباســتخدام الجــدران ا
خارجا یساعد كثیرا في تقلیل التعب الذي یرافق االبصار لدى التركیز العالي عند إنجاز بعض المهام وبالتالي یتـیح توجیـه 

كمـا ، حة عضالت العین من االجهاد مـع االسـترخاء الفكـري انتباه العین بعیدا عن المهمة بالتركیز على عناصر بعیدة إرا
أظهرت الدراسات شكوى المستخدمین اإلنسانیة في الفضاءات الخالیة من الشبابیك من عدم التعرف إلى الوقت والطقس ، 

ع فعلــى الــرغم مــن أن أنظمــة التحســس لــدینا تعمــل معــا لكــن یبقــى النظــام البصــري هــو العنصــر الــرئیس المســؤول عــن جمــ
 Bradford Perkins)فتشـیر دراسـة  اما فیما یتعلق بفضاءات دور رعایة المسـنین ]www.pwgsc.gc.ca[.المعلومات

,J.David Hoglund)   الـى ان تـوفیر فضـاءات مریحـة وامنـة وداعمـة لمتطلبـات المقیمـین  تعـد واحـدة مـن اهـم سـمات
فـي تحقیـق االسـتقاللیة واالعتمـاد الـذاتي للمسـن عبـر مجموعـة البیئات الداخلیة المعافاة لفضاءات رعایة المسـنین اذ تسـهم 

من االفكار التي تعزز سیطرة المسن وزیادة الشعور باالمان والخصوصیة لدیه مـن خـالل اتاحـة الفرصـة للـتحكم والسـیطرة 
 )Anjali(ودعـا ،   ]220p.,Bradford & J. David-221[). الطبیعیـة والصـناعیة(بشـفافیة الفضـاء وبدرجـة االضـاءة 

اذ اشـار الباحـث ان عـدم السـیطرة والقـدرة ، الى تحقیـق السـیطرة علـى طبیعـة االضـاءة الطبیعیـة والصـناعیة علـى حـد سـواء
یزیـــد مــن المشــاعر الســلبیة فـــي نفــوس المســتخدمین الســیما المســـنین مــنهم والتــي ترفــع مـــن   علــى الــتحكم بشــدة االضــاءة

 [Anjali Joseph ,p.5] . لدیهمسلوكیات الهیجان 
ان طبیعـة فضـاءات التجمـع عمومـا تتطلـب نظـام توزیـع  (Bradford Perkins , J.David Hoglund) اكـدت دراسـة  

لیضــمن تحقیــق وضــوحیة الرؤیــة ویقلــل مــن االجهــادات التــي ) یتصــف بكونــه ینــتج وهجــا وظــالال اقــل (اضــاءة غیــر مباشــر 
وصــالة تنــاول الطعــام وبمــا  فضــاء المكتبــةة العامــة عــادة فــي فعلــى ســبیل المثــال یــتم اعتمــاد اإلضــاء ،یعــاني منهــا المســنون 

مـع توجیــه مركـز لالضــاءة فـي امـاكن الجلــوس لیـتمكن المســن مـن القـراءة الجیــدة او تحدیـد وجباتــه   FC)– (30یقـرب مـن 
قاتمــة دمــج االضــاءة الصــناعیة مــع االضــاءة الطبیعیــة وبشــكل متــوازن لتجنــب المنــاطق ال  هــذا ویفضــل. وتمییزهــا بســهولة 

والمظلمــة والمنـــاطق المتوهجـــة ، ممـــا یتطلـــب مســـتویین لتصـــمیم اإلضـــاءة ، واحـــدة لســـاعات النهـــار وانخفـــاض مســـتوى شـــدة 
مماثلـة لنظـام اإلضـاءة المسـتعملة فـي ، االضاءة ، واخـرى لسـاعات غیـاب اشـعة الشـمس مـع ارتفـاع بمسـتوى شـدة االضـاءة 

ان عملیـة التقــدم ، یـة بــین اضـاءة الشـمس الســاطعة جـدا وبـین قتامــة الظـالم مـدخل األنفـاق والمصـممة لتخفیــف الفتـرة االنتقال
بالسن تبطئ قابلیة العین على التكیف مع التغیرات المتطرفة في شدة االضاءة داخل الفضاءات الداخلیة ممـا یعیـق نوعـا مـا 

 هـذا واشـارت الدراسـة ]p.Bradford & J. David ,220-221[. التنقل عبر الفضاءات ویؤثر بدوره علـى تـوازن المسـن 
، أیضا الى مجموعـة مـن االفكـار التـي تعـزز سـیطرة المسـن وحـس االمـان والخصوصـیة السـیما فـي فضـاءات النـوم والراحـة 

اغطیـــة النوافـــذ والســـتائر جـــزءا اساســـیا مـــن وتشـــكل ) الطبیعیـــة والصـــناعیة (واتاحـــة الفرصـــة لـــه للـــتحكم والســـیطرة باالضـــاءة 
وتوزیــع مســتویات الضــوء علــى ســطح األرض لضــمان عــدم تكــون حــواجز تویات االضــاءة والــوهج اســالیب الســیطرة علــى مســ

بصریة من البقع الداكنة والفاتحة ، وكذلك استخدام مصادر ضوئیة بدون وهج ومراعاة استخدام مستویات االضاءة المناسبة 
 [Ibid, p.219].  الشیخوخة البیولوجیة للمسنین لعین المسن ولفترة 

دراسته ایضا على ضرورة االكثـار مـن النوافـذ فـي فضـاءات دور رعایـة المسـنین باالشـارة الـى في  Lee, SY, et.al)(وأكد 
انه یفضل تشیید الجدران الخارجیة في دور رعایة المسنین مع الكثیر من األبواب والنوافذ الزجاجیة الكبیـرة لالسـتفادة الكاملـة 

تــوفر عرضــا ســخیا واتصــاال أوثــق مــع البیئــة الخارجیــة بمــا فــي ذلــك  الكبیــرة حیــث ان األســطح الزجاجیــة، مــن ضــوء النهــار
التغیرات الموسـمیة والمناخیـة ، و تشـیر العدیـد مـن البحـوث واسـعة االنتشـار الیـوم إلـى العالقـات المتبادلـة بـین البیئـة المادیـة 

یعـة ، اشـعة الشـمس ، ضـوء النهـار، والتـي المبنیة ورفاه اإلنسـان ، خاصـة عنـد ارتباطهـا مـع وجـود میـزات ایجابیـة مثـل الطب
  [Lee, S.Y., & et.al ,p.12-13]. تؤدي دورا في تعزیز العافیة الجسدیة ، النفسیة ، والصحة العقلیة لكبار السن 

:   تعزیز الشعور بالسیطرة ضمن االجواء الداخلیـة لبیئـات الرعایـة الصـحیة للمسـنین مـن حیـث السـیطرة علـى الصـوتیات -ب 
الـى ان المشـكالت الصـوتیة تـرتبط بمسـتوى الضوضـاء مـن حیـث االصـوات النابعـة مـن  (Anjali Joseph) حـثاشـار البا

، ومنـع إیصـال الصـوت وعالقتـه  حركة المارة اثناء االنتقال من فضاء آلخر ودعا الى حمایة خصوصیة الفضـاءات الفردیـة
 Bradford Perkins , J.David)اشـارت دراسـة مـا ، فی ]p.5Anjali Joseph,[ .بالخلفیـة التشویشـیة للفضـاء الـداخلي 

Hoglund)  الـــى اهمیـــة دور المصـــمم المعمـــاري الـــداخلي فـــي التعامـــل مـــع هـــذه المشـــكالت الصـــوتیة مـــن خـــالل التخطـــیط
حیث تواجه كثیر من الفضاءات الداخلیة مشاكل صوتیة نتیجة إمـا ، باختیار المواد والعناصر المناسبة المتصاص الصوت 

م الفضاء األصلي واختالف النسب في الحجم مما یؤدي إلى مشاكل صـوتیة أو تغییـر فـي وظیفـة الفضـاء بحیـث توسیع حج

406 
 



 2015 لسنة كانون االول )4(العدد................... ...................................... المعماریة للهندسة العراقیة المجلة
: تكــون الوظیفــة الجدیــدة بحاجــة إلــى عــزل فضــاءاتها لعــدم إیصــال الصــوت إلــى الفضــاءات المجــاورة فیــتم فــي هــذه الحالــة 

السـجاد –د مادتها على امتصاص الصوت واستخدام بساط استخدام مواد عازلة كقواطع داخلیة، استخدام سقوف ثانویة تساع
فــي تغطیــة األرضــیات أو تغلیــف األرضــیات بمــواد عازلــة صــوتیا، كمــا اشــارت الدراســة الــى اهمیــة تغلیــف الجــدران بمــواد  –

قـال عازلة للصوت قـرب مصـادر الصـوت كمواقـع وضـع التلفـاز او الرادیـو، مـع اهمیـة اسـتخدام أبـواب مقفلـة بإحكـام لمنـع انت
الصــوت ، وغیرهــا مــن المعالجــات التــي تمكــن مــن تعزیــز الشــعور بالســیطرة بتقلیــل تســرب الصــوت والضوضــاء مــن فضــاء 

كما ان السیطرة على الضوضاء والتحكم الصوتي یعد عامًال مهمًا من أجل نجاح تصمیم البیئة المحیطة  في أمـاكن ، آلخر
 وأكــد  ،]p.Bradford & J. David ,216[مــنهم المســنین العــالج المتخصصــة برعایــة ذوي االحتیاجــات الخاصــة و 

(Soutar, R.) والحـد مـن ، الحد من الضوضـاء كأصـوات العجـالت بتهیئـة سـجاد یسـهل حركـة العربـات ایضا على ضرورة
 .اصـــوات المعــــدات او ســــعال بعــــض المســـنین المرضــــى بتهیئــــة موســــیقى هادئـــة او بمراعــــاة طبیعــــة االنهــــاءات المســــتخدمة

[Soutar ,p.305]  
تعزیز الشعور بالسـیطرة ضـمن االجـواء الداخلیـة لبیئـات الرعایـة الصـحیة للمسـنین مـن خـالل الـتحكم بنـوع الهـواء الـداخلي   -ج 

حیث ان عدم المقدرة ، والسیطرة على درجات الحرارة من قبل المقیمین وخصوصا المرضى منهم الذین یشعرون بالبرد عادة 
نقاوته وكیفیة التخلص من الروائح السیئة یعطیان نوعا من الشعور باالعاقـة والعجـز  ومدىعلى التحكم بنوع الهواء الداخلي 

 [Olsen. R,p.43-44 ]. للمسن ویزیدان معدالت الضغوطات النفسیة لدیه
على ضـرورة اتاحـة الفرصـة للمسـن للـتحكم والسـیطرة علـى كـل مـن امكانیـة تحریـك   (.Ulrich, Roger S)اكد الباحث

امكانیـة التحـرك تجـاه النوافــذ ، ث ، درجـة الحـرارة ، الــتحكم بنـوع الهـواء الـداخلي ، وتحقیـق الخصوصــیة البصـریة مواقـع االثـا
امكانیـــة الـــتحكم بالتنـــاوب بـــین االضـــاءة الطبیعیـــة والصـــناعیة فـــي فتـــرات النهـــار ، والتمتـــع بمشـــاهدة الطبیعـــة بـــدون عوائـــق 

موضــوع )  .Olsen. R(فیمــا تناولــت دراســة  [Ulrich, Roger S.,p.100] ،الضوضــاء واخیــرا الــتحكم ب، المختلفــة 
االجهــادات والضــغوط الناتجــة مــن فقــدان حــس الســیطرة التــي یتحملهــا المرضــى المســنون الــذین یعــانون مــن امــراض الكلــى 

، االلـم ، رهـاقاال، مشیرة الى العدید من العوامل التي تسهم في فقدان السیطرة كالحمیـات الغذائیـة المقیـدة  ،المزمنة لسنوات 
وسـواء . اضافة للزیارات المتكررة والمطولة التي یحتاجها المریض الى وحدات غسیل الكلـى ، انظمة الدواء والعالج المعقدة 

ام الكــادر التمریضــي لــدار رعایــة المســنین ام الــزوار فــأن الشــد والضــغوطات ، اكــان محــور االهتمــام منصــبا علــى المرضــى 
الشــعور بالسـیطرة یمكـن ان یخـف باعتمـاد التصــامیم الداعمـة سـایكلوجیا مـن خـالل اســتراتیجیات النفسـیة الناتجـة مـن ضـعف 

وتطرقـت الدراسـة الـى مجموعـة . Design strategies that foster sense of control تصمیمیة تعزز حس السـیطرة 
لـتحكم والتـي تعمـل علـى تقلیـل الشـد العصـبي من االسالیب والستراتیجیات التصمیمیة التي بامكانها زیادة الشعور بالسـیطرة وا

مــن خــالل اتاحــة الفرصــة  للــتحكم بــأجهزة التلفــاز فــي غــرف المســنین الخاصــة والفضــاءات العامــة ، امكانیــة الــتحكم بــأجهزة 
تـــوفیر مـــدى واســـع مـــن الفضـــاءات الخارجیـــة والحـــدائق الســـهلة ، التكییـــف والســـیطرة علـــى درجـــات الحـــرارة مـــن قبـــل المقیمـــین

للمســـنین ، تـــوفیر محـــیط وفضـــاءات عامـــة تتــــیح للمقیمـــین ممارســـة الفعالیـــات والهوایـــات الخاصـــة بهـــم ، تحقیــــق  الوصـــول
السـیطرة  تقـویض واستعرضـت الدراسـة بعضـا مـن العوامـل التـي تسـهم فـي، ) خـالل تبـدیل المالبـس(الخصوصـیة البصـریة 

 أو للخصوصـیة الـذاتي التنظـیم دون تحـول التـي اتكالضوضـاء ،  االزدحـام ، والترتیبـ:   داخل مؤسسات الرعایـة الصـحیة
یبعـث االثـاث ( النوافـذ ، وعـدم امكانیـة المسـن المـریض تحریـك االثـاث  واجهـات إلـى الوصـول مثـل منـع االجتمـاعي التفاعـل

ســن كمــا ان عــدم امكانیــة الم) . الثقیــل شــعورا بــالعجز ویزیــد مــن الضــغوطات النفســیة ویعرقــل امكانیــة شــفاء المســن وتعافیــه
السیطرة على كل من طبیعة االضاءة وامكانیة التحكم بالتناوب بین االضاءة الطبیعیة والصناعیة في فترات النهـار المختلفـة 

. ، وعدم المقدرة على التحكم بنوع الهواء الداخلي ومدى نقاءه یزیدان معدالت الضغوطات النفسیة لدى المقیم فـي المؤسسـة 
[ Olsen. R. ,p.43-44]  

 الذاتیـة بالكفـاءة والشـعور للسـیطرة قویـة حاجـة لدیهم البشر أن إلى اعالهالعلمیة  األدلة من كبیرة مجموعة اشارت
بالبیئات الداخلیة ، وعلیـه هـدفت هـذه الفقـرة الـى اسـتخالص االطـر الكامنـة فـي الطروحـات المعماریـة لغـرض  یتعلق فیما

السیطرة والتحكم ونتائجها المتمثلة بخفض التـوتر ودعـم التعـافي تحدید المفردات التي تسهم في تحقیق الشعور بامكانیة 
وبعد العرض المختصر لتحلیالت االخرین خلص البحث لتحدید مجموعـة مفـردات . في الفضاءات الداخلیة لدور المسنین 

لــدار ، وضــوحیة التوجیــه وایجــاد الطریــق ضــمن فضــاءات ا: تســهم فــي تحقیــق الشــعور بامكانیــة الســیطرة والــتحكم منهــا 
مواقـع االثـاث ، التلفـاز ، أالجهـزة والتقنیـات : اتاحـة الفرصـة للمسـن للسـیطرة والـتحكم بــ ، تحقیق الخصوصـیة البصـریة 

الــتحكم بــدرجات الحــرارة وبنــوع الهــواء الــداخلي ومــدى نقاوتــه ، الحــد مــن ، الحدیثــة لتنظــیم االنــارة الصــناعیة والطبیعیــة 
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اصوات المعدات او سعال بعض المسنین المرضى الخ بمراعـاة طبیعـة االنهـاءات  او، الضوضاء كأصوات حركة العربات 

 .المستخدمة او بتهیئة موسیقى هادئة
 )الباحثان( -المصدر / المفردة الرئیسیة والمفردات الثانویة التي تعزز الشعور بامكانیة السیطرة والتحكم  : )1 ( جدول

المفــــــــــــــــــردة 
 الرئیسیة

 المفردات الثانویة

ز تعزیــــــــــــــــــــــ
 الشــــعور

 بالســـــــــــــیطرة
 والتحكم

تعزیــــــــز ســــــــبل 
العثــــــور علــــــى 

 الطریق

  )Key Locations(في المناطق الرئیسیة    Landmarks تحدید مواقع معالم بارزة
اســـــــــــــــــــــــــتخدام 

 التلمیحات 
Cues 

 وضع العالمات والالفتات -
 وضع الخرائط في مواقع عامة -
 استخدام الترقیم للفضاءات -
 ابواب وغرف المقیمینتمییز اشكال ، الوان  -
  خارج غرف المقیمین استخدام تذكارات مهمة او اعمال فنیة -
 وضع صنادیق الذاكرة  -
وضع قطع من االثاث الكبیرة او التأثیث الشخصي لتسهیل التعرف علـى  -

 الفضاءات
 وضع المعالم المائیة والنافورات والنباتات  -

تصـــمیم المبـــاني 
ومرافـــق المجمـــع 

 :بـ 
 

 فیر مداخل یسهل التعرف علیهاتو  -
 تصمیم حدود محددة بشكل جید -
مـــنح االحســـاس بالتسلســـل الهرمـــي للمســـاحات مـــن القطـــاع العـــام إلـــى  -

 القطاع الخاص 
 ، او مربع H، او   نظام  Lاستخدام نظام الممرات على شكل شكل  -
 تعریف منطقة عناصر الحركة العمودیة والمصاعد -

اســـــــــــــــــــــــــتخدام 
االضـــــــــــــــــــــــــاءة 

ـــــــــــــــــــــــــة ال طبیعی
 والصناعیة 

 ضمن فضاء الدخول والخروج -
 ضمن فضاءات التجمع -
 ضمن الممرات الطویلة   -

تعزیـــز الســـیطرة 
ــــرات  علــــى المثی
الحســیة المــؤثرة 
ـــــــــى  ســـــــــلبا عل

 التعافي

ــــــى  الســــــیطرة عل
المثیــــــــــــــــــــــــــرات 

 البصریة

 تعزیز السیطرة على األجزاء الشفافة  -
 )ة والصناعیةالطبیعی(تعزیز السیطرة على درجة االضاءة  -
 )ستائر الخ  \قواطع متحركة ( تعزیز السیطرة على الخصوصیة البصریة -

ــــــى  الســــــیطرة عل
المثیــــــــــــــــــــــــــرات 

 السمعیة
الـــــــــــــــــــــــــتحكم ( 

بالصـــــــــــــــــــــــــوت 
 )والضوضاء

فــي تغطیــة األرضــیات أو تغلیــف األرضــیات  –الســجاد –اســتخدام بســاط  -
 بمواد عازلة صوتیا

 تصاص الصوتاستخدام سقوف ثانویة تساعد مادتها على ام -
 استخدام مواد عازلة كقواطع داخلیة -
 استخدام أبواب مقفلة بإحكام لمنع انتقال الصوت -
 في الخلفیة  تهیئة موسیقى هادئة -

ــــــى  الســــــیطرة عل
 المثیرات الشمیة

 التحكم بنوع الهواء الداخلي ومدى نقاوته -
 التخلص من الروائح السیئة -

ــــــى  الســــــیطرة عل
 اللمسیة المثیرات

 التحكم بأجهزة التكییف والسیطرة على درجات الحرارة من قبل المقیمین -
 امكانیة تحریك مواقع االثاث -

تناقش الفقرة االجراءات والخطوات المعتمدة وصوال لتحقیـق اهـداف البحـث ، بـدءا بوصـف المـنهج  \االجراءات التطبیقیة -8
حیـث اعتمـد . اس ، واخیـرا معالجـة النتـائج وتفریـغ البیانـات وتحلیلهـا المعتمد، مجتمع البحث وعینته ، تصمیم اسـتمارات القیـ

 :البحــث التوجــه الظــاهراتي واســلوب الدراســة الوصــفیة التحلیلیــة ، وانتقــاء عینــة قصــدیة تضــم تحلیــل أربعــة مشــاریع عالمیــة 
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 West viewمشـروع،   Cuthbertson Village at Alders gateمشـروع،  The Forest  at  Dukeمشـروع 

Manor at Ohio  ،  مشروعWelfare Centre Onni at Swedish. 
یــدعم عــدد كبیــر مــن االمثلــة العالمیــة االثــار الصــحیة  \ وصــف عــام للبیئــات العالمیــة المنتخبــة للدراســة العملیــة 8-1 

جیــدة ، وتحســین العالقــات النشــاط البــدني وعــادات األكــل ال(االیجابیـة العامــة لالنشــطة البدنیــة والعقلیــة واالجتماعیــة للمســنین 
مـع التركیـز علـى تعزیـز الصـحة والوقایـة ) االجتماعیة وتوفیر حیاة ذات مغزى كـدعائم اساسـیة لتـوفیر بیئـة معافـاة للمسـتخدم

لعـدد مـن ) وخاصـا، عامـا(تضـم هـذه الفقـرة تحلـیال وصـفیا ، من االمراض لكبار السن وهذا مهم و مفید لكل من المسنین والمجتمع ككل
 :تضم الفقرة تحلیل أربعة مشاریع عالمیة. وقیاس نسب التحقق للمفردات اعتمادا على استمارة القیاس ، ریع العالمیة المنتخبةالمشا

كمنظمـة  1988افتتح المركز في أكتوبر  \North Carolina-  The Forest at Duke -المشروع االول  8-1-1
، ت انسانیة بحق شـیوخ المجتمـع االمریكـي مـن ذوي االحتیاجـات الخاصـة للتخطیط والبناء غیر هادفة للربح انما لمنح خدما

اقترحهـا أعضـاء هیئـة التـدریس مـن  – A master campus plan -" الحرم الجـامعي الرئیسـي"وقد وضعت خطة بعنوان 
ة وتهیئـة بیئـة یقـدم المركـز الرعایـة الصـحی. تتوخى دراسة تجربة مجمع تقاعد استثنائي وسط أجـواء جـامعتهم  Dukeجامعة 

مریحة للمقیمین معززة بالمناظر الجذابة التي تشجع على التحفیز والتفاعل والتواصل االجتماعي ، محور الفعالیات الرئیسیة 
علــى امتــداده منهــا مســرحا ، صــالون تجمیــل ومنتجعــا عامــة یضــم مجموعــة فعالیــات  skylight atriumبهــو مضــاء ســقفیا

لبیع الهدایا، اضافة ألماكن متعددة لتناول الطعـام وثـالث حـدائق تسـمح للمقیمـین التمتـع  ، غرفة التأمل، ومحال spaصحیا 
 .  جناحا من المساكن المساعدة على العیش ویعد من المشاریع الضخمة  34ویضم. بالخارج بسهولة
ل عـدة جوانـب منهـا مبدأ تعزیز الشـعور بامكانیـة الـتحكم والسـیطرة للمسـنین مـن خـال The Forest At Dukeیراعي مركز 

اتاحة فرص التحكم في درجات الحرارة خالل المواسم المختلفة وأبرز ما یمیزه المركز هو تعزیز وسائل العثـور علـى الطریـق 
كــذلك اســتعمال العناصــر الممیــزة للتأثیــث ، بأســتعمال العنصــر اللــوني المختلــف والمتمیــز لكــل فضــاء لتنشــیط ذاكــرة المســنین 

رئیسـي قـدیم للمسـاعدة علـى بــث روح اسـتذكار الماضـي للمسـن وتعـزز سـبل عثـوره علـى الطریــق دون والمسـتوحاة مـن شـارع 
یمتاز فضاء الجلوس والطعام بالعناصـر التصـمیمیة التـي تـدعم وسـائل العثـور علـى الطریـق مثـل اخـتالف فـي ، توتر واجهاد

ء كالبیــانو والنباتــات واللوحــات والشــبابیك تغلیــف الجــدران واالرضــیات والســقوف وتــوفیر عناصــر ومعــالم ممیــزة ضــمن الفضــا
 التفاعـل أو للخصوصـیة الذاتي التنظیم دون تحول التي العریضة ،تعزیز السیطرة على الضوضاء ،  االزدحام ، والترتیبات

 اذ تم تعزیز فضـاءات، النوافذ ، وعدم امكانیة المسن المریض من تحریك االثاث واجهات إلى الوصول مثل منع االجتماعي
وتعزیــز امكانیــة المســن بالســیطرة علــى كــل مــن طبیعــة االضــاءة ، التجمــع باثــاث ســهل التحریــك یتمتــع بالثبــات واالســتقراریة

وامكانیة التحكم بالتناوب بـین االضـاءة الطبیعیـة والصـناعیة فـي فتـرات النهـار المختلفـة ، وتعزیـز وسـائل الـتحكم بنـوع الهـواء 
  .من الروائح السیئة عبر أنظمة حدیثة الداخلي ومدى نقاوته وكیفیة التخلص

[The American Institute of Architects,p.48-51] ]  3شكل [ 
 

 
  محور الفعالیات الرئیسیة بھو مضاء سقفیا -   The Forest At Duke): 3الشكل(

 The American institute of Architects, "Design for Aging Review', p.48-51 :المصدر 
 

افتـتح   \ North   Carolina- Cuthbertson Village at Alders Gate -مركـز  -المشـروع الثـاني 8-1-2
یعــد مــن المراكــز المنظمــة الهادفــة لرعایــة المســنین ولتهیئــة االقامــة / وخضــع للتطــویر الحقــا (1948)المركــز الول مــرة عــام 

قـع المركـز ضـمن طبیعـة خالبـة تتمیـز بأجواءهـا المریحـة ، ی، المریحة مـع التركیـز علـى الرعایـة التمریضـیة لفتـرة الشـیخوخة 
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للمسـاعدة علـى العـیش فـي بیئـة فریـدة مـن نوعهـا بالنسـبة لألفـراد "  Memory Careبرعایة الذاكرة  " یوفر المركز مایعرف 

 (Cuthbertson)تـم تصـمیم قریـة ، الذین یعانون من التحدیات التي تأتي مع تشخیص مرض الخرف مثـل مـرض الزهـایمر
استنادا إلى مفهـوم األلفـة والراحـة فـي بلـدة صـغیرة فـي أمریكـا، مـع ثالثـة أحیـاء تـؤدي إلـى میـدان البلـدة المسـتوحاة مـن طـراز 

تهــدف ســاحة البلــدة إلــى إشــراك وحفــز وتنشــیط المســنین ، وتحــوي محــال لمشــروبات الصــودا ، مســرحا وســینما . االربعینیــات
األصـص الخزفیـة التـدریب العملـي علـى التفاعـل و یح السقیفة التي تغطي الساحة الزراعـة ومحاال لبیع الحیوانات االلیفة ، وتت

ویتمتـع السـكان . یضم كل حي سكني في القریة خمسة عشر غرفة خاصة مع حمامات خاصة، مع الحیاة النباتیة والحیوانیة
. يام المصـممة وفـق الطـراز العـائللكل حي سكني بوجبات من المطبخ المحلي التـي یخدمـه مـوظفي الرعایـة فـي غرفـة الطعـ

یراعي المركز وسائل تعزیز العثور على الطریق من خالل التأثیرات اللونیـة الممیـزة والتـأثیرات الضـوئیة والتنـوع فـي اسـتخدام 
عناصــر التصــمیم الداخلیــة كتنــوع فــي معالجــات االرضــیات والجــدران لتنشــیط وتفعیــل االدراك الحســي للمســن وتعزیــز عثــوره 

كمـا ان طریقـة تصـمیم الفضـاءات ضـمن المخطـط تسـهم فـي تسـهیل العثـور ، ،لطریق دون ضغوطات واجهادات تذكرعلى ا
على الطریق مـن خـالل تقلیـل مسـافاة المشـي الـى فضـاء الجلـوس وفضـاء الطعـام ویمتـاز المركـز بتركیـزه علـى نوعیـة الهـواء 

ــداخلي مــن خــالل التقنیــات المســتخدمة بتــوفیر الســیطرة علــى ، )الــخ.. ضــاءة طبیعیــة، تشــمیس، نباتــات تهویــة طبیعیــة، إ(ال
المعـدات الطبیـة التـي تسـهم  مـن وغیرهـا التـنفس أجهـزة مـن المتكـررة باإلضـاءة واألصـوات المرتبطـة البیئیـة مستویات التحفیز

على تحفیز كما تم التركیز ، في زیادة التوتر والضغوطات النفسیة على المرضى المسنین عبر استخدام مواد ماصة للصوت
وســائل العثـــور علـــى المســار فـــي جمیـــع أنحــاء القریـــة بـــدأ بمـــواد االنهــاء المســـتخدمة كـــالحجر والخشــب الـــى تفاصـــیل اخـــرى 

 )4شكل (  [Roger Yee,p.150-151] .كاستعمال طراز االبواب الفرنسیة الجذابة

 
  Villaget  Aldersgateالمعیشة والجلوس لمشروع ، صور منظوریة داخلیة لفضاءات التجمع :) 4الشكل (

 [Roger Yee, "Healthcare Spaces، p.150-151]:المصدر  

یعـد المركـز مـن مجمعـات الرعایـة المسـتمرة للمتقاعـدین  /  Ohio -West View Manor -المشـروع الثالـث 8-1-3
CCRC  ، مات وتلبـــي كافـــة یهـــتم المركـــز بتحقیـــق بیئـــة ســـكنیة تمـــنح ســـاكنیه كافـــة الخـــد،  2004تـــم افتتـــاح المركـــز ســـنة

یراعـي المركـز المصـابین بالزهـایمر مـن ، االحتیاجات للتمتع برفاهیة مفعمة بالنشـاط وروح المشـاركة والتواصـل مـع االخـرین 
وتعزیــز مفهـــوم الجیـــرة ، خــالل تـــوفیر أجــواء تعـــزز شــعور الســـیطرة لــدیهم مـــن خــالل تحفیـــز الــذاكرة وتنشـــیطها قــدر االمكـــان

neighborhood  اصــل بــین المقیمــین الســیما للــذین یعــانون مــن ضــعف فــي الــذاكرة وانتــاج تصــمیم یراعــي فتــرة الداعمــة للتو
لــب " الشــارع الرئیســي " یمثــل . الشــیخوخة وكــان هــذا واضــحا مــن خــالل تصــمیم الشــارع الرئیســي ضــمن المخطــط االســاس

كور مصـابیح والفتـات الشـوارع م ، وهو مغلق تماما یشبه شـارع مدینـة نمـوذجي صـغیر بـدی20م وارتفاع  200المركز بطول 
، ومجموعـة منتقـاة مــن واجهـات تجلــب مشـهد المدینــة فـي خطــى السـكان مـع اســتخدام متنـوع مــن المـواد واأللــوان الـذي یحفــز 

ویتیح شارع البلـدة زیـارة لصـالون تجمیـل، او وقفـة لتنـاول الطعـام فـي مطعـم محلـي ، . )5شكل ( وینشط االستیعاب والذاكرة 
فیلم في المسرح ، او شئ من االسترخاء والمطالعة في صالة البیـانو اوتوقـف فـي متجـر الهـدایا فـي الطریـق  أو ربما مشاهدة

كــل شــيء فــي النــواة . مــع تضــمین فكــرة منــزل الجــدة مــع الــدمى وألعــاب الفیــدیو للترفیــه عــن األطفــال الزائــرین. إلــى البیــت 
تجعــل طبیعــة .  رفــة الطعــام الرئیســیة، ومكتــب للبریــد واإلدارةالرئیســیة بموقــع مالئــم ضــمن الشــارع الرئیســي، بمــا فــي ذلــك غ

كمـا تمتـاز الفضـاءات الداخلیـة للـدار بالنوافـذ واالبـواب ، األلوان واإلضـاءة المریحـة المسـاحة الداخلیـة للشـارع الرئیسـي مشـرقة
قة ومریحــة للمقیمــین مــن الزجاجیــة الواســعة التــي تســمح بــدخول ضــوء النهــار ورؤیــة الســماء لتجعــل المســاحات الداخلیــة مشــر 

كبار السن وخاصة الذین یعانون من ضعف في البصر ولتسهم فـي دعـم الصـحة الجسـدیة والنفسـیة وتحفیـز النشـاط الـذهني 
مع اتاحة امكانیة التحرك تجاه النوافذ بدون عوائق وحـواجز والتمتـع بمشـاهدة الطبیعـة ، والـتمكن مـن الـتحكم بالتنـاوب ، لدیهم

كمــا یــوفر المركــز تعزیــز امكانیــة الــتحكم بــأجهزة التكییــف ، یعیــة والصــناعیة فــي فتــرات النهــار المختلفــة بــین االضــاءة الطب
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وامكانیـة تحریـك االثـاث ، اضـافة لتـوفیر مـدى واسـع مـن الفضـاءات الخارجیـة والحـدائق مـع ، والسیطرة على درجات الحرارة 

مــع االحتفــاظ بالخصوصــیة ، المنــاظر الخارجیــة قــدر االمكــان تســهیل طــرق الوصــول الیهــا وفــتح النوافــذ علیهــا لالســتفادة مــن
 [The American Institute of Architects,p.53-57]. البصریة

 
  ,WEST VIEW MANOR ASSISTED LIVING, Wooster صور منظوریة داخلیة لفضاءات التجمع:)  5الشكل (

Ohio  
 .The American institute of Architects, "Design for Aging Review, p.53-57: المصدر

 

صــمم المركــز مــن قبــل فریــق / Pukkila - Finland  Welfare Centre Onni المشــروع الرابــع   8-1-4
یشـمل المركـز ، 2007وتـم انجـاز بنـاؤه عـام   Markku Sievänen and Liisa Sievänen, architectsالتصـمیم

ا مـــع تـــوفیر وحـــدات ســـكنیة اخـــرى لالشـــخاص الـــذین یعـــانون مـــن وحـــدات ســـكنیة خاصـــة لحمایـــة المســـنین المعـــاقین جســـدی
كمـا یضـم مركـزا صـحیا لرعایـة المسـنین ومركـزا العـادة التأهیـل والـذي یعـود فائدتـه لسـكان المنطقـة ، اضطرابات فـي الـذاكرة 

المضـاء  تفـعیشـكل البهـو المر ،  كما یتضمن اسواقا مركزیة وصیدلیة وخدمات مجتمعیـة ، عموما ولمقیمي المركز خصوصا 
أعلى جزء من المبنى ویمثل قلب المركز والمنطقة المشـتركة لتجمـع سـكان البلـدة والـذي  lantern-shaped atrium سقفیا

إلـى وحـدات بامتـداد  long eaves"بطنـوف طویلـة "ینفتح علـى الحدیقـة الیابانیـة ، ینقسـم المبنـى الخشـبي الرئیسـي المسـقف 
یسـتمر الســقف الخشـبي المطــل علـى ســاحة السـوق ایضــا ، خلــق بیئـة مریحــة تشـبه القریــة الوظـائف المختلفـة للمركــز ، ممـا ی

داخل الممرات ذات الجدران الزجاجیة والتي تنفتح بشفافیة عالیة علـى الفنـاءات الداخلیـة والشـرفات ، لیعمـل السـقف الخشـبي 
یطرة والـتحكم واضـحا فـي المركـز مـن خـالل كان تعزیز الشعور بالسـ. كقائد وموجه في جمیع أنحاء المبنى من الداخل ایضا
والتركیـز علـى طـرق معالجـة االبـواب بمـا یـدعم سـیطرة وتحكـم المقـیم ، السیطرة على المثیرات الحسـیة السـیما البصـریة منهـا 

،  تنشط ذاكرة المسنین كاالشارات الكبیرة ویسهل علیه االهتداء للطریق حیث تم تزوید االبواب على طول الممرات بتلمیحات
العالمـــات المرئیـــة أو صـــور للحمامـــات ، صـــنادیق الـــذاكرة الممیـــزة ، قطـــع مـــن االثـــاث او التأثیـــث الشخصـــي لتســـهل علـــى 

السیطرة على توزیع الضوء الطبیعي بصورة مناسبة، مراعاة دمـج االضـاءة الصـناعیة مـع ، المقیمین التعرف على الفضاءات
 )6شكل ( ]www.architonic.com[ مة ومظلمة ومناطق متوهجةاالضاءة الطبیعیة بشكل متوازن وتجنب مناطق قات

   
 

 \ Welfare Centre Omniصور منظوریة داخلیة لفضاءات التجمع  :) 6الشكل (
 ltd/5100622-architects-sievanen-m-l-onni-centre-ic.com/aisht/welfarehttp://www.architon :المصدر
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بعدم وجود تصور واضح عن مفهوم السـیطرة  {استند هذا البحث لحل مشكلة البحث المتمثلة  \اختبار فرضیة البحث  8-2

ي تعزیـز التعـافي ضـمن أجـواء البیئـة والتحكم لنظریة التصمیم الداعم للتعافي بالعالقة مع عناصر الفضاء الداخلي ودورها فـ
فــي تعزیــز التعــافي وتقلیــل االجهــادات واالضــطرابات النفســیة الناجمــة بفعــل  تأثیرهــاومــدى } الداخلیــة لــدور رعایــة المســنین 

تعـــزز العناصـــر التصـــمیمیة للفضـــاءات الداخلیـــة المعـــززة لمفهـــوم الســـیطرة  {المتمثلـــة بــــ الشـــیخوخة علـــى فرضـــیتة االساســـیة
مـن ، تعافي المسنین المقیمین في دور الرعایة الطویلـة االمـد وتقلـل مـن االجهـادات النفسـیة التـي یعـاني منهـا المسـن والتحكم

 . }عند المسنین الذي تتركه خالل األثر النفسي اإلیجابي 
ت اعتمــد البحــث القیــاس الوصــفي التحلیلــي المســتند علــى تحلیــل نصــوص الشــرح التفصــیلیة والرســوما:اســلوب القیــاس 

وصــف عــام (تتضــمن عملیــة التحلیــل عــدة مراحــل تتمثــل بـــ ، والمخططــات التوضــیحیة لعــدد مــن المشــاریع العالمیــة المنتخبــة 
اعــــادة تحلیـــل كــــل مشـــروع وفــــق المفـــردات المحــــددة للقیـــاس اعتمــــادا علـــى الوصــــوفات ، للمشـــروع اعتمـــادا علــــى المصـــادر

 }مفـــردات االطـــار النظـــري اســـتمارة القیـــاس المنبثقـــة مـــن{من تمـــت عملیـــة التحلیـــل ضـــ، والمخططـــات واالشـــكال التوضـــیحیة 
والتي توضح كیفیة وضع القیم الممكنة باالعتماد على طبیعة العالقة ومدى قوتها بین كل من المفردة الداعمة  ،(1)استمارة 

زیـز السـیطرة علـى المثیـرات تعزیز سبل العثور على الطریـق ، تع(للتعافي والمتمثلة بمفردة تعزیز السیطرة والتحكم بمؤشراتها 
، الســـقوف ، األرضـــیات، الجـــدران { بالعالقـــة مـــع عناصـــر الفضـــاءات الداخلیـــة ومعالمهـــا ، ) الحســـیة المـــؤثرة علـــى التعـــافي

العناصــر التصــمیمیة ألنطقــة الحركــة العامــة وتشــمل الممــرات، الســاللم، المنحــدرات ، االبــواب والشــبابیك  -طبیعــة الفتحــات 
مفــردات التصــمیم التــي تعطــي الســـمة (وكــذلك العناصــر المكملــة للفضـــاء الــداخلي  وتشــمل ، التأثیــث، ثاالثــا ، والمصــاعد

 .} ، والصوتيHVAC -، أنظمة التحكم البیئي) الملمس،  اللون ،اإلضاءة الحسیة ك-البصریة
 check(ئمـة التـدقیق متضـمنة اختبـار تحقـق كـال مـن القـیم الممكنـة عبـر قا، تم تطبیقها الحقـا علـى العینـات المنتخبـة 

list ( اســتنادا الــى المعلومــات المستخلصــة مــن االمثلــة لكــل مــن المشــاریع المنتخبــة ولكــل ، التـي تــم مألهــا مــن قبــل البــاحثین
 .وبما یتالئم مع هدف البحث ، مفردة حسب خصوصیتها

 \ة وفقا لمؤشر السیطرة والتحكم تحلیل مدى قوة العناصر في تحقیق التعافي في فضاءات التجمع المشترك:  1)(االستمارة 
 )الباحثان(:المصدر

 
 

تتنـاول هـذه الفقـرة تحلیـل نتـائج التطبیـق المستخلصـة مـن اسـتمارة قیـاس المتغیـرات لكـل مـن   \معالجة وتحلیـل النتـائج 8-3
اثبـات صـحة لغـرض  ;) Microsoft Excel 2014(اعتمـادا علـى برنـامج المعالجـة الریاضـیة ، النماذج المنتخبة المختلفـة 

كمـا ،   واكتشاف تسلسل وقوة كل مؤشر من مؤشري مفردة السیطرة والـتحكم ضـمن االمثلـة المنتخبـة، الفرضیات المطروحة 
المعـززة لتعـافي المسـنین فـي العینـات العالمیـة ودرجـة  الداخلیـة الفضـاءات عناصـر تتضـمن الفقـرة مقارنـة واكتشـاف تسلسـل

تقیـیم ) 2(فـي الجـدول  التفصـیلیة النتـائج أوضـحت.فـي تعـافي المسـنین  دور العناصرل المتعاقب والترتیب عنصر كل هیمنة
كـل مركـز مـن قابلیة عناصر الفضاء الداخلي في تعزیز الشعور بقابلیة التحكم والسیطرة ضـمن فضـاءات التجمـع المشـتركة ل

: یلـي  الـى مـا نسـب للمراكـز االربعـةمـن خـالل عملیـة حسـاب الوخلصـت النتـائج  مراكـز رعایـة المسـنین األربعـة قیـد الدراسـة
 مجمـوع للسـقوف مـن%) 90(وبنسـبة  الدراسـة جمیـع دور رعایـة المسـنین قیـد فـي األول تكـرار مفـردة السـقوف فـي التسلسـل

تكـررت مفـردة اللـون ، المنحوتـات ،  حـین فـي ، Common Area الداعمـة للتعـافي ضـمن فضـاءات التجمـع التكـرارات
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 فـي وجـاءت الـدور فـي هـذه الداعمـة للتعـافي مجمـوع التكـرارات مـن) %85-%80(تراوحـت بـین  والعالمـات الدالـة وبنسـبة

فقـد تكـررت مفـردة الجـدران ، االرضـیات ، الحركـة العمودیـة ،  الثـاني التسلسـل مسـتوى أمـا علـى. أیضـا  األول التسلسـل
فــي المراكــز  مشــتركا وشــكلت قاسـما) %70-75(االبـواب والنوافــذ ، االثــاث ، االضـاءة ، و انظمــة الــتحكم البیئـي وبنســب 

وفـي التسلسـل الثالـث لـم تحقـق كـل مـن مفـردات النباتـات ، . الـدور  فـي هـذه الداعمـة للتعـافي مجمـوع التكـرارات االربعـة مـن
فـي المراكـز  الداعمة للتعـافي مجموع التكرارات من) %60-65(المعالم المائیة ، واللوحات الفنیة نسبا مرتفعة وتراوحت بین 

 %) . 50(المراكز االربعة بتحقیق نسبة تتجاوز كالستائر في  عناصر أخرى فیما اخفقت. الربعة ا
الشـعور  التعـافي عبـر تعزیـز فـي }األبـرز األول اللـون ، المنحوتـات ، والعالمـات الدالـة التسلسـل مـن وكـل السـقوف {وعلیـه تشـكل
 الحقـا االبواب والنوافـذ ، االثـاث ، االضـاءة ، و انظمـة الـتحكم البیئـي الجدران ، الحركة العمودیة ،االرضیات ،   {بالسیطرة ، تلیه

 . }الثالث التسلسل النباتات ، المعالم المائیة ، واللوحات الفنیة في {فیما تأتي  ، }الثاني التسلسل في األبرز العناصر كونها
لتحكم والسیطرة ضمن فضاءات التجمع تقییم قابلیة عناصر الفضاء الداخلي في تعزیز الشعور بقابلیة ا:) 2(جدول 

 )الباحثان: (المصدر/المشتركة
 التسلسل  
 3 2 1  عناصر الدار

 مركز
The Forest 
At Duke 
 

 السقوف 
 االبواب والنوافذ 

 المنحوتات  
 العالمات الدالة 

 اللون 
 انظمة التحكم البیئي 

90% 
90% 
90% 
80% 
80% 
80% 

 الجدران 
 الساللم

 المنحدرات
  االثاث

  معلم مائي
  لوحات فنیة

  النباتات
  االضاءة

70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 

  االرضیات
  الستائر

 

50% 
40% 

 مركز
Cuthbert son 
Village 
At Alders gate 

 االرضیات
 االثاث

 منحوتات
 العالمات الدالة

 اللون 
 انظمة التحكم البیئي

90% 
90% 
90% 
80% 
80% 
80% 

 

   السقوف 
  الجدران 

  االبواب والنوافذ
  المصاعد 

  الساللم
  معلم مائي

  لوحات فنیة
  الستائر

  االضاءة

70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
60% 
60% 
60% 

 

  النباتات
 

50% 
 

 

 مركز
West view Manor 
At Ohio 

  السقوف 
  الساللم

  منحوتات
  العالمات الدالة

  االضاءة
  اللون

ــــــــــتحكم  انظمــــــــــة ال
 البیئي

90% 
90% 
90% 
80% 
80% 
80% 
80% 

  االرضیات 
  االثاث

  معلم مائي
  لوحات فنیة

  النباتات
  الجدران 

  االبواب والنوافذ

70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
60% 

  الستائر
 

50% 
 

 

 مركز
 Welfare Centre 
Omni  
At Swedish 

  السقوف
  االرضیات

  الجدران
  الساللم

  المنحدرات 
  معلم مائي
  منحوتات
  النباتات

  العالمات الدالة
  االضاءة

  اللون

90% 
90% 
90% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

 االبواب والنوافذ 
  المصاعد

  االثاث
  لوحات فنیة

 

70% 
70% 
60% 
60% 
 
 

 

  الستائر
انظمــــــــــة الــــــــــتحكم 

  البیئي

50% 
40% 
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 سـیطرة الرعایة العالمیـة مراكز في الدراسة اثبتت/  استنتاجات ظاهرة تعزیز الشعور بالسیطرة والتحكم \االستنتاجات 8-4

في تعزیز الشعور بالسیطرة والتحكم لفضاءات التجمع ومدى امكانیة المسن من سیطرته علـى طبیعـة  العناصر من مجموعة
تبعـا لطبیعـة تصـمیم كـل مركـز  اهمیتهـا تسلسـل فـي بینهـا فیمـا اختلفـت المحـیط المـادي المحـیط بـه لتعزیـز التعـافي هـذا وان

 .}اللون ، المنحوتات ، والعالمات الدالة  من ، وكل السقوف{ ومن أبرزها، ما بینته الدراسة العملیة وك
ومالـه مـن دور فـي تعـافي المسـنین " التصمیم الداعم"تشیر الدراسات الى أهمیة وفاعلیة المعرفة المطروحة بشأن مفهوم 

كانیات البیئات الداخلیة لمنشئات رعایة المسنین على إحداث التصمیم الذي یعزز إموصوال لكونه ضمن الفضاءات الداخلیة 
اإلجهـاد ومواجهـة التـوتر مـن خـالل  مـع التعامـل وتعزیـز قابلیـة الشـفاء تغیـرات نفسـیة إیجابیـة للمقیمـین فـي هـذه الـدور وحـث

عـن االلـم واالمـراض جذب انتبـاه المسـن ومحاولـة خلـق اجـواء ممتعـة تمتـاز بـالتحفیز واالبـداع تحـد مـن القلـق وتشـتت الـذهن 
التي یعـاني منهـا، ویرتكـز تصـمیم البیئـات الداخلیـة المعافـاة علـى تـوفیر المتطلبـات الوظیفیـة ومتطلبـات السـالمة اضـافة الـى 

كما تؤكد الدراسات أهمیة ، من خالل الموازنة مابین العوامل المختلفة التصمیمیة، المناخیة ، والنفسیة  تحقیق الراحة النفسیة
المعرفة المطروحة بشأن االعتبارات التصمیمیة الداعمة للتعافي فـي فضـاءات دور رعایـة المسـنین لشـیخوخة معافـاة وفاعلیة 

والتي أمكن بموجبها فهم طبیعة التعافي من خالل االبعاد االساسیة له في تحقیق بیئة داخلیة تـوفر الراحـة واألمـان وتعـزز ، 
كــدت نتــائج التطبیــق اهمیــة وفاعلیــة مفــردات االطــار النظــري التــي تناولــت حیــث ا.التعــافي الجســدي والروحــي واالجتمــاعي 

التركیز على تعزیز الشعور بالسیطرة والتحكم مـع تفـاوت نسـب االهمیـة فـي تقیـیم قابلیـة عناصـر الفضـاء الـداخلي فـي تعزیـز 
 :الشعور بالسیطرة والتحكم ضمن الفضاءات العامة المشتركة حیث اثبت البحث 

مـن خـالل بسـاطة رسـالة الرمـوز لتسـهیل  سهولة التوجیه والعثور على الطریـقور الذي یؤدیه التصمیم بتعزیز اهمیة الد -أ
اضـــافة الـــى اســـتخدام اللـــون والضـــوء لجـــذب االنتبـــاه الـــى ، ووضـــع الرمـــوز بشـــكل مـــدرك فـــي الفضـــاء ، اســـتقبالها بصـــریًا 

طریـق وتسـتخدم كمثیــر فـي الفضـاء اذا امكـن تمییزهـا عمــا اذ تسـاعد االشـارات فــي اٌالسـتدالل علـى ال، اللوحـات االرشـادیة 
اسـتعمال قطـع مـن األثـاث كبیـرة الحجـم والممیـزة ضـمن . حولها بالموقع أو اللـون أو الحجـم وزیـادة إمكانیـة قراءتهـا بسـرعة 

ــذاكرة وأســتعمال األعمــال الفنیــة كالمنحوتــات واللو ، الفضــاء  مــع ، حــات اســتعمال قطــع مــن التأثیــث كاســتخدام صــنادیق ال
  .تجنب الرسومات واللوحات المعقدة والغامضة التي تزید من القلق والتوتر 

 :وامكانیة معالجة تأثیراتها السلبیة من خالل  المثیرات الحسیة المؤثرة سلبا على التعافي اهمیة -ب
القیمـة المادیـة للفضـاءات  للتعـافي وزیـادة وخصوصـیتها فـي التصـمیم الـداعم )الطبیعیـة والصـناعیة(تعزیز درجة االضاءة  -

ـــع  اســـتنادا إلـــى قیمـــة الفتحـــات الســـقفیة او الشـــبابیك وباســـتخدام الجـــدران الشـــفافة وتحقیـــق مجـــاالت الرؤیـــة خاللهـــا والتمت
، كمــا توصــل البحــث الــى اهمیــة وســائل الــتحكم باالضــاءة المناســبة بالمنــاظر التــي یمكــن مشــاهدتها عبــر هــذه العناصــر

 االجتماعي فیما ي تراعي الشیخوخة والضعف البصري للمسن التي تسهم بتعزیز مفهوم  الدعمالصناعیة او الطبیعیة الت
اضـافة الـى مـنح الخصوصـیة البصـریة للفضـاءات التـي تسـتوجب فیهـا هـذه الصـفة . واالجتمـاعي  المادي بالمحیط یتعلق

بالســیطرة  كي لغــرض تعزیــز الشــعورمــع تجنــب اســتخدام الســتائر والنوافــذ عســیرة الفــتح وتعزیــز وســائل الــتحكم المیكــانی
 .واالجتماعي المادي بالمحیط یتعلق البصریة  فیما

والـروائح الكریهـة المـؤثرة فـي سـیر العملیـة الشـفائیة والتـي تزیـد ، وسائل السیطرة على رائحة االدویة والمعقمات الغیر مرغوبة تعزیز  -
وتصــمیم وســائل الزالــة ، و فــي حالــة وجــود مــریض داخــل الفضــاء ومنــع انتشــار الجــراثیم فــي الجــ، مــن ســرعة دقــات القلــب للمســنین 

 .واالجتماعي المادي بالمحیط یتعلق الشمیة فیما بالسیطرة النفایات والتخلص منها بشكل صحیح لغرض تعزیز الشعور
تقلیـل مـع ، والسـیطرة علـى أصـوات حركـة العربـات واألجهـزة والمعـدات، السیطرة على أصوات حركـة المـارة اهمیة وسائل  -

قــد یكــون باســتخدام مــواد ماصــة ، مانعــة للصــدى ، او باذاعــة (تأثیراالصــوات المزعجــة كســعال بعــض المســنین المرضــى 
 ) موسیقى هادئة

 ).التدفئة والتكییف(تعزیز وسائل السیطرة على درجات الحرارة من حیث  -
 .قبل المسنین  التأكید على أهمیة استخدام االثاث القوي المتین القابل للتحریك بسهولة من -
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  التوصیات -9 
 حـثكمـا ی.یقترح البحث االخذ بنظر االعتبار النتائج التي تـم التوصـل لهـا وتطویرهـا محلیـا بمـا یـتالئم مـع موروثنـا المحلـي  

ت الجهات المسؤولة عن دور الرعایة المحلیة على زیادة االهتمام بمراعاة المتطلبات التصمیمیة عند تصمیم الفضاءا البحث
الداخلیــة لــدور رعایــة المســنین اعتمــادا علــى نظریــة التصــمیم الــداعم للتعــافي بشــكل یــؤمن بیئــة داخلیــة تحقــق ابعــاد التعــافي 

وبشـــكل یقلـــل مــن الضـــغوطات والمعوقـــات النفســـیة والجســـدیة ) الجســدي والعـــاطفي والروحـــي والفكـــري والمهنــي واالجتمـــاعي(
النظري والتطبیقي بغیة اغناء خبرات العملیـة التصـمیمیة قبـل االشـغال ونتائجهـا اعتماد البحث بنتائجه في المجالین .للمسنین

 .المستقبلیة بعد االشغال 
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