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Abstract: 
The health sector in Iraq is suffering from the absence of keep up with modern trends. At the 
healing architecture fields which is linked to Building performance of efficiency especially on 
interior design. That is have physical and psychological effect and impact of the users 
experience and mechanism of transforming this experience into realty by using elements of 
internal spaces.  
Research is based on the perception that is building performance efficiency depend on internal 
space elements, through patients experience on the surrounding environment in the inpatient 
wards. Therefore, research problem is cognitive deficiencies on the impact of internal space 
elements on the inpatient ward performance of efficiency. The research aim is detection the 
related concepts on the performance of efficiency through Internal space elements. 
Research methodology has represented a number of steps: first define the conceptual 
framework of each of the internal space elements. Moreover, the performance of efficiency in 
the inpatient wards. Second, build the theoretical framework for research and testing the 
research hypothesis by adapting The Qualitative Heuristic Approach "QHA" by using a 
questionnaire was built according to the theoretical framework of the concepts of satisfaction 
patient (acceptability) and Safety, and then analyze the results of the questionnaire using 
statistical software (SPSS) and then analyze the results and determine conclusions. 
The research conclusions show the internal space elements have the greatest impact for rising 
the inpatient wards performance of efficiency through rising feelings of the acceptability at all 
levels by providing a personal needs and privacy, equality in health services and supporter 
services. In addition, research found that is feeling safety on physical and psychological level 
achieved by specific elements in internal spaces.  
Key wards : Inpatient ward, the efficiency of performance, hospital design 
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�عاني القطاع الصحي في بلدنا من غ�اب مواك�ة التوجهات الحدیثة على مستوى العمارة الصح�ة او مفهوم العمارة الشاف�ة 
والتي ترت�ط �كفاءة أداء الم�اني الصح�ة وخصوصا على مستوى التصم�م الداخلي ولما له من إثر على الجانبین الفیز�ائي 

 . تخدم وتفاعله مع الواقع من خالل تحقیق مفردات التصم�م الداخليوالنفسي وعلى وال�ات تحو�ل تجر�ة المس

لذلك �ستند ال�حث على تصور �ان كفاءة األداء تعتمد �شكل كبیر على عناصر الفضاء الداخلي من خالل تجر�ة المر�ض 
عناصر ل أثر قصور معرفي حو للبیئة المح�طة �ه في اجنحة إقامة المرضى، لذلك فقد جاءت مشكلة ال�حث لتنص على 

وجاء هدف ال�حث الكشف عن المفاه�م المرت�طة �كفاءة األداء  المرضى ألجنحة اقامةالداخلي على كفاءة االداء  الفضاء
 .من خالل مفردات الفضاء الداخلي

 اما منهج ال�حث فقد تمثل �عدد من الخطوات أولها تحدید اإلطار المفاه�مي لكل من مفردات الفضاء الداخلي وكفاءة 
األداء في اجنحة إقامة المرضى ومن ثم بناء اإلطار النظري لل�حث واخت�ار فرض�ة ال�حث من خالل اعتماد المنهج 

واألمان ثم تحلیل ) المقبول�ة(النوعي الوصفي �استخدام استمارة استب�ان بنیت وفق اإلطار النظري لمفهومي رضا المر�ض 
 .ومن ثم تحلیل النتائج وتحدید االستنتاجات) SPSS( نتائج االستب�ان �استخدام البرنامج االحصائي
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وجد ال�حث ان لمفردات الفضاء الداخلي األثر األكبر في رفع كفاء األداء ألجنحة إقامة المرضى من خالل الشعور �الرضا 
ر الخدمات والمقبول�ة على كافة المستو�ات سواء من خالل توفیر االحت�اجات الشخص�ة والخصوص�ة او المساواة في توفی

الصح�ة والخدمات الساندة وطب�عة العناصر المستخدمة في اجنحة إقامة المرضى كما توصل ال�حث الى ان الشعور 
 . �األمان على المستوى الفیز�ائي والنفسي یتحقق من خالل عناصر معینة في الفضاء الداخلي

   .لفضاء الداخلياجنحة إقامة المرضى، كفاءة األداء، عناصر ا: الكلمات المفتاح�ة  

  :المقدمة -1

تبرز أحدث التوجهات المعمار�ة مفهوم العمارة الصح�ة وأثرها على فعال�ات وسلوك�ات االفراد حیث تمثل حالة التفاعل بین 
وفي اجنحة القامة المرضى �شكل خاص مما �ساهم على  المستشف�اتو�ین المستخدم والس�ما في  عناصر الفضاء الداخلي

المح�طة  والبیئةیق عمل�ة االستشفاء للمر�ض المق�م من خالل البن�ة الماد�ة قرفع كفاء األداء لمبنى المستشفى في تح
 م في تحقیق الهدفعنصر عالجي ومساه من هذه العناصرعلى المستخدم ما یجعل  المؤثرةوعناصر التصم�م الداخلي 

ولغرض الوصول الى تحدید مشكلة ال�حث وهدفه ومنهجه فانه سیتم أوال ال�حث في اإلطار المفاه�مي . األساس للمبنى
 . الهم عناصر الفضاء الداخلي ألجنحة إقامة المرضى من خالل المحور األول

   -): المفاه�مي اإلطار(األول المحور  -2

الفضاءات المخصصة  تعر�ف وتصنیف(في المستشفى من خالل المرضى إقامة  ألجنحةالتنظ�م الفضائي توض�ح شمل و� 
  .وأنظمة التجم�ع واهم العوامل المؤثرة في تشكیل اجنحة إقامة المرضى إقامة المرضى لألجنحة

 ):الردهات( الفضاءات الداخل�ة لألجنحة إقامة المرضى تعر�ف وتصنیف 2-1

�شمل النظام الخدمي للمستشف�ات مجموعة من الفعال�ات التي من خاللها �مكن تحدید مجموعة الفضاءات الخدم�ة والتي  
توفر للمر�ض والمعالج البیئة الصح�ة المالئمة لتحقیق أفضل المخرجات المطلو�ة وتحقیق الشفاء ضمن بیئة مر�حة، لعل 

 ). الردهات(ع المر�ض هي اجنحة إقامة المرضى أبرز هذه الفضاءات والتي تكون بتماس م�اشر م

على انه القسم الخاص في المستشفى والذي  تعر�ف اجنحة إقامة المرضى )Webster,2015( و�بتسر-قاموس مر�ام�قدم 
و�تم نقل المرضى الیها �عد اخراجهم من جناح الطوارئ او العمل�ات  الرعا�ة،�حصل ف�ه المرضى على نوع خاص من 

وحسب توجیهات الطبیب المعالج و�تم من خاللها متا�عة حالة المر�ض وعمل�ة االستشفاء �الكامل تحت اشراف الكادر 
 : الطبي العام والمتخصص، وهذا �عتمد على مجموعة من شروط اهمها

 .�عتهاوجود مشاكل جسد�ة او نفس�ة وطب -
 . التي �حتاجها المر�ض إلعادة التأهیلالمدة  -
 . اعتماد التقی�م السر�ري من قبل الطبیب المعالج -

الى مجموعة من التوقعات عن مستوى  )Health Building Note 04,2006(المرضى تشیر المدونة البر�طان�ة لرعا�ة 
الخدمات المقدمة من قبل الكادر الخدمي والصحي في المستشفى وما �قدمه المستشفى كمبنى من فضاءات خدم�ة 
وتصام�م تضمن للمر�ض الشعور �الراحة خالل عمل�ة االستشفاء على المستو�ین الجسدي والنفسي وتتعلق هذه التوقعات 

 : ها�العدید من الجوانب من

من خالل العناصر التصم�مة للفضاء الداخلي ألجنحة  توفیر بیئة عال�ة الجودة لغرض تحقیق عمل�ة االستشفاء -
 .والتي ترت�ط �مدى مقبولیتها للمر�ض المق�م إقامة المرضى

الخصوص�ة تعتبر اهم معاییر الراحة للمر�ض، والتي تؤثر �شكل م�اشر على المر�ض وعالقته �مبنى المستشفى   -
 . وما تقدمه من خدمات

والتي تضمن للمر�ض معاییر عال�ة من البیئة السل�مة ) الحمامات والمرافق الصح�ة(توفیر الخدمات الخاصة مثل  -
 . والنظ�فة

  :ن خالل ردهات �أشكال متعددة فأما ان تكون التأكید على عزل الجنسین م -
ردهات للنساء، وذات خدمات صح�ة منفصلة لكل  وافضاءات الردهات ذات جنس واحد اما ردهات للرجال  .1

 .نوع منها
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فضاءات الردهات المنفردة وتكون اما �شكل جناح مع خدمات خاصة بها او �شكل غرف منفصلة وتشترك  .2
 .عة من الفضاءاتبخدمات صح�ة مركز�ة لكل مجمو 

لتحدید  )Bays(شكل ردهات مشتركة لكن تفصل بین االسرة عوازل خاصة ضمن الفضاء الواحد على  .3
 .مشتركةالمساحة المخصصة لكل مر�ض وضمن خدمات 

كما �حدد عدد االسرة في الردهة من خالل عدة عوامل �اإلضافة الى مساحة الفضاء المخصص للفعال�ة وهو متغیر حسب 
. ) Miller, Swensson,2002, p116( بنمط حمل العمل السنوي و�حدد ا�ضا من خالل مجموعة معاییر ثابتة تتعلق 

      

 .ب�انات وارقام حاالت الدخول المقبولة للمستشفى -
 .ب�انات وارقام حاالت الدخول المرفوضة للمستشفى -
 . دخولللس�اسة السماح  -
 . خط التطور المستقبلي -
 .المستشفىالكادر الخدمي في  -

 الفضائي وكفاءة األداء الصحي   التنظ�م 2-2

هى تساؤال لتحدید العالقة بین التنظ�م الفضائي وكفاءة األداء الصحي وهو  في هذه الفقرة �طرح ال�حث ذب لئ أت ل لف ئك ئكعهئ
لذصو؛ ب ئك ل ب ؤفئ �ل ئجمح ل ش  غى ة

خالل دراستهم حول  ) Cullinan & Wolf ) ( K. Wolaf,2010,p22-43(لإلجا�ة عن هذا التساؤل �طرح كل من 
الحلول التصم�مة االفضل الجنحة المرضى مجموعة من االجا�ات التي تساعد في تحقیق فهم واضح للتساؤل  الذي 

 تشیر دراستهم ان اجنحة المرضى تهتم بـــــ . ه الفقرة�طرحه ال�حث في هذ

الطبیب االستشاري، الطبیب ( وتشمل كل من المر�ض  واالدارة والكادر الطبي  -:نوع المستخدم الجنحة المرضى -
 .المق�م، االط�اء الدور�ین، الممرضین و الكادر الخدمي، عائلة المر�ض، زوار المر�ض

االرض�ات، السقوف، الجدران، اللون، ( العناصر التصم�مة الداخل�ة الجنحة المرضى البیئة الماد�ة وتشمل  -
 .االثاث، التكنولوج�ا، المعدات) الملمس، المواد 

،الضوضاء، العالقة بین الداخل )طب�ع�ة، صناع�ة (التكییف، االنارة ( تعتمد على عدة عوامل : البیئة المح�طة  -
 . ر الخارجيواالنفتاح�ة على المنظ) والخارج 

مثل  متغیرةعن اجنحة المرضى من خالل م�ادئ  ))Health Building Note 04,2013( ف�ما �طرح الكود البر�طاني
 .الخصوص�ة، المراق�ة، سهولة الوصول، ومن خالل نموذجین

رة في الردهة هو ان تكون وحدة التمر�ض والمراق�ة في وسط الردهة وتشرف �شكل م�اشر على جم�ع االس: النموذج االول
 .وتضمن جم�ع الخدمات الملحقة بها

 .هو ان توزع الوحدات الطب�ة والمراق�ة الصح�ة والخدم�ة على جوانب الردهات: النموذج الثاني

لتنظ�م الفضائي 2-3  جنحة إقامة المرضىال أنواع ا

ودراسة القدرة االستشفائ�ة والمدة متعددة تطورت تار�خ�ا حسب تطور حاجات المر�ض اجنحة إقامة المرضى أنظمة  عرفت
التخصص ونوع تغیر نوع المستشفى من حیث  ى تطور األجهزة والمعدات الطب�ة اوالزمن�ة لمكوث المر�ض �اإلضافة ال

 . مستشفى حكومي عام او مستشفى خاص الخدمات المقدمة سواء كانت

 : لتجم�ع�ة من خالل مایليو�مكن طرح اهم هذه األنظمة ا

 المفتوحالنظام  -1

سر�ر تقسم على  34-24احد اهم واقدم انواع اجنحة المرضى و�حتوي على قاعة كبیرة دون تقس�مات فرع�ه، تحتوي مابین 
أسرة ترتب على طول جانبي الجناح كل تجمع یخضع لمراق�ة وحدة تمر�ض خاصة وقد  6-4شكل تجمعات تجمع ما بین 

ة الكبیرة تكون لعزل ومعالجة المرضى حسب الحاالت الخاصة او تحتوي ا�ضا على غرف خاصة منفصلة ملحقة �القاع
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ابرز مساوئ هذا النظام هو . ) Helen M Pattison, Claire E Robertson,1996,p.820-826( طلب المر�ض
انعدام الخصوص�ة ، الضوضاء ، تشتیت جهد الكادر الطبي ، عدم القدرة على العنا�ة الخاصة لكل حالة �كون عادة في 

كما هو  .المستشف�ات الحكوم�ة وذات الكلفة المحدودة والصحاب الدخل المحدود والفقراء او للذین ال�ملكون تأمین صحي 
 )2(ملحق ) A1-(موضح في الشكل رقم 

 نظام الممر  -2

نظام متطور عن النظام السابق من ناح�ة توز�ع االسرة حیث �كون التوز�ع على جانبي القاعة ولكل جانب س�كون  
 وغال�ا ما �ستخدم نمط التجم�ع هذا في ردهات الطوارئ. حدة تمر�ض خاصة �االضافة الى خدمات معینة لكل جانبو 
ملحق ) B1-(كما هو موضح في الشكل رقم  .)2005رضوان الطحالوي، بول شن�ارة، دمحم سف�ان كو، دمحم كیخ�ا، (
)2.(  

   النظام المزدوج -3

نظام �سمح بخدمة اكثر من مر�ض في نفس الوقت من خالل ممرضة واحدة و�هذا �قلل عدد االسرة في الردهة 
كما هو موضح  .) Tolley,2015( وأخرىسر�ر مع فراغات مشتركة بین ملحقات التمر�ض  20التكون كحد اعلى 

 ).2(ملحق ) C1-(في الشكل رقم 

 ) متقاطع الشكل(النظام الصلیبي  -4

نظام نتج عن عمل�ة التالعب �شكل المسقط االفقي لتقر�ب العدد االقصى الممكن من المرضى حول مركز التمر�ض  
یؤشر هذا .  ) Paradise,2008( اسرة موزعه على شكل صلیب متقاطع 4لذلك تكون عدد االسره في هذه النوع هو 

�ض فهو �عتبر عدد اقل من االسرة لذلك �مكن الس�طره النظام الى كفاءة عال�ة في تحقیق الخدمه الصح�ة المقدمة للمر 
كما هو موضح . علیهم �شكل اكبر �االضافة الى تحقیق خصوصة اكبر للمر�ض وتسر�ع عمل�ة االستشفاء الخاص �ه

 ).2(ملحق ) D1-(في الشكل رقم 

 نظام الغرفة المفردة  -5

�الخصوص�ة التامة وتوفیر المرونة العالج�ة للكادر  �عتبر احد اهم وانجح االنظمة لوحدة العنا�ة �المر�ض النه �سمح
 20ل هذا النظام نس�ة ما �قارب �شك. الطبي �االضافة الى مكافحة مخاطر العدوى والحد من االخطاء الطب�ة الضارة 

ن. من عدد الردهات في المستشف�ات العامة وهي �حاجة الى ز�ادة حق�قة الهمیتها وممیزاتها %  ظام من ممیزات هذا ال
هو ز�ادة المرونة وقصر اقامة المرضى �االضافة الى سهولة الوصول للتنظیف وااللتزام �متطل�ات الصحة والسالمة 

 ).2(ملحق ) E1-(كما هو موضح في الشكل رقم  ) NHS,Estates,2008,p63( والخصوص�ة

 :اجنحة اقامة المرضى العوامل المؤثرة على أنظمة تجم�ع 2-4

لقد تعددت االنظمة المستخدمة في تجم�ع االسرة داخل الردهات وذلك ت�عا لمساحة الردهة المستخدمة وطب�عة الخدمات 
المقدمة للمرضى اثناء فترة اقامتهم �االضافة الى عالقاتها الفضائ�ة �الفضاءات والفعال�ات الخدم�ة المتصلة بها فهي ترتكز 

 .) Titian,1986(�شكل اساس الى مجموعة عوامل وهي 

وهذا �عتمد �شكل كبیر على الفضاء المخصص للتمر�ض وتوقع�ه وعالقته الحجم�ة �االسرة : احت�اجات المراق�ة  .1
 )المراق�ة الشاملة( تشفاء للمرضى لغرض المراق�ة والمالحظة الشاملة لحصول عمل�ة االس

وتحول مدة ال�قاء �المستشفى لتشمل عمل�ة ان تطور مفهوم المراق�ة  -:احت�اجات الخصوص�ة وز�ادة الرفاه�ة .2
ادى الى حصول حالة تحول في طب�عة ) وحدة التمر�ض ( خاص وهو  متا�عة االستشفاء والنقاهه، وایجاد فضاء

االنظمة التجم�ع�ه للردهات والفضاءات فاص�حت اكثر خصوص�ة من خالل تقلیل عدد االسرة في الردهة الواحدة 
 . هاوتوفیر الخدمات الخاصة ب

 .�االضافة الى ظهور الردهات المفردة والتي تحوي على كافة الخدمات الصح�ة الخاصة �المر�ض
تغیر طب�عة العنا�ة وماه�ه حاجة المر�ض  -:احت�اجات العنا�ة والعالقات الداخل�ة في جناح اقامة المر�ض  .3

في ایجاد عمل�ة التنظ�م الفضائي والعالقة بین فضاء التمر�ض وموقعه ضمن جناح االقامة �عتبر اهم العوامل 
 للتجمعات داخل الردهات حیث انها تتحقق من خالل الجوانب التال�ة 

 . ²م 13.5المسافة بین جناح المر�ض وفضاء وحدة التمر�ض حیث انها تكون �معدل  -
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وحدة التمر�ض ، وحدة الصیدلة ، مستودع التجهیزات ( اي عالقة فضاء االقامة ب . بین فعال�ات الجناح العالقة -
 )، غرف الكادر الطبي والخدمي ، �االضافة الى الفعال�ات الخدم�ة االخرى التنظیف الغسیل الطعام 

)Titian,1986 (.  

لالسرة في الردهات والذي �عتمد �شكل كبیر على تطور من خالل ماسبق نالحظ التطور التار�خي لالنظمة التجم�ع�ة 
مجموعة نقاط واجب توفرها الجنحة  �مكن استخالص. الخدمات المقدمة للمر�ض ورفع سقف متطل�ات الكادر الطبي

 .في الوقت الحالي إقامة المرضى

 .الخصوص�ة -1
 .المراق�ة وتوق�ع وحدة العنا�ة الطب�ة �النس�ة لالسرة في الردهات -2
 .المرونة -3
 ). التي تحفظ الكرامة االنسان�ة( توفیر البیئة المر�حة  -4
 .سهولة الوصول -5
 .... تمر�ض ، غرف االط�اء، الخ الصیدل�ة ، ال( عالقة الردهات �الوحدات الصح�ة الخدم�ة  -6

 )2(الشكل رقم قة من خالل �مكن تلخ�ص العال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و�ذا تبلورت المشكلة ال�حث�ة وأهدافها وفرض�اتها �الشكل التالي

 . المرضى جنحة اقامةألالداخلي على كفاءة االداء  الفضاء عناصرقصور معرفي حول أثر : مشكلة ال�حث

 .الداخليالكشف عن المفاه�م المرت�طة �كفاءة األداء من خالل مفردات الفضاء : هدف ال�حث

 . و�ین كفاءة األداء ألجنحة إقامة المرضى تحقق مفردات الفضاء الداخليتوجد عالقة طرد�ة بین : فرض�ة ال�حث

  -: �عتمد منهج ال�حث على الخطوات التال�ة: منهج ال�حث

 . تحدید اهم المفاه�م المرت�طة �كفاءة األداء ألجنحة إقامة المرضى و�لورة مفردات اإلطار النظري لل�حث -
 .تصم�م ق�اس ال�حث وتحدید عینة الدراسة واستمارة االستب�ان لغرض اخت�ار الفرض�ة -
 .رضىمفردات الفضاء الداخلي على كفاء األداء ألجنحة إقامة الم إثرتحلیل النتائج واستنتاج  -

 

  

 ]اعداد ال�احث[متطل�ات اجنحة اقامة المرضى  )2(شكل رقم 
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 الثاني  المحور-3

 الصح�ة ألجنحة إقامة المرضىاألداء كفاءة لتحقیق لمفاه�م األساس�ة النظري ل اإلطار 3-1

�عرف مفهوم الكفاءة على انه استخدام اقل عدد من المدخالت لخلق أكبر قدر من المخرجات وتتعلق الكفاءة عادة �عاملي  
�شیر قاموس االعمال الى ان الكفاءة هي المخرجات الحق�ق�ة للشخص والمحققة لرغ�اته اعتمادا على . الوقت والطاقة

 . طب�عة المدخالت

ماسلو وهو  دى تحققها كما �شیر الیها�عتبر علم خاص یرت�ط �حاجات االنسان االساس�ة ومان دراسة الكفاءة �حد ذاته 
یرت�ط �علم السلوك�ات وتحدید العالقات بین ال�شر و�ین المح�ط واالنسان وكذلك یرت�ط �طب�عة العالقة بین المح�ط 

  .)Horney,1991(السلوك افي واالثر االجتماعي على الحضاري والثق

ة أداء المبنى یتعلق بوظ�فة المبنى ومدى تحقق الفعال�ة داخل التنظ�م الفضائي والشكلي للمبنى و�تعلق وان كفاء
�صناعة البناء من خالل االهتمام بجم�ع الجوانب االنشائ�ة والخدم�ة التي تحقق فعال�ة المبنى وترت�ط �التاثیر على 

 تخدم وتحقیق غایته داخل المبنى البیئة المح�طة الطب�ع�ة والبنائ�ة وأخیرا ترت�ط �المس

 :وهيإقامة المرضى  ألجنحةمجموعة من المفاه�م المرت�طة �كفاءة األداء الصح�ة و�مكن تحدید 

 والنوع�ة  مفهوم الفاعل�ة 3-1-1

المدى المتحقق لألهداف المنشودة وما هو مستهدف في حل المشاكل، أي انها �مكن تعر�ف الفاعل�ة ب�ساطة على انها 
و�شیر ) عمل األش�اء �صورة صح�حة(في حین ان الكفاءة تتعلق بــ ) عمل األش�اء الصح�حة(�ع�ارة أخرى تتعلق بــــــ 

   : ة مرافقها وهيبوستن ووست الى انه هناك ثالث ا�عاد أساس�ة لتحقیق الفاعل�ة في األبن�ة الصح�ة وكاف

 كفاءة العمل الجماعي  -
 توج�ه المر�ض  -
  .) Borrill, Carletta, Carter,2000,p37( الكفاءة التنظ�م�ة للمح�ط -

) اجنحة إقامة المرضى(و�رت�ط كل من مفهوم الكفاءة والفاعل�ة ارت�اطا وث�قا و�عالقة طرد�ة حیث ان مدى الفاعل�ة للمبنى 
والذي �حدد العالقة بین المستخدم و�ین المؤثر والمتمثلة في �عتبر أحد عوامل تقلیل المدة االستشفائ�ة الالزمة للمر�ض 

من جهة و�ین  والخدم�ة طب�عة العالقة بین الكوادر الطب�ة وتبرز الفعال�ة من خالل. رضىاالبن�ة الصح�ة �أجنحة إقامة الم
    ) Lawsen,Phiri,2003,pp1-27. (اخرىالمر�ض من جهة 

المفاه�م المت�عة في تصم�م االبن�ة الصح�ة التي یتم من خاللها تحسین جودة ونتائج في حین ان النوع�ة تعتبر من 
المخرجات في األبن�ة الصح�ة كما تطرحها منظمة الصحة العالم�ة كاستراتیج�ة لرفع جودة الخدمات الصح�ة وكفاءة األداء 

�أنها درجة االلتزام �المعاییر المعاصرة  الصح�ة الهیئة االمر�ك�ة المشتركة العتماد المنظماتالوظ�في في حین �شیر الیها 
 Joint Commission(. المعترف بها على وجه العموم للممارسة الجیدة والنتائج المتوقعة لخدمة محددة

International,2014,p139-149 (.    

كما �شیر قسم الخدمات الصح�ة في الكونجرس األمر�كي �ضرورة رفع نوع�ة الخدمات المقدمة للمر�ض من خالل ثالث 
 : معط�ات أساس�ة

من خالل تحسین الخدمة العامة ورفع األداء ل�س فقط للكادر الطبي وانما للنظام ككل وللبیئة : خدمة أفضل -
 . عموماالماد�ة الصح�ة والمتمثلة �أبن�ة المستشفى 

وذلك بتحسین السلوك�ات االجتماع�ة في البیئة الماد�ة المح�طة �المر�ض والكادر الطبي لرفع : مجتمع صحي -
 . مستوى العالقة االجتماع�ة و�التالي رفع كفاءة األداء الوظ�في

المرضى وتوفیر المقصود بها هو توفیر الرعا�ة للمر�ض والمرافقین له داخل اجنحة إقامة : توفیر الرعا�ة الشاملة -
  .) Report to Gongress,2011( . أ�ضاالصحة النفس�ة لعوائلهم 
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 مفهوم المرونة  3-1-2

هي مفهوم المرونة في تصم�م ابن�ة المستشف�ات منها دراسة �ابو حیث �شیر الى ان المرونة  الدراساتطرحت العدید من 
تمثل مدى تعز�ز الرعا�ة الصح�ة �النس�ة للمر�ض وهي ومتعدد �سبب تعدد وجهات النظر حیث  مفهوم �شمل مدى واسع

 . تمثل مدى اإلدارة وكفاءتها �النس�ة للكادر الصحي والخدمي

الى ان المرونة في التصم�م والتخط�ط والتنفیذ �شمل قدرة المساحات الخاصة  )�ابو(من الناح�ة المعمار�ة �شیر 
�الفضاءات على التكیف مع مختلف الحاجات المستقبل�ة من دون الحاجة الى كثیر من التغییر المادي حیث ان المرونة 

 )  Babbu,2016,pp24-28(. تشمل التوسع في المستقبل من حیث عدد االسرة والخدمات

 �طرح مفهوم المرونة من خالل ثالث جوانب أساس�ة وهي مكن ان لذا �

  والتغییر  القدرة على التكیف -
 إمكان�ة التوسعة في البیئة الماد�ة -

 ) رضا المستخدم(مفهوم المقبول�ة  3-1-3

نجاح األداء ألي فعال�ة او خدمة مقدمة لذلك هي من اهم مؤشرات �عتبر رضا المستخدم المؤشر األساس لق�اس جودة 
وهي تشمل مجموعة من المتطل�ات الخدم�ة والبیئ�ة  )المرضى(اجنحة إقامة المرضى في تلب�ة رغ�ات المستخدمین 

حیث ) الخ ...اللون، الملمس، تصم�م األثاث، اإلضاءة (الواجب توفرها وتشمل عناصر البیئة الماد�ة الداخل�ة مثل 
ان رضا  ) Ebrahimi,Mardomi,Rahimabad,2013,pp21-27( ابراه�مي ورح�م ا�ادة كال من تطرح دراس

 : المر�ض �شمل مجموعة من الجوانب وهي كاالتي

 . احترام خصوص�ة المر�ض وتوفیر فضاء خاص �ه -
 . تحدید االحت�اجات الشخص�ة ومراعاتها �النس�ة للمر�ض -
 . وجود فضاء انتظار للزائر�ن مفصولة عن اجنحة إقامة المرضى -
ومنظر واضح من خالل عالقة اجنحة إقامة المرضى �الفضاءات الخارج�ة وتصم�م الحدائق وغیرها توفیر رؤ�ة  -

 .لغرض الراحة والرضا النفسي خالل فترة إقامة المر�ض
 . توفیر سطوح التقاء للكادر الطبي والخدمي �حقق رضا العاملین -
 . توفیر مساحة مناس�ة للمرافقین المق�مین مع المر�ض -

بتساوي الفرص  تتمثلوالتي  في الخدمات الصح�ة المقدمة في اجنحة إقامة المرضىالمقبول�ة �مبدأ المساواة یرت�ط مفهوم 
والخدمات المقدمة للمر�ض لتحقیق عمل�ة االستشفاء �اإلضافة الى العدالة بین الجنسین من كافة النواحي الصح�ة والخدم�ة 

 .والتصم�م�ة

تتوفر المساواة من خالل تلب�ة االحت�اجات المتنوعة للمرضى في إطار من االحترام لذات المر�ض ورغ�اته الس�كولوج�ة  
وحفظ الكرامة والخصوص�ة �اإلضافة الى المرونة في الحركة وسهولة ووضوح�ه طرق الوصول واستغالل المساحات 

) وحدات التمر�ض والمراق�ة(ضوحها مثل فضاءات العنا�ة الصح�ة للفعال�ات في اجنحة إقامة المرضى وتوفیر الخدمات وو 
                 والحمامات وتلب�ة متطل�ات المرافقین �شكل متساو داخل اجنحة إقامة المرضى لتحقیق جودة عال�ة للرعا�ة الصح�ة 

)Lesley Baillie, Milika Matiti,2013,pp6-12 (.   

 ة لمفهوم المساواة من خالل لذا �مكن ایجاز الجوانب األساس�

 . تساوي فرص الجنسین في الحصول على الرعا�ة الطب�ة والخدم�ة -
التنظ�م الفضائي ألجنحة إقامة المرضى یجب ان یراعي عالقة المر�ض بوحدات التمر�ض والمراق�ة والعالقة مع  -

 . الملحقات الخدم�ة المشتركة مثل الحمامات والمرافق الصح�ة األخرى
 .اء مساحة متساو�ة ضمن اجنحة إقامة المرضىطالنس�ة الى المرافقین للمرضى واعفرص �تساوي ال -
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 مفهوم األمان   3-1-4

�صورة عامة اهم المتطل�ات الس�كولوج�ة والتي تؤثر �شكل كبیر على جودة الرعا�ة الصح�ة في ابن�ة المستشف�ات  أحد
�المر�ض المق�م في المستشفى حیث تمثل اجنحة إقامة وعلى اجنحة إقامة المرضى �شكل خاص خصوصا الرت�اطها 
والتي تكون متغیرة وغیر ثابتة الق�مة وعة من الحاجات مالمرضى مفهوم السكنى �النس�ة للمر�ض لذلك هي ترت�ط �مج

 : و�مكن ایجازها �التالي

من خالل استخدام بیئة مح�طة تعطي الهدوء والطمأنینة وااللفة من خالل التصم�م الداخلي : الحاجات النفس�ة -
ألجنحة إقامة المرضى �استخدام عناصر تصم�مة داخل�ة تساعد على تولید مشاعر الهدوء وااللفة واالرت�اط 

 . لخدمات الالزمة والكاف�ة�السكنى وخاصة عناصر اللون واالضاءة واالثاث وتوفیر المساحات وا
وغرفة إقامة األط�اء ) وحدة التمر�ض(تشمل عالقة موقع المر�ض مع وحدة الرعا�ة الطب�ة : الحاجات الطب�ة -

 Reiling( .الطب�ةوسهولة الوصول الى الحاالت الحرجة وعدم تقاطع الحركة في توفیر الخدمات 
،Hughes,Murphy,2008,pp. 167-192 ( .    
 : �مكن تصنیف المفاه�م المطروحة على قسمین رئ�سین حثما تقدم �ه ال�من خالل 

ترت�ط بتوفیر و  ألجنحة إقامة المرضى �مقبول�ة الفضاء الداخلي ورضا المستخدم المتعلقة مفاه�مالیتمثل �: القسم األول
لحصول على الخدمات او المساحات المخصصة الشخص�ة للمر�ض وتحقق المساواة على كافة المستو�ات لاالحت�اجات 

وتتحقق المقبول�ة من خالل حفظ كرامة المر�ض �احترام  المراق�ة،لكل مر�ض وعالقة المر�ض �الوحدات الطب�ة ووحدات 
خصوص�ة المر�ض وقدرته على التحكم �البیئة المح�طة من اضاءة ودرجات حرارة وتحدید نوع الردهة والتحقق الهدوء 

 . �صري والصوتيوالعزل ال

والشعور  الفیز�ائ�ةتتعلق �اإلحساس �األمان من خالل ضمان سالمة المر�ض ضمن البیئة یتمثل �مفاه�م : القسم الثاني
 .ألجنحة إقامة المرضى�األمان على المستوى النفسي 

لحهذ ئكتئكت -4  ئك

�طرح ال�حث خالل هذا المحور بناء اإلطار النظري للمفاه�م التي تم طرحها في المحور�ن األول والثاني وصوال الى بلورة 
 .لق�اس في الدراسة العمل�ة لل�حثتحدید ال�ات اوصوال الى النظري مفردات اإلطار 

 مفردات اإلطار النظري بلورة  4-1

�عد ان تم طرح ومناقشة محاور ال�حث المختلفة واستخراج اهم المفردات والمفاه�م المرت�طة �التنظ�م الفضائي وكفاءة األداء 
التنظ�م الفضائي  ألثرص�اغة مفردتین رئ�ستین  ال�حث من بناء اطاره النظري من خالل مكنالمرضى تفي اجنحة إقامة 

 : ضى وهيعلى كفاءة األداء في اجنحة إقامة المر 

 . المقبول�ة والرضا -1
 .االمان -2

 . المقبول�ة والرضا-: المفردة الرئ�سة األولى 4-2

�مكن و  تحقق حالة المقبول�ة والرضا لدى المرضى والمرافقین لهمتي ترت�ط هذه المفردة �مجموعة من المؤشرات الرئ�سة وال
 :لتالي من خالل الجدول ا لل�حث ایجازها

  )ال�احث) (المقبول�ة والرضا(األولى لإلطار النظري المفردة ): 1( جدول

األولى المفردة الرئ�سة 
X 

 الق�م الممكنة المؤشرات

 سهولة االتصال �كوادر الرعا�ة الصح�ة ووحدات التمر�ض توفیر االحت�اجات الشخص�ة المقبول�ة والرضا
 ...) للخدمات الحمامات، الصیدل�ة، المختبرات، االشعة، الخ(سهولة الوصول 

 مساحات االستق�ال للزوار والمرافقین
 ة �سر�ر المر�ضمعدات وتجهیزات طب�ة ملحق
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 اثاث مر�ح 
 المنظر واالنفتاح�ه نحو الخارج

 عالقة المر�ض بوحدات التمر�ض  المساواة
 �الخدمات الساندةعالقة المر�ض 

 مساحات متساو�ة ضمن الردهات
 نوع الردهة  توفیر الخصوص�ة

 .) اإلضاءة، درجات الحرارة، مواقع األثاث(قابل�ة التحكم والس�طرة على 
 الهدوء والعزل الصوتي 

 العزل ال�صري 
 

 .إقامة المرضىسمات التنظ�م الفضائي الكفوء ألجنحة -: المفردة الرئ�سة الثان�ة 4-3

ث ایجازها من خالل و�مكن لل�ح �األمانحالة الشعور ترت�ط هذه المفردة �مجموعة من المؤشرات الرئ�سة والتي تمثل 
  :الجدول التالي

  )ال�احث) (االمان(لإلطار النظري  المفردة الثان�ة: )2( جدول                          

 ثان�ةالمفردة الرئ�سة ال
Y 

 الق�م الممكنة المؤشرات

  األمان 
 

 على المستوى الفیز�ائي 

 ارض�ات غیر قابلة لالنزالق 
 اثاث ثابت مستقر وال �حوي زوا�ا حادة 

 مساند على جانبي الردهات والحمامات 
 اضاءة واضحة ال تسبب الز�غ بدون وهج 
 نظام تهو�ة شامل وتنق�ة الهواء من الجراث�م

 
 على المستوى النفسي 

 ) الفة، هدوء، سكینة(

 على مستوى األلوان 
 على مستوى اإلضاءة 

اتات واالنفتاح�ة على الطب�عة  استخدام الن�
 اثاث ذو طا�ع منزلي غیر رسمي 
 وضوح الطر�ق وسهولة الوصول

 

 )العملي-التطب�قي الجانب(: المحور الرا�ع-5

توجد عالقة طرد�ة یتم في هذا المحور اخت�ار فرض�ة ال�حث المستمدة من اإلطار النظري لل�حث والمشار الیها على انه 
من خالل اعتماد المنهج النوعي . الكفوء و�ین كفاءة األداء الصحي ألجنحة إقامة المرضى مفردات التصم�م الداخليبین 

�اعت�اره منهج�ة مصممة لل�حوث الس�كولوج�ة واالجتماع�ة  "The Qualitative Heuristic Approach "QHAالوصفي 
عینتین تم انتخاب  .والتي ترت�ط �معالجة �حوث ترت�ط �مدى استجا�ة واخت�ار األشخاص لمجموعة من المتغیرات والمعاییر

مختلف االمراض وهو مستشفى هما مستشفى عام و�ستقبل العدید من الحاالت ل المشتركة لالخت�ار أجنحة إقامة المرضى
صا�ات الجهاز العصبي والدماغ وهو مستشفى اومستشفى تخصصي ألمراض وحاالت " مدینة الصدر" االمام علي في 
اعداد استمارة استب�ان ون من خالل تك العمل�ة مرحلتین المرحلة االولىتتضمن الدراسة ، "ال�اب الشرقي" الجملة العصب�ة 

من خالل توز�ع  النظري اإلطارمفردات  لتحدید اإلجا�ات التي ترت�ط �الق�م الممكنة التي تؤشر لمتغیرات) مغلق استب�ان(
أجنحة إقامة المرضى والقسم في  مفردة المقبول�ة والرضاأسئلة االستب�ان على قسمین رئ�سیین القسم األول لدراسة متغیرات 

) 1(وكما هو موضح في الملحق رقم  أجنحة إقامة المرضىفي  مفردة االمان الثاني من أسئلة االستب�ان لدراسة متغیرات
ة تتضمن تحلیل نتائج االستب�ان وتحدید التكرار واهم�ة كل متغیر حسب الوسط الحسابي المرحلة الثان�. الستمارة االستب�ان

وقد تم اخت�ار مصداق�ة . االحصائيللتحلیل  SPSSلتكرار اإلجا�ة ضمن استمارة االستب�ان و�كون ذلك �استخدام برنامج 
الخت�ار استقرار  1-0 وهي تعتبر ق�مة جیدة ومستقرة ضمن مدى 0.721ث�ات استمارة االستب�ان في البرنامج وكانت 

 .ب�ان واعتماد�ة مصداق�ة األسئلةاالست

 المتغیرات  ق�اس 5-1
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 42وال�الغة في اجنحة إقامة المرضى المشتركة �شمل الق�اس المطروح تحلیل نتائج االستب�ان لعینات االخت�ار المنتخ�ة 
من خالل دراسة . حالة في فترة زمن�ة بلغت أسبوعین لكل مستشفى للحصول على تنوع للعینة في اجنحة إقامة المرضى

من خالل التحقق من ق�اس نس�ة التكرار  االمانوالمفردة الثان�ة  المقبول�ة والرضااألولى وهي  متغیرات المفردةالعالقة بین 
 .النظري وعالقتها �مدى تحقق كفاءة األداء اإلطارالمتحققة للق�م الممكنة في مفردات 

 تحلیل نتائج الق�اس  5-2

 أجنحة إقامة المرضى لدى المر�ض في المقبول�ة والرضاائج مفردة تحلیل نت 5-2-1

المقبول�ة والرضا ضمن المتغیر األول  مفردةكشفت نتائج التحلیل استمارة االستب�ان في القسم األول من األسئلة المتعلقة �
حیث اشرت النتائج لتوفر ) 3(وهو توفیر االحت�اجات الشخص�ة للمرضى والمرافقین النسب الموضحة في الشكل رقم

االحت�اجات الشخص�ة للمرضى ان هناك صعو�ة في االتصال �كوادر الرعا�ة الطب�ة وارت�اط ضعیف بین المرضى في 
الردهات و�ین وحدات المراق�ة �اإلضافة الى ان المساحة المخصصة للمرافقین في الردهات تكون قلیلة في حین انها مناس�ه 

 . لزوار والمرافقین وفي حین یرى المرضى ان المساحة مكتظة نس�ة الى عدد االسرةخارج الردهات �النس�ة ل

اما النتائج المتعلقة �المتغیر الثاني وهو المنظر واالنفتاح�ة الى الخارج فقد أشرت نتائج االستب�ان الى ان جم�ع الردهات 
لة غیر مر�حة نفس�ا وتحتاج الى عنا�ة في تصم�م لدیها اطاللة الى الخارج في حین ان هناك النس�ة األكبر ترى ان االطال

 ). 4(ح في الشكل رقم هات ذات اطاللة علیها وكما هو موضالفضاءات الخارج�ة التي تكون الرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )توفیر االحت�اجات الشخص�ة( تحلیل نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبول�ة) 3( رقمشكل 

 

 )المنظر واالنفتاحیة على الخارج( تحلیل نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبولیة) 4(شكل رقم 
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�النس�ة الى متغیر المساواة الى ان عالقة المر�ض بوحدات التمر�ض هي عالقة ضع�فة في  في حین اشرت نتائج االستب�ان
هي عالقة جیدة وان نظام توز�ع االسرة داخل الردهات ) الحمامات(حین ان العالقة بین المر�ض والخدمات الساندة مثل 

 ). 5(الشكل رقم في  لة للتغییر والتعدیل وكما هو موضحغیر مر�ح وان اغلب األثاث غیر قاب

اما المتغیر الرا�ع توفیر الخصوص�ة فقد اشرت النتائج جم�ع المرضى �شعرون �الضوضاء في الردهات ضعف 
الخصوص�ة في الفضاء المخصص لهم ضمن الردهات �اإلضافة الى العدم قدرتهم في التحكم في درجات الحرارة �سبب 

التكییف المستخدمة في حین یرى اغلب�ة المرضى ان الردهات تحتاج الى االستخدام العام للردهات المشتركة وطب�عة أنظمة 
 ). 6(نظام تهو�ة أكثر جودة كما توضح النسب في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اجنحة إقامة المرضى االمانتحلیل نتائج مفردة  5-2-2

)المساواة( نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبولیة لتحلی) 5(شكل رقم   

 

)توفیر الخصوص�ة( خالل دراسة مفردة المقبول�ةتحلیل نتائج كفاءة األداء من ) 6(شكل رقم   
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على المستوى الفیز�ائي ان اغلب مفردة األمان من األسئلة المتعلقة � استمارة االستب�ان في القسم الثانيكشفت نتائج التحلیل 
�األمان على المستوى الفیز�ائي وذلك �سبب ان اغلب قطع األثاث هي ثابتة وغیر مستقرة  ن ال �شعرو المرضى والمرافقین 

بها وأ�ضا عدم وجود مساند في الردهات  المح�طةي الردهات والممرات وا�ا حادة واستخدام ارض�ات زلقة فوتحتوي على ز 
المستخدمة جیدة وكما هو موضح �النسب  وفي الممرات مما �سبب عدم الشعور �األمان في حین یرى االغلب ان االنارة

 ). 7(في الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الردهات ال  المرضى والمرافقینفي حین اشرت نتائج األسئلة المتعلقة �مفردة األمان على المستوى النفسي ان اغلب 
�االرت�اح لأللوان المستخدمة في الردهات واالثاث المستخدم ال �عطي شعور �الراحة وااللفة في حین یرى اغلب  ن �شعرو 

 ). 8(المرضى ان نظام ترق�م الردهات وطرق الوصول الیها معقد وغیر واضح، وكما هو موضح �النسب في الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على المستوى الفیز�ائياألمان كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة لیل نتائج حت) 7(شكل رقم 

 

 

لنفسيعلى المستوى ااألمان كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة لیل نتائج حت) 8(شكل رقم   
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 :النهائ�ة االستنتاجات -5

على ما تم طرحه في المحور الثالث من ال�حث وتحدید مفردات اإلطار النظري لتحقیق هدف ال�حث وتحلیل نتائج  بناء
 :الق�اس في المحور الرا�ع یتبنى ال�حث االستنتاجات التال�ة

تبني نمط تصم�مي یخلق عالقة قو�ة وفاعلة بین اجنحة إقامة المرضى وغرف األط�اء �ساهم في ز�ادة فاعل�ة  -
 . وغرف األط�اء اجنحة إقامة المرضى التنظ�م الفضائي في عالقة ضعف الحالي فيال داء الصحي و�عالجاأل

ضمن  لاستخدام تنظ�م فضائي واضح �عطي استقالل�ة لفضاءات اجنحة إقامة المرضى و�سمح �سهولة الوصو  -
 . المخطط العام للمستشفى و�عالج حالة عدم الوضوح�ة وتعقید الحركة للوصول ألجنحة إقامة المرضى

تبني نمط تصم�مي داخلي یوفر حالة الشعور �الرضا وتحقیق الكفاءة ألجنحة إقامة المرضى من خالل استخدام  -
إلح�اط والقلق لإلسهام في رفع كفاءة األداء واالبتعاد عن األلوان التي تثیر ا وضوح�ة عال�ة واأللوان ذات نقاء 

 . الس�كولوجي لألجنحة إقامة المرضى
االبتعاد عن استخدام وحدات التكییف الجدار�ة او الش�اك�ة واستخدام أنظمة تبر�د مركز�ة وحدیثة إلعطاء شعور  -

 .�الراحة لتقلیل الضوضاء والس�طرة على تهو�ة و�یئة اجنحة إقامة المرضى أكبر
اتجاهیتها و�وفر مساحة كاف�ة لتحقیق الراحة اثناء  نمط تصم�مي �سمح بإمكان�ة التغییر في مواقع االسرة وتبني  -

 . الحركة في الردهات
ان تحقیق الخصوص�ة هو عنصر أساسي في تصم�م اجنحة إقامة المرضى لرفع الشعور �المساواة وذلك من  -

وتوفیر مساحة كاف�ة للعزل بین سر�ر واخر وتساوي الفرص  خالل تبني عدد اقل من االسرة في الردهات المتعددة
 . في الحصول على الخدمات الطب�ة والخدمات األخرى بین المرضى الراقدین

ان تحقیق نوع�ة عال�ة من الكفاءة یتحقق من خالل تبني نمط تصم�مي یخلق عالقة قو�ة بین فضاءات اجنحة  -
 . )الخ، المختبرات، االشعة والسونار، دل�ةالصی(إقامة المرضى وفضاءات الخدمات الطب�ة 

ان تحقیق نفاذ�ة وارت�اط عالي بین فضاء اجنحة إقامة المرضى والفضاءات الخارج�ة المصممة یرفع من رضا  -
إقامة المرضى و�تم ذلك من خالل اعتماد  ألجنحةالمر�ض �شكل كبیر و�ساعد في ز�ادة كفاءة األداء الصحي 

 ).واألشجار الحدائق(الخارج�ة تصام�م توفر انفتاح�ه ومساحات ش�اب�ك واسعة مطلة على الفضاءات 
فضائي �سمح �الفصل ما بین موقع فضاءات استق�ال الزائر�ن و�مساحة كاف�ة عن فضاءات اجنحة تبني تنظ�م  -

�ة للمرافق المر�ض وتوفیر سر�ر ومساحة كاف�ة له تحفظ لهم وكذلك توفیر مساحة كاف إقامة المرضى
 .الخصوص�ة

وسط الردهة على ان تتوزع االسرة ) التمر�ض(العالج�ةتبني نمط تصم�مي تكون ف�ه وحدة المراق�ة ووحدة الرعا�ة  -
 �األمانوالشعور على جانبي الردهات وترت�ط �الش�اب�ك مما �ساعد على ز�ادة حجم الخدمة الطب�ة المقدمة 

 .�النس�ة للمر�ض
  �حوث تتعلق ب �أجراءیوصي ال�حث  التوص�ات -6
 . تتطو�ر كفاءة االداء في المستشف�ات �اعتماد عناصر تصم�م�ة و�یئ�ة مختلفة -1
اجراء مسوحات للمستشف�ات الحكوم�ة على اجنحة اقامة المرضى ووحدات الرعا�ة العالج�ة والخدمات المقدمة  -2

 . في االرتقاء �المعاییر التخط�ط�ة والتصم�م�ة وعالقتها ب�ق�ة اقسام المستشفى ألهمیتها
 . الس�طرة والتحكم ضمن وحدات واجنحة إقامة المرضى المفتوحةدراسة مفهوم  -3
 . دراسة مفهوم الخصوص�ة وك�ف�ة تحق�قها ضمن اجنحة إقامة المرضى -4
  .إقامة المرضىدراسة وحدات التمر�ض وعالقتها وارت�اطها �أجنحة  -5
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 1ملحق رقم 

 استمارة استبیان/ م 
 : بعد التحیة

یرجى التفضل باإلجابة على األسئلة المطروحة في ھذه االستمارة وذلك بھدف تحسین كفاءة وجودة األداء ألجنحة إقامة 
المرضى في المستشفى علما ان ھذه االستمارة ھي ألغراض البحث العلمي وتتكون من قسمین رئیسین لخدمة البحث 

 . شاكرین تعاونكم وصبركم "اجنحة إقامة المرضى للمستشفیاتأثر التنظیم الفضائي على كفاءة األداء في " الموسوم 

 معلومات عامة : أوال
 فما فوق  45 �         45-25 �عام           25اقل من � العمر         -1
 انثى  ��ذكر          �الجنس        -2
 .........................................-: التحصیل الدراسي -3
 ................................ -: تاریخ الدخول للمستشفى -4
 ...................................-: تاریخ الخروج المتوقع -5
 ..............................................-: اسم المستشفى -6

 
 

 أسئلة االستبیان : ثانیا
 ))رضا المریض(المقبولیة (سة مفردة یرتبط بدراسة كفاءة األداء من خالل درا/ القسم األول 

 
 الرمز

 
 االسئلة

 التقییم
 نعم

)2( 
كال 

)0( 
الى حد 

 )1(ما 
X1_1  الصیدلیة، (ھل موقع الردھة یرتبط بنسب متساویة بالخدمات الطبیة

 ....). المختبرات، االشعة والسونار، الخ
   

X1_2  بكوادر الرعایة سھولة االتصال (ھل وحدات المراقبة ترتبط بالردھة
 ).الصحیة

   

X1_3 ھل المساحة المخصصة للمرافق كافیة    
X1_4  كرسي، سریر(ھل األثاث المخصص للمرافق كافیة.(    
X1_5 ھل تتوفر فضاءات لالستقبال الزوار خارج الردھات العامة .    
X1_6 ھل مساحة الردھة مناسبة نسبة الى عدد االسرة ام مكتظة.    
X3_1  ھل توزیع االسرة كنظام ترتیب مریح ومتساوي    
X3_2  ھل السریر واالثاث سھل التحریك والتعدیل    
X3_3  الحمامات،(ھل عدد W.C (كافي ضمن الردھة    

X2 ھل یوجد شبابیك مطلة على الخارج    
X2_1 ھل المنظر المتاح الى الخارج مریح نفسیا    
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 م سعد محسن حمود .م

X4_1  التحكم بدرجات الحرارة والبرودةھل تمتلك القدرة على    
X4_2 ھل تمتلك القدرة على التحكم باالضاءة الطبیعیة والصناعیة ضمن الردھة    
X4_3  ھل تعاني من الضوضاء    
X4_4  ھل تعاني من قلة الخصوصیة الشخصیة ضمن الفضاء المخصص لك في

 الردھة
   

X4_5  ھل المكان مزود بنظام تھویة وتنقیة ھواء مناسب    
 
 

 یرتبط بدراسة كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة األمان  /القسم الثاني
 

 الرمز
 

 االسئلة
 التقییم

 نعم
)2( 

كال 
)0( 

الى حد 
 )1(ما 

Y1_1  ھل األثاث ثابت ومستقر ومریح    
Y1_2  ھل یحوي األثاث على زوایا حادة    
Y1_3 ھل االرضیات زلقة    
Y1_4 وممرات الحركة  تھل تتوفر مساند على جانبي الردھة وباتجاه الحماما    
Y1_5  ھل االنارة واضحة ومنتشرة بشكل ال یسبب لك تشویش بصري عند الحركة    
Y2_1  الضیق، الكأبة، الخوف(ھل ألوان الردھة تثیر لدیك شعورا غیر مریح(    
Y2_2  الضیق، الكأبة، الخوف(أضاءه الردھة تثیر لدیك شعورا غیر مریح ھل(    
Y2_3  ھل تشعرك اثاث الردھة واللوحات والنباتات والستائر بالرحة وااللفة    
Y2_4  ھل موقع الردھة واضح لك ضمن المستشفى    
Y2_5 تشعر بالضیاع  كھل ترقیم الردھات واضح وسھل القراءة بحیث ال یجعل    

 
 المالحظات واالقتراحات: ثالثا

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
...................................................................................... 

 
  -: تم تعبئة االستمارة من قبل

 
 �المریض       
 �المرافق        

 
أتقدم بالشكر والتقدیر لكل من شارك في عملیة االستبیان من المرضى المقیمین والمرافقین واشكر مساھمة الكادر الطبي 

 وتسھیلھم عملیة االستبانة وتقدیري لتحملكم عناء اإلجابة وصبركم وخدمتكم للبحث العلمي
  

 الباحث
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 أثر عناصر الفضاء الداخلي على كفــاءة األداء في اجنحة اقامة المرضى 

 
 

 2ملحق رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نظام الممر )B-1(شكل رقم  النظام المفتوح) A-1(شكل رقم 

 النظام الصلیبي) D-1(شكل رقم  النظام المزدوج) C-1(شكل رقم 

 النظام الغرفة المفردة) E-1(شكل رقم 
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