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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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 المستخلص 

يعاني القطاع الصحي في بلدنا من غياب مواكبة التوجهات الحديثة على مستوى العمارة الصحية او مفهوم العمارة الشافية 
والتي ترتبط بكفاءة أداء المباني الصحية وخصوصا على مستوى التصميم الداخلي ولما له من إثر على الجانبين الفيزيائي 

 . تخدم وتفاعله مع الواقع من خالل تحقيق مفردات التصميم الداخليوالنفسي وعلى واليات تحويل تجربة المس
لذلك يستند البحث على تصور بان كفاءة األداء تعتمد بشكل كبير على عناصر الفضاء الداخلي من خالل تجربة المريض 

عناصر ل أثر قصور معرفي حو للبيئة المحيطة به في اجنحة إقامة المرضى، لذلك فقد جاءت مشكلة البحث لتنص على 
وجاء هدف البحث الكشف عن المفاهيم المرتبطة بكفاءة األداء  المرضى ألجنحة اقامةالداخلي على كفاءة االداء  الفضاء

 .من خالل مفردات الفضاء الداخلي
 اما منهج البحث فقد تمثل بعدد من الخطوات أولها تحديد اإلطار المفاهيمي لكل من مفردات الفضاء الداخلي وكفاءة 

األداء في اجنحة إقامة المرضى ومن ثم بناء اإلطار النظري للبحث واختبار فرضية البحث من خالل اعتماد المنهج 
واألمان ثم تحليل ( المقبولية)النوعي الوصفي باستخدام استمارة استبيان بنيت وفق اإلطار النظري لمفهومي رضا المريض 

 .ومن ثم تحليل النتائج وتحديد االستنتاجات( SPSS) نتائج االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي
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وجد البحث ان لمفردات الفضاء الداخلي األثر األكبر في رفع كفاء األداء ألجنحة إقامة المرضى من خالل الشعور بالرضا 
ر الخدمات والمقبولية على كافة المستويات سواء من خالل توفير االحتياجات الشخصية والخصوصية او المساواة في توفي

الصحية والخدمات الساندة وطبيعة العناصر المستخدمة في اجنحة إقامة المرضى كما توصل البحث الى ان الشعور 
 . باألمان على المستوى الفيزيائي والنفسي يتحقق من خالل عناصر معينة في الفضاء الداخلي

   .لفضاء الداخلياجنحة إقامة المرضى، كفاءة األداء، عناصر ا: الكلمات المفتاحية  
  :المقدمة -1

تبرز أحدث التوجهات المعمارية مفهوم العمارة الصحية وأثرها على فعاليات وسلوكيات االفراد حيث تمثل حالة التفاعل بين 
وفي اجنحة القامة المرضى بشكل خاص مما يساهم على  المستشفياتوبين المستخدم والسيما في  عناصر الفضاء الداخلي

المحيطة  والبيئةيق عملية االستشفاء للمريض المقيم من خالل البنية المادية قرفع كفاء األداء لمبنى المستشفى في تح
 م في تحقيق الهدفعنصر عالجي ومساه من هذه العناصرعلى المستخدم ما يجعل  المؤثرةوعناصر التصميم الداخلي 

ولغرض الوصول الى تحديد مشكلة البحث وهدفه ومنهجه فانه سيتم أوال البحث في اإلطار المفاهيمي . األساس للمبنى
 . الهم عناصر الفضاء الداخلي ألجنحة إقامة المرضى من خالل المحور األول

   -(: المفاهيمي اإلطار)األول المحور  -2
الفضاءات المخصصة  تعريف وتصنيف)في المستشفى من خالل المرضى إقامة  ألجنحةالتنظيم الفضائي توضيح شمل وي 

  .وأنظمة التجميع واهم العوامل المؤثرة في تشكيل اجنحة إقامة المرضى إقامة المرضى لألجنحة
 (:الردهات) الفضاءات الداخلية لألجنحة إقامة المرضى تعريف وتصنيف 2-1
يشمل النظام الخدمي للمستشفيات مجموعة من الفعاليات التي من خاللها يمكن تحديد مجموعة الفضاءات الخدمية والتي  

توفر للمريض والمعالج البيئة الصحية المالئمة لتحقيق أفضل المخرجات المطلوبة وتحقيق الشفاء ضمن بيئة مريحة، لعل 
 (. الردهات)ع المريض هي اجنحة إقامة المرضى أبرز هذه الفضاءات والتي تكون بتماس مباشر م

على انه القسم الخاص في المستشفى والذي  تعريف اجنحة إقامة المرضى (Webster,2015) ويبتسر-قاموس مرياميقدم 
ويتم نقل المرضى اليها بعد اخراجهم من جناح الطوارئ او العمليات  الرعاية،يحصل فيه المرضى على نوع خاص من 

وحسب توجيهات الطبيب المعالج ويتم من خاللها متابعة حالة المريض وعملية االستشفاء بالكامل تحت اشراف الكادر 
 : الطبي العام والمتخصص، وهذا يعتمد على مجموعة من شروط اهمها

 .يعتهاوجود مشاكل جسدية او نفسية وطب -
 . التي يحتاجها المريض إلعادة التأهيلالمدة  -
 . اعتماد التقييم السريري من قبل الطبيب المعالج -

الى مجموعة من التوقعات عن مستوى  (Health Building Note 04,2006)المرضى تشير المدونة البريطانية لرعاية 
الخدمات المقدمة من قبل الكادر الخدمي والصحي في المستشفى وما يقدمه المستشفى كمبنى من فضاءات خدمية 
وتصاميم تضمن للمريض الشعور بالراحة خالل عملية االستشفاء على المستويين الجسدي والنفسي وتتعلق هذه التوقعات 

 : هابالعديد من الجوانب من
من خالل العناصر التصميمة للفضاء الداخلي ألجنحة  توفير بيئة عالية الجودة لغرض تحقيق عملية االستشفاء -

 .والتي ترتبط بمدى مقبوليتها للمريض المقيم إقامة المرضى
الخصوصية تعتبر اهم معايير الراحة للمريض، والتي تؤثر بشكل مباشر على المريض وعالقته بمبنى المستشفى   -

 . وما تقدمه من خدمات
والتي تضمن للمريض معايير عالية من البيئة السليمة ( الحمامات والمرافق الصحية)توفير الخدمات الخاصة مثل  -

 . والنظيفة
  :ن خالل ردهات بأشكال متعددة فأما ان تكونالتأكيد على عزل الجنسين م -

ردهات للنساء، وذات خدمات صحية منفصلة لكل  وافضاءات الردهات ذات جنس واحد اما ردهات للرجال  .1
 .نوع منها
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فضاءات الردهات المنفردة وتكون اما بشكل جناح مع خدمات خاصة بها او بشكل غرف منفصلة وتشترك  .2
 .عة من الفضاءاتبخدمات صحية مركزية لكل مجمو 

لتحديد  (Bays)شكل ردهات مشتركة لكن تفصل بين االسرة عوازل خاصة ضمن الفضاء الواحد على  .3
 .مشتركةالمساحة المخصصة لكل مريض وضمن خدمات 

كما يحدد عدد االسرة في الردهة من خالل عدة عوامل باإلضافة الى مساحة الفضاء المخصص للفعالية وهو متغير حسب 
. ( Miller, Swensson,2002, p116) بنمط حمل العمل السنوي ويحدد ايضا من خالل مجموعة معايير ثابتة تتعلق 

      
 .بيانات وارقام حاالت الدخول المقبولة للمستشفى -
 .بيانات وارقام حاالت الدخول المرفوضة للمستشفى -
 . دخولللسياسة السماح  -
 . خط التطور المستقبلي -
 .المستشفىالكادر الخدمي في  -

 الفضائي وكفاءة األداء الصحي   التنظيم 2-2
العوامل المؤثرة ماهي تساؤال لتحديد العالقة بين التنظيم الفضائي وكفاءة األداء الصحي وهو  في هذه الفقرة يطرح البحث

 في تصميم اجنحة إقامة المرضى؟
خالل دراستهم حول  ( Cullinan & Wolf ( ) K. Wolaf,2010,p22-43)لإلجابة عن هذا التساؤل يطرح كل من 

الحلول التصميمة االفضل الجنحة المرضى مجموعة من االجابات التي تساعد في تحقيق فهم واضح للتساؤل  الذي 
 تشير دراستهم ان اجنحة المرضى تهتم بـــــ . ه الفقرةيطرحه البحث في هذ

الطبيب االستشاري، الطبيب ) وتشمل كل من المريض  واالدارة والكادر الطبي  -:نوع المستخدم الجنحة المرضى -
 .المقيم، االطباء الدوريين، الممرضين و الكادر الخدمي، عائلة المريض، زوار المريض

االرضيات، السقوف، الجدران، اللون، ) العناصر التصميمة الداخلية الجنحة المرضى البيئة المادية وتشمل  -
 .االثاث، التكنولوجيا، المعدات( الملمس، المواد 

،الضوضاء، العالقة بين الداخل (طبيعية، صناعية )التكييف، االنارة ) تعتمد على عدة عوامل : البيئة المحيطة  -
 . ر الخارجيواالنفتاحية على المنظ( والخارج 

مثل  متغيرةعن اجنحة المرضى من خالل مبادئ  ((Health Building Note 04,2013) فيما يطرح الكود البريطاني
 .الخصوصية، المراقبة، سهولة الوصول، ومن خالل نموذجين

رة في الردهة هو ان تكون وحدة التمريض والمراقبة في وسط الردهة وتشرف بشكل مباشر على جميع االس: النموذج االول
 .وتضمن جميع الخدمات الملحقة بها

 .هو ان توزع الوحدات الطبية والمراقبة الصحية والخدمية على جوانب الردهات: النموذج الثاني
 جنحة إقامة المرضىال أنواع التنظيم الفضائي 2-3

ودراسة القدرة االستشفائية والمدة متعددة تطورت تاريخيا حسب تطور حاجات المريض اجنحة إقامة المرضى أنظمة  عرفت
التخصص ونوع تغير نوع المستشفى من حيث  ى تطور األجهزة والمعدات الطبية اوالزمنية لمكوث المريض باإلضافة ال

 . مستشفى حكومي عام او مستشفى خاص الخدمات المقدمة سواء كانت
 : لتجميعية من خالل مايليويمكن طرح اهم هذه األنظمة ا

 المفتوحالنظام  -1
سرير تقسم على  32-22احد اهم واقدم انواع اجنحة المرضى ويحتوي على قاعة كبيرة دون تقسيمات فرعيه، تحتوي مابين 

أسرة ترتب على طول جانبي الجناح كل تجمع يخضع لمراقبة وحدة تمريض خاصة وقد  6-2شكل تجمعات تجمع ما بين 
ة الكبيرة تكون لعزل ومعالجة المرضى حسب الحاالت الخاصة او تحتوي ايضا على غرف خاصة منفصلة ملحقة بالقاع
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ابرز مساوئ هذا النظام هو . ( Helen M Pattison, Claire E Robertson,1996,p.820-826) طلب المريض
انعدام الخصوصية ، الضوضاء ، تشتيت جهد الكادر الطبي ، عدم القدرة على العناية الخاصة لكل حالة يكون عادة في 

كما هو  .المستشفيات الحكومية وذات الكلفة المحدودة والصحاب الدخل المحدود والفقراء او للذين اليملكون تأمين صحي 
 (2)ملحق ( A1-)موضح في الشكل رقم 

 نظام الممر  -2
نظام متطور عن النظام السابق من ناحية توزيع االسرة حيث يكون التوزيع على جانبي القاعة ولكل جانب سيكون  
 وغالبا ما يستخدم نمط التجميع هذا في ردهات الطوارئ. حدة تمريض خاصة باالضافة الى خدمات معينة لكل جانبو 
( B1-)كما هو موضح في الشكل رقم  .(2002رضوان الطحالوي، بول شنيارة، محمد سفيان كو، محمد كيخيا، )

  (.2)ملحق 
   النظام المزدوج -3

نظام يسمح بخدمة اكثر من مريض في نفس الوقت من خالل ممرضة واحدة وبهذا يقلل عدد االسرة في الردهة 
كما هو موضح  .( Tolley,2015) وأخرىسرير مع فراغات مشتركة بين ملحقات التمريض  20التكون كحد اعلى 

 (.2)ملحق ( C1-)في الشكل رقم 
 ( متقاطع الشكل)النظام الصليبي  -2
نظام نتج عن عملية التالعب بشكل المسقط االفقي لتقريب العدد االقصى الممكن من المرضى حول مركز التمريض  

يؤشر هذا .  ( Paradise,2008) اسرة موزعه على شكل صليب متقاطع 2لذلك تكون عدد االسره في هذه النوع هو 
يض فهو يعتبر عدد اقل من االسرة لذلك يمكن السيطره النظام الى كفاءة عالية في تحقيق الخدمه الصحية المقدمة للمر 

كما هو موضح . عليهم بشكل اكبر باالضافة الى تحقيق خصوصة اكبر للمريض وتسريع عملية االستشفاء الخاص به
 (.2)ملحق ( D1-)في الشكل رقم 

 نظام الغرفة المفردة  -2
بالخصوصية التامة وتوفير المرونة العالجية للكادر  يعتبر احد اهم وانجح االنظمة لوحدة العناية بالمريض النه يسمح

 20ل هذا النظام نسبة ما يقارب يشك. الطبي باالضافة الى مكافحة مخاطر العدوى والحد من االخطاء الطبية الضارة 
ظام من مميزات هذا الن. من عدد الردهات في المستشفيات العامة وهي بحاجة الى زيادة حقيقة الهميتها ومميزاتها % 

هو زيادة المرونة وقصر اقامة المرضى باالضافة الى سهولة الوصول للتنظيف وااللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة 
 (.2)ملحق ( E1-)كما هو موضح في الشكل رقم  ( NHS,Estates,2008,p63) والخصوصية

 :اجنحة اقامة المرضى العوامل المؤثرة على أنظمة تجميع 2-4
لقد تعددت االنظمة المستخدمة في تجميع االسرة داخل الردهات وذلك تبعا لمساحة الردهة المستخدمة وطبيعة الخدمات 
المقدمة للمرضى اثناء فترة اقامتهم باالضافة الى عالقاتها الفضائية بالفضاءات والفعاليات الخدمية المتصلة بها فهي ترتكز 

 .( Titian,1986)بشكل اساس الى مجموعة عوامل وهي 
وهذا يعتمد بشكل كبير على الفضاء المخصص للتمريض وتوقعيه وعالقته الحجمية باالسرة : احتياجات المراقبة  .1

 (المراقبة الشاملة) تشفاء للمرضى لغرض المراقبة والمالحظة الشاملة لحصول عملية االس
وتحول مدة البقاء بالمستشفى لتشمل عملية ان تطور مفهوم المراقبة  -:احتياجات الخصوصية وزيادة الرفاهية .2

ادى الى حصول حالة تحول في طبيعة ( وحدة التمريض ) خاص وهو  متابعة االستشفاء والنقاهه، وايجاد فضاء
االنظمة التجميعيه للردهات والفضاءات فاصبحت اكثر خصوصية من خالل تقليل عدد االسرة في الردهة الواحدة 

 . هاوتوفير الخدمات الخاصة ب
 .باالضافة الى ظهور الردهات المفردة والتي تحوي على كافة الخدمات الصحية الخاصة بالمريض

تغير طبيعة العناية وماهيه حاجة المريض  -:احتياجات العناية والعالقات الداخلية في جناح اقامة المريض  .3
في ايجاد عملية التنظيم الفضائي والعالقة بين فضاء التمريض وموقعه ضمن جناح االقامة يعتبر اهم العوامل 

 للتجمعات داخل الردهات حيث انها تتحقق من خالل الجوانب التالية 
 . ²م 1332المسافة بين جناح المريض وفضاء وحدة التمريض حيث انها تكون بمعدل  -
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وحدة التمريض ، وحدة الصيدلة ، مستودع التجهيزات ) اي عالقة فضاء االقامة ب . بين فعاليات الجناح العالقة -
 (، غرف الكادر الطبي والخدمي ، باالضافة الى الفعاليات الخدمية االخرى التنظيف الغسيل الطعام 

(Titian,1986 ).  
لالسرة في الردهات والذي يعتمد بشكل كبير على تطور من خالل ماسبق نالحظ التطور التاريخي لالنظمة التجميعية 
مجموعة نقاط واجب توفرها الجنحة  يمكن استخالص. الخدمات المقدمة للمريض ورفع سقف متطلبات الكادر الطبي

 .في الوقت الحالي إقامة المرضى
 .الخصوصية -1
 .المراقبة وتوقيع وحدة العناية الطبية بالنسبة لالسرة في الردهات -2
 .المرونة -3
 (. التي تحفظ الكرامة االنسانية) توفير البيئة المريحة  -4
 .سهولة الوصول -5
 .... تمريض ، غرف االطباء، الخ الصيدلية ، ال) عالقة الردهات بالوحدات الصحية الخدمية  -6

 (2)الشكل رقم قة من خالل يمكن تلخيص العال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبذا تبلورت المشكلة البحثية وأهدافها وفرضياتها بالشكل التالي
 . المرضى جنحة اقامةألالداخلي على كفاءة االداء  الفضاء عناصرقصور معرفي حول أثر : مشكلة البحث
 .الداخليالكشف عن المفاهيم المرتبطة بكفاءة األداء من خالل مفردات الفضاء : هدف البحث

 . وبين كفاءة األداء ألجنحة إقامة المرضى تحقق مفردات الفضاء الداخليتوجد عالقة طردية بين : فرضية البحث
  -: يعتمد منهج البحث على الخطوات التالية: منهج البحث

 . تحديد اهم المفاهيم المرتبطة بكفاءة األداء ألجنحة إقامة المرضى وبلورة مفردات اإلطار النظري للبحث -
 .تصميم قياس البحث وتحديد عينة الدراسة واستمارة االستبيان لغرض اختبار الفرضية -
 .رضىمفردات الفضاء الداخلي على كفاء األداء ألجنحة إقامة الم إثرتحليل النتائج واستنتاج  -

 
  

 [اعداد الباحث]متطلبات اجنحة اقامة المرضى  (2)شكل رقم 
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 الثاني  المحور-3
 الصحية ألجنحة إقامة المرضىاألداء كفاءة لتحقيق لمفاهيم األساسية النظري ل اإلطار 3-1
يعرف مفهوم الكفاءة على انه استخدام اقل عدد من المدخالت لخلق أكبر قدر من المخرجات وتتعلق الكفاءة عادة بعاملي  

يشير قاموس االعمال الى ان الكفاءة هي المخرجات الحقيقية للشخص والمحققة لرغباته اعتمادا على . الوقت والطاقة
 . طبيعة المدخالت

ماسلو وهو  دى تحققها كما يشير اليهايعتبر علم خاص يرتبط بحاجات االنسان االساسية ومان دراسة الكفاءة بحد ذاته 
يرتبط بعلم السلوكيات وتحديد العالقات بين البشر وبين المحيط واالنسان وكذلك يرتبط بطبيعة العالقة بين المحيط 

  .(Horney,1991)السلوك افي واالثر االجتماعي على الحضاري والثق
ة أداء المبنى يتعلق بوظيفة المبنى ومدى تحقق الفعالية داخل التنظيم الفضائي والشكلي للمبنى ويتعلق وان كفاء

بصناعة البناء من خالل االهتمام بجميع الجوانب االنشائية والخدمية التي تحقق فعالية المبنى وترتبط بالتاثير على 
 تخدم وتحقيق غايته داخل المبنى البيئة المحيطة الطبيعية والبنائية وأخيرا ترتبط بالمس

 :وهيإقامة المرضى  ألجنحةمجموعة من المفاهيم المرتبطة بكفاءة األداء الصحية ويمكن تحديد 
 والنوعية  مفهوم الفاعلية 3-1-1

المدى المتحقق لألهداف المنشودة وما هو مستهدف في حل المشاكل، أي انها يمكن تعريف الفاعلية ببساطة على انها 
ويشير ( عمل األشياء بصورة صحيحة)في حين ان الكفاءة تتعلق بــ ( عمل األشياء الصحيحة)بعبارة أخرى تتعلق بــــــ 

   : ة مرافقها وهيبوستن ووست الى انه هناك ثالث ابعاد أساسية لتحقيق الفاعلية في األبنية الصحية وكاف
 كفاءة العمل الجماعي  -
 توجيه المريض  -
  .( Borrill, Carletta, Carter,2000,p37) الكفاءة التنظيمية للمحيط -

( اجنحة إقامة المرضى)ويرتبط كل من مفهوم الكفاءة والفاعلية ارتباطا وثيقا وبعالقة طردية حيث ان مدى الفاعلية للمبنى 
والذي يحدد العالقة بين المستخدم وبين المؤثر والمتمثلة في يعتبر أحد عوامل تقليل المدة االستشفائية الالزمة للمريض 

من جهة وبين  والخدمية طبيعة العالقة بين الكوادر الطبية وتبرز الفعالية من خالل. رضىاالبنية الصحية بأجنحة إقامة الم
    ( Lawsen,Phiri,2003,pp1-27. )اخرىالمريض من جهة 

المفاهيم المتبعة في تصميم االبنية الصحية التي يتم من خاللها تحسين جودة ونتائج في حين ان النوعية تعتبر من 
المخرجات في األبنية الصحية كما تطرحها منظمة الصحة العالمية كاستراتيجية لرفع جودة الخدمات الصحية وكفاءة األداء 

بأنها درجة االلتزام بالمعايير المعاصرة  الصحية الهيئة االمريكية المشتركة العتماد المنظماتالوظيفي في حين يشير اليها 
 Joint Commission). المعترف بها على وجه العموم للممارسة الجيدة والنتائج المتوقعة لخدمة محددة

International,2014,p139-149 ).    
كما يشير قسم الخدمات الصحية في الكونجرس األمريكي بضرورة رفع نوعية الخدمات المقدمة للمريض من خالل ثالث 

 : معطيات أساسية
من خالل تحسين الخدمة العامة ورفع األداء ليس فقط للكادر الطبي وانما للنظام ككل وللبيئة : خدمة أفضل -

 . عموماالمادية الصحية والمتمثلة بأبنية المستشفى 
وذلك بتحسين السلوكيات االجتماعية في البيئة المادية المحيطة بالمريض والكادر الطبي لرفع : مجتمع صحي -

 . مستوى العالقة االجتماعية وبالتالي رفع كفاءة األداء الوظيفي
المرضى وتوفير المقصود بها هو توفير الرعاية للمريض والمرافقين له داخل اجنحة إقامة : توفير الرعاية الشاملة -

  .( Report to Gongress,2011) . أيضاالصحة النفسية لعوائلهم 
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 مفهوم المرونة  3-1-2
هي مفهوم المرونة في تصميم ابنية المستشفيات منها دراسة بابو حيث يشير الى ان المرونة  الدراساتطرحت العديد من 

تمثل مدى تعزيز الرعاية الصحية بالنسبة للمريض وهي ومتعدد بسبب تعدد وجهات النظر حيث  مفهوم يشمل مدى واسع
 . تمثل مدى اإلدارة وكفاءتها بالنسبة للكادر الصحي والخدمي

الى ان المرونة في التصميم والتخطيط والتنفيذ يشمل قدرة المساحات الخاصة  (بابو)من الناحية المعمارية يشير 
بالفضاءات على التكيف مع مختلف الحاجات المستقبلية من دون الحاجة الى كثير من التغيير المادي حيث ان المرونة 

 (  Babbu,2016,pp24-28). تشمل التوسع في المستقبل من حيث عدد االسرة والخدمات
 يطرح مفهوم المرونة من خالل ثالث جوانب أساسية وهي مكن ان لذا ي

  والتغيير  القدرة على التكيف -
 إمكانية التوسعة في البيئة المادية -

 ( رضا المستخدم)مفهوم المقبولية  3-1-3
نجاح األداء ألي فعالية او خدمة مقدمة لذلك هي من اهم مؤشرات يعتبر رضا المستخدم المؤشر األساس لقياس جودة 

وهي تشمل مجموعة من المتطلبات الخدمية والبيئية  (المرضى)اجنحة إقامة المرضى في تلبية رغبات المستخدمين 
حيث ( الخ ...اللون، الملمس، تصميم األثاث، اإلضاءة )الواجب توفرها وتشمل عناصر البيئة المادية الداخلية مثل 

ان رضا  ( Ebrahimi,Mardomi,Rahimabad,2013,pp21-27) ابراهيمي ورحيم ابادة كال من تطرح دراس
 : المريض يشمل مجموعة من الجوانب وهي كاالتي

 . احترام خصوصية المريض وتوفير فضاء خاص به -
 . تحديد االحتياجات الشخصية ومراعاتها بالنسبة للمريض -
 . وجود فضاء انتظار للزائرين مفصولة عن اجنحة إقامة المرضى -
ومنظر واضح من خالل عالقة اجنحة إقامة المرضى بالفضاءات الخارجية وتصميم الحدائق وغيرها توفير رؤية  -

 .لغرض الراحة والرضا النفسي خالل فترة إقامة المريض
 . توفير سطوح التقاء للكادر الطبي والخدمي يحقق رضا العاملين -
 . توفير مساحة مناسبة للمرافقين المقيمين مع المريض -

بتساوي الفرص  تتمثلوالتي  في الخدمات الصحية المقدمة في اجنحة إقامة المرضىالمقبولية بمبدأ المساواة يرتبط مفهوم 
والخدمات المقدمة للمريض لتحقيق عملية االستشفاء باإلضافة الى العدالة بين الجنسين من كافة النواحي الصحية والخدمية 

 .والتصميمية
تتوفر المساواة من خالل تلبية االحتياجات المتنوعة للمرضى في إطار من االحترام لذات المريض ورغباته السيكولوجية  

وحفظ الكرامة والخصوصية باإلضافة الى المرونة في الحركة وسهولة ووضوحيه طرق الوصول واستغالل المساحات 
( وحدات التمريض والمراقبة)ضوحها مثل فضاءات العناية الصحية للفعاليات في اجنحة إقامة المرضى وتوفير الخدمات وو 

                 والحمامات وتلبية متطلبات المرافقين بشكل متساو داخل اجنحة إقامة المرضى لتحقيق جودة عالية للرعاية الصحية 
(Lesley Baillie, Milika Matiti,2013,pp6-12 ).   

 ة لمفهوم المساواة من خالل لذا يمكن ايجاز الجوانب األساسي
 . تساوي فرص الجنسين في الحصول على الرعاية الطبية والخدمية -
التنظيم الفضائي ألجنحة إقامة المرضى يجب ان يراعي عالقة المريض بوحدات التمريض والمراقبة والعالقة مع  -

 . الملحقات الخدمية المشتركة مثل الحمامات والمرافق الصحية األخرى
 .اء مساحة متساوية ضمن اجنحة إقامة المرضىطالنسبة الى المرافقين للمرضى واعفرص بتساوي ال -
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 مفهوم األمان   3-1-4

بصورة عامة اهم المتطلبات السيكولوجية والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الرعاية الصحية في ابنية المستشفيات  أحد
بالمريض المقيم في المستشفى حيث تمثل اجنحة إقامة وعلى اجنحة إقامة المرضى بشكل خاص خصوصا الرتباطها 
والتي تكون متغيرة وغير ثابتة القيمة وعة من الحاجات مالمرضى مفهوم السكنى بالنسبة للمريض لذلك هي ترتبط بمج

 : ويمكن ايجازها بالتالي
من خالل استخدام بيئة محيطة تعطي الهدوء والطمأنينة وااللفة من خالل التصميم الداخلي : الحاجات النفسية -

ألجنحة إقامة المرضى باستخدام عناصر تصميمة داخلية تساعد على توليد مشاعر الهدوء وااللفة واالرتباط 
 . لخدمات الالزمة والكافيةبالسكنى وخاصة عناصر اللون واالضاءة واالثاث وتوفير المساحات وا

وغرفة إقامة األطباء ( وحدة التمريض)تشمل عالقة موقع المريض مع وحدة الرعاية الطبية : الحاجات الطبية -
 Reiling) .الطبيةوسهولة الوصول الى الحاالت الحرجة وعدم تقاطع الحركة في توفير الخدمات 

،Hughes,Murphy,2008,pp. 167-192 ) .    
 : يمكن تصنيف المفاهيم المطروحة على قسمين رئيسين حثما تقدم به البمن خالل 

ترتبط بتوفير و  ألجنحة إقامة المرضى بمقبولية الفضاء الداخلي ورضا المستخدم المتعلقة مفاهيماليتمثل ب: القسم األول
لحصول على الخدمات او المساحات المخصصة الشخصية للمريض وتحقق المساواة على كافة المستويات لاالحتياجات 

وتتحقق المقبولية من خالل حفظ كرامة المريض باحترام  المراقبة،لكل مريض وعالقة المريض بالوحدات الطبية ووحدات 
خصوصية المريض وقدرته على التحكم بالبيئة المحيطة من اضاءة ودرجات حرارة وتحديد نوع الردهة والتحقق الهدوء 

 . بصري والصوتيوالعزل ال
والشعور  الفيزيائيةتتعلق باإلحساس باألمان من خالل ضمان سالمة المريض ضمن البيئة يتمثل بمفاهيم : القسم الثاني

 .ألجنحة إقامة المرضىباألمان على المستوى النفسي 
 المحور الثالث -4

يطرح البحث خالل هذا المحور بناء اإلطار النظري للمفاهيم التي تم طرحها في المحورين األول والثاني وصوال الى بلورة 
 .لقياس في الدراسة العملية للبحثتحديد اليات اوصوال الى النظري مفردات اإلطار 

 مفردات اإلطار النظري بلورة  4-1
بعد ان تم طرح ومناقشة محاور البحث المختلفة واستخراج اهم المفردات والمفاهيم المرتبطة بالتنظيم الفضائي وكفاءة األداء 

التنظيم الفضائي  ألثرصياغة مفردتين رئيستين  البحث من بناء اطاره النظري من خالل مكنالمرضى تفي اجنحة إقامة 
 : ضى وهيعلى كفاءة األداء في اجنحة إقامة المر 

 . المقبولية والرضا -1
 .االمان -2

 . المقبولية والرضا-: المفردة الرئيسة األولى 4-2
يمكن و  تحقق حالة المقبولية والرضا لدى المرضى والمرافقين لهمتي ترتبط هذه المفردة بمجموعة من المؤشرات الرئيسة وال

 :لتالي من خالل الجدول ا للبحث ايجازها
  (الباحث( )المقبولية والرضا)األولى لإلطار النظري المفردة (: 1) جدول

األولى المفردة الرئيسة 
X 

 القيم الممكنة المؤشرات

 سهولة االتصال بكوادر الرعاية الصحية ووحدات التمريض توفير االحتياجات الشخصية المقبولية والرضا
 ...( للخدمات الحمامات، الصيدلية، المختبرات، االشعة، الخ)سهولة الوصول 

 مساحات االستقبال للزوار والمرافقين
 ة بسرير المريضمعدات وتجهيزات طبية ملحق
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 اثاث مريح 
 المنظر واالنفتاحيه نحو الخارج

 عالقة المريض بوحدات التمريض  المساواة
 بالخدمات الساندةعالقة المريض 

 مساحات متساوية ضمن الردهات
 نوع الردهة  توفير الخصوصية

 .( اإلضاءة، درجات الحرارة، مواقع األثاث)قابلية التحكم والسيطرة على 
 الهدوء والعزل الصوتي 

 العزل البصري 
 
 .إقامة المرضىسمات التنظيم الفضائي الكفوء ألجنحة -: المفردة الرئيسة الثانية 4-3

ث ايجازها من خالل ويمكن للبح باألمانحالة الشعور ترتبط هذه المفردة بمجموعة من المؤشرات الرئيسة والتي تمثل 
  :الجدول التالي

  (الباحث( )االمان)لإلطار النظري  المفردة الثانية: (2) جدول                          
 ثانيةالمفردة الرئيسة ال

Y 
 القيم الممكنة المؤشرات

  األمان 
 

 على المستوى الفيزيائي 

 ارضيات غير قابلة لالنزالق 
 اثاث ثابت مستقر وال يحوي زوايا حادة 
 مساند على جانبي الردهات والحمامات 

 اضاءة واضحة ال تسبب الزيغ بدون وهج 
 نظام تهوية شامل وتنقية الهواء من الجراثيم

 
 على المستوى النفسي 

 ( الفة، هدوء، سكينة)

 على مستوى األلوان 
 على مستوى اإلضاءة 

 استخدام النباتات واالنفتاحية على الطبيعة
 اثاث ذو طابع منزلي غير رسمي 
 وضوح الطريق وسهولة الوصول

 
 (العملي-التطبيقي الجانب): المحور الرابع-5

توجد عالقة طردية يتم في هذا المحور اختبار فرضية البحث المستمدة من اإلطار النظري للبحث والمشار اليها على انه 
من خالل اعتماد المنهج النوعي . الكفوء وبين كفاءة األداء الصحي ألجنحة إقامة المرضى مفردات التصميم الداخليبين 

باعتباره منهجية مصممة للبحوث السيكولوجية واالجتماعية  "The Qualitative Heuristic Approach "QHAالوصفي 
عينتين تم انتخاب  .والتي ترتبط بمعالجة بحوث ترتبط بمدى استجابة واختبار األشخاص لمجموعة من المتغيرات والمعايير

مختلف االمراض وهو مستشفى هما مستشفى عام ويستقبل العديد من الحاالت ل المشتركة لالختبار أجنحة إقامة المرضى
صابات الجهاز العصبي والدماغ وهو مستشفى اومستشفى تخصصي ألمراض وحاالت " مدينة الصدر" االمام علي في 
اعداد استمارة استبيان ون من خالل تك العملية مرحلتين المرحلة االولىتتضمن الدراسة ، "الباب الشرقي" الجملة العصبية 

من خالل توزيع  النظري اإلطارمفردات  لتحديد اإلجابات التي ترتبط بالقيم الممكنة التي تؤشر لمتغيرات( مغلق استبيان)
أجنحة إقامة المرضى والقسم في  مفردة المقبولية والرضاأسئلة االستبيان على قسمين رئيسيين القسم األول لدراسة متغيرات 

( 1)وكما هو موضح في الملحق رقم  أجنحة إقامة المرضىفي  مفردة االمان الثاني من أسئلة االستبيان لدراسة متغيرات
ة تتضمن تحليل نتائج االستبيان وتحديد التكرار واهمية كل متغير حسب الوسط الحسابي المرحلة الثاني. الستمارة االستبيان

وقد تم اختبار مصداقية . االحصائيللتحليل  SPSSلتكرار اإلجابة ضمن استمارة االستبيان ويكون ذلك باستخدام برنامج 
الختبار استقرار  1-0 وهي تعتبر قيمة جيدة ومستقرة ضمن مدى 03721ثبات استمارة االستبيان في البرنامج وكانت 

 .بيان واعتمادية مصداقية األسئلةاالست
 المتغيرات  قياس 5-1



 أثر عناصر الفضاء الداخلي على كفــاءة األداء في اجنحة اقامة المرضى 

121 
 

 22والبالغة في اجنحة إقامة المرضى المشتركة يشمل القياس المطروح تحليل نتائج االستبيان لعينات االختبار المنتخبة 
من خالل دراسة . حالة في فترة زمنية بلغت أسبوعين لكل مستشفى للحصول على تنوع للعينة في اجنحة إقامة المرضى

من خالل التحقق من قياس نسبة التكرار  االمانوالمفردة الثانية  المقبولية والرضااألولى وهي  متغيرات المفردةالعالقة بين 
 .النظري وعالقتها بمدى تحقق كفاءة األداء اإلطارالمتحققة للقيم الممكنة في مفردات 

 تحليل نتائج القياس  5-2
 أجنحة إقامة المرضى لدى المريض في المقبولية والرضاائج مفردة تحليل نت 5-2-1

المقبولية والرضا ضمن المتغير األول  مفردةكشفت نتائج التحليل استمارة االستبيان في القسم األول من األسئلة المتعلقة ب
حيث اشرت النتائج لتوفر ( 3)وهو توفير االحتياجات الشخصية للمرضى والمرافقين النسب الموضحة في الشكل رقم

االحتياجات الشخصية للمرضى ان هناك صعوبة في االتصال بكوادر الرعاية الطبية وارتباط ضعيف بين المرضى في 
الردهات وبين وحدات المراقبة باإلضافة الى ان المساحة المخصصة للمرافقين في الردهات تكون قليلة في حين انها مناسبه 

 . لزوار والمرافقين وفي حين يرى المرضى ان المساحة مكتظة نسبة الى عدد االسرةخارج الردهات بالنسبة ل
اما النتائج المتعلقة بالمتغير الثاني وهو المنظر واالنفتاحية الى الخارج فقد أشرت نتائج االستبيان الى ان جميع الردهات 

لة غير مريحة نفسيا وتحتاج الى عناية في تصميم لديها اطاللة الى الخارج في حين ان هناك النسبة األكبر ترى ان االطال
 (. 2)ح في الشكل رقم هات ذات اطاللة عليها وكما هو موضالفضاءات الخارجية التي تكون الرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (توفير االحتياجات الشخصية) تحليل نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبولية( 3) رقمشكل 

 

 (المنظر واالنفتاحية على الخارج) تحليل نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبولية( 1)شكل رقم 
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بالنسبة الى متغير المساواة الى ان عالقة المريض بوحدات التمريض هي عالقة ضعيفة  في حين اشرت نتائج االستبيان
هي عالقة جيدة وان نظام توزيع االسرة داخل الردهات ( الحمامات)في حين ان العالقة بين المريض والخدمات الساندة مثل 

 (. 2)الشكل رقم في  لة للتغيير والتعديل وكما هو موضحغير مريح وان اغلب األثاث غير قاب
اما المتغير الرابع توفير الخصوصية فقد اشرت النتائج جميع المرضى يشعرون بالضوضاء في الردهات ضعف 
الخصوصية في الفضاء المخصص لهم ضمن الردهات باإلضافة الى العدم قدرتهم في التحكم في درجات الحرارة بسبب 

التكييف المستخدمة في حين يرى اغلبية المرضى ان الردهات تحتاج الى االستخدام العام للردهات المشتركة وطبيعة أنظمة 
 (. 6)نظام تهوية أكثر جودة كما توضح النسب في الشكل 

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

(المساواة) نتائج كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة المقبولية لتحلي( 1)شكل رقم   

 

(توفير الخصوصية) خالل دراسة مفردة المقبوليةتحليل نتائج كفاءة األداء من ( 6)شكل رقم   
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على المستوى الفيزيائي ان اغلب مفردة األمان من األسئلة المتعلقة ب استمارة االستبيان في القسم الثانيكشفت نتائج التحليل 
باألمان على المستوى الفيزيائي وذلك بسبب ان اغلب قطع األثاث هي ثابتة وغير مستقرة  نال يشعرو المرضى والمرافقين 

بها وأيضا عدم وجود مساند في الردهات  المحيطةي الردهات والممرات وايا حادة واستخدام ارضيات زلقة فوتحتوي على ز 
المستخدمة جيدة وكما هو موضح بالنسب  وفي الممرات مما يسبب عدم الشعور باألمان في حين يرى االغلب ان االنارة

 (. 7)في الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في الردهات ال  المرضى والمرافقينفي حين اشرت نتائج األسئلة المتعلقة بمفردة األمان على المستوى النفسي ان اغلب 
باالرتياح لأللوان المستخدمة في الردهات واالثاث المستخدم ال يعطي شعور بالراحة وااللفة في حين يرى اغلب  نيشعرو 

 (. 8)المرضى ان نظام ترقيم الردهات وطرق الوصول اليها معقد وغير واضح، وكما هو موضح بالنسب في الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على المستوى الفيزيائياألمان كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة ليل نتائج حت( 7)شكل رقم 

 

 

لنفسيعلى المستوى ااألمان كفاءة األداء من خالل دراسة مفردة ليل نتائج حت( 8)شكل رقم   
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 :النهائية االستنتاجات -5
على ما تم طرحه في المحور الثالث من البحث وتحديد مفردات اإلطار النظري لتحقيق هدف البحث وتحليل نتائج  بناء

 :القياس في المحور الرابع يتبنى البحث االستنتاجات التالية
تبني نمط تصميمي يخلق عالقة قوية وفاعلة بين اجنحة إقامة المرضى وغرف األطباء يساهم في زيادة فاعلية  -

 . وغرف األطباء اجنحة إقامة المرضى التنظيم الفضائي في عالقة ضعف الحالي فيال داء الصحي ويعالجاأل
ضمن  لاستخدام تنظيم فضائي واضح يعطي استقاللية لفضاءات اجنحة إقامة المرضى ويسمح بسهولة الوصو  -

 . المخطط العام للمستشفى ويعالج حالة عدم الوضوحية وتعقيد الحركة للوصول ألجنحة إقامة المرضى
تبني نمط تصميمي داخلي يوفر حالة الشعور بالرضا وتحقيق الكفاءة ألجنحة إقامة المرضى من خالل استخدام  -

إلحباط والقلق لإلسهام في رفع كفاءة األداء واالبتعاد عن األلوان التي تثير ا وضوحية عالية واأللوان ذات نقاء 
 . السيكولوجي لألجنحة إقامة المرضى

االبتعاد عن استخدام وحدات التكييف الجدارية او الشباكية واستخدام أنظمة تبريد مركزية وحديثة إلعطاء شعور  -
 .بالراحة لتقليل الضوضاء والسيطرة على تهوية وبيئة اجنحة إقامة المرضى أكبر

اتجاهيتها ويوفر مساحة كافية لتحقيق الراحة اثناء  نمط تصميمي يسمح بإمكانية التغيير في مواقع االسرة وتبني  -
 . الحركة في الردهات

ان تحقيق الخصوصية هو عنصر أساسي في تصميم اجنحة إقامة المرضى لرفع الشعور بالمساواة وذلك من  -
وتوفير مساحة كافية للعزل بين سرير واخر وتساوي الفرص  خالل تبني عدد اقل من االسرة في الردهات المتعددة

 . في الحصول على الخدمات الطبية والخدمات األخرى بين المرضى الراقدين
ان تحقيق نوعية عالية من الكفاءة يتحقق من خالل تبني نمط تصميمي يخلق عالقة قوية بين فضاءات اجنحة  -

 . (الخ، المختبرات، االشعة والسونار، دليةالصي)إقامة المرضى وفضاءات الخدمات الطبية 
ان تحقيق نفاذية وارتباط عالي بين فضاء اجنحة إقامة المرضى والفضاءات الخارجية المصممة يرفع من رضا  -

إقامة المرضى ويتم ذلك من خالل اعتماد  ألجنحةالمريض بشكل كبير ويساعد في زيادة كفاءة األداء الصحي 
 (.واألشجار الحدائق)الخارجية تصاميم توفر انفتاحيه ومساحات شبابيك واسعة مطلة على الفضاءات 

فضائي يسمح بالفصل ما بين موقع فضاءات استقبال الزائرين وبمساحة كافية عن فضاءات اجنحة تبني تنظيم  -
ية للمرافق المريض وتوفير سرير ومساحة كافية له تحفظ لهم وكذلك توفير مساحة كاف إقامة المرضى

 .الخصوصية
وسط الردهة على ان تتوزع االسرة ( التمريض)العالجيةتبني نمط تصميمي تكون فيه وحدة المراقبة ووحدة الرعاية  -

 باألمانوالشعور على جانبي الردهات وترتبط بالشبابيك مما يساعد على زيادة حجم الخدمة الطبية المقدمة 
 .بالنسبة للمريض

  بحوث تتعلق ب بأجراءيوصي البحث  التوصيات -6
 . تتطوير كفاءة االداء في المستشفيات باعتماد عناصر تصميمية وبيئية مختلفة -1
اجراء مسوحات للمستشفيات الحكومية على اجنحة اقامة المرضى ووحدات الرعاية العالجية والخدمات المقدمة  -2

 . في االرتقاء بالمعايير التخطيطية والتصميمية وعالقتها ببقية اقسام المستشفى ألهميتها
 . السيطرة والتحكم ضمن وحدات واجنحة إقامة المرضى المفتوحةدراسة مفهوم  -3
 . دراسة مفهوم الخصوصية وكيفية تحقيقها ضمن اجنحة إقامة المرضى -2
  .إقامة المرضىدراسة وحدات التمريض وعالقتها وارتباطها بأجنحة  -2
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 1ملحق رقم 

 استمارة استبيان/ م 

 : بعد التحية

يرجى التفضل باإلجابة على األسئلة المطروحة في هذه االستمارة وذلك بهدف تحسين كفاءة وجودة األداء ألجنحة إقامة 
المرضى في المستشفى علما ان هذه االستمارة هي ألغراض البحث العلمي وتتكون من قسمين رئيسين لخدمة البحث 

 . شاكرين تعاونكم وصبركم "اجنحة إقامة المرضى للمستشفياتأثر التنظيم الفضائي على كفاءة األداء في " الموسوم 

 معلومات عامة : أوال

 فما فوق  52 ⧵         52-72 ⧵عام           72اقل من ⧵ العمر         -1
 انثى  ⧵⧵ذكر          ⧵الجنس        -7
 .........................................-: التحصيل الدراسي -3
 ................................ -: تاريخ الدخول للمستشفى -5
 ...................................-: تاريخ الخروج المتوقع -2
 ..............................................-: اسم المستشفى -6

 
 

 أسئلة االستبيان : ثانيا

 ((رضا المريض)المقبولية )سة مفردة يرتبط بدراسة كفاءة األداء من خالل درا/ القسم األول 

 
 الرمز

 
 االسئلة

 التقييم
 نعم

(2) 
كال 

(1) 
الى حد 

 (1)ما 
X1_1  الصيدلية، )هل موقع الردهة يرتبط بنسب متساوية بالخدمات الطبية

 ....(. المختبرات، االشعة والسونار، الخ
   

X1_2  بكوادر الرعاية سهولة االتصال )هل وحدات المراقبة ترتبط بالردهة
 (.الصحية

   

X1_3 هل المساحة المخصصة للمرافق كافية    
X1_4  (.كرسي، سرير)هل األثاث المخصص للمرافق كافية    
X1_5 هل تتوفر فضاءات لالستقبال الزوار خارج الردهات العامة .    
X1_6 هل مساحة الردهة مناسبة نسبة الى عدد االسرة ام مكتظة.    
X3_1  هل توزيع االسرة كنظام ترتيب مريح ومتساوي    
X3_2  هل السرير واالثاث سهل التحريك والتعديل    
X3_3  هل عدد(،الحمامات W.C )كافي ضمن الردهة    

X2 هل يوجد شبابيك مطلة على الخارج    
X2_1 هل المنظر المتاح الى الخارج مريح نفسيا    

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.merriam-webster.com/
http://martintolley.com/environment/BuiltEnv2EnvPsy6.html
http://www.tso.co.uk/bookshop
http://www.ahrq.gov/workingforquality
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Richard+L.+Miller%2C+Earl+S.+Swensson&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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X4_1  التحكم بدرجات الحرارة والبرودةهل تمتلك القدرة على    
X4_2 هل تمتلك القدرة على التحكم باالضاءة الطبيعية والصناعية ضمن الردهة    
X4_3  هل تعاني من الضوضاء    
X4_4  هل تعاني من قلة الخصوصية الشخصية ضمن الفضاء المخصص لك في

 الردهة
   

X4_5  هل المكان مزود بنظام تهوية وتنقية هواء مناسب    
 

 

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

 
 الرمز

 
 االسئلة

 التقييم
 نعم

(2) 
كال 

(1) 
الى حد 

 (1)ما 
Y1_1  هل األثاث ثابت ومستقر ومريح    
Y1_2  هل يحوي األثاث على زوايا حادة    
Y1_3 هل االرضيات زلقة    
Y1_4 وممرات الحركة  تهل تتوفر مساند على جانبي الردهة وباتجاه الحماما    
Y1_5  هل االنارة واضحة ومنتشرة بشكل ال يسبب لك تشويش بصري عند الحركة    
Y2_1  (الضيق، الكأبة، الخوف)هل ألوان الردهة تثير لديك شعورا غير مريح    
Y2_2  (الضيق، الكأبة، الخوف)أضاءه الردهة تثير لديك شعورا غير مريح هل    
Y2_3  هل تشعرك اثاث الردهة واللوحات والنباتات والستائر بالرحة وااللفة    
Y2_4  هل موقع الردهة واضح لك ضمن المستشفى    
Y2_5 تشعر بالضياع  كهل ترقيم الردهات واضح وسهل القراءة بحيث ال يجعل    

 

 المالحظات واالقتراحات: ثالثا
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  -: تم تعبئة االستمارة من قبل

 

 ⧵المريض       

 ⧵المرافق        

 

أتقدم بالشكر والتقدير لكل من شارك في عملية االستبيان من المرضى المقيمين والمرافقين واشكر مساهمة الكادر الطبي 
 وتسهيلهم عملية االستبانة وتقديري لتحملكم عناء اإلجابة وصبركم وخدمتكم للبحث العلمي

  

 الباحث
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 2ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 النظام الغرفة المفردة( E-1)شكل رقم 


