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ABSTRACT:                                    
      Seniors represent an important category in any society being one of the most important 
institutions of community, Thence the Society is utterly responsible for providing seniors with 
the healthiest services. 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. This is hoped to decrease pain, fear and anxiety , which in turn 
would enhance the feeling of security and safety for seniors and fasten his cure .The description 
of modern spaces of seniors living shows lacking in full range of Supportive Design of wellness  
, which are not present in most modern spaces . They have also been neglected by designers: 
both by not being consciously manipulated and by not allowing them to happen. The research 
problem identified by the lack of a clear perception of  the concept of social support of  the 
theory of supporttive design, 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 social support contribute in promoting the recovery of elderly residents in care 
homes.The research reaches to the definition of Supportive design of wellness as : ((A design 
that enhances interior environments possibilities for constructors care for the elderly to make a 
positive psychological changes for residents in this role and urged the curability and enhance 
deal with stress and cope with stress by attracting the attention of the elderly and try to create a 
pleasant atmosphere characterized by motivation and creativity challenge of anxiety and 
dispersion of mind for pain and diseases that afflict them, and healthy indoor environments 
based design to provide functional and safety requirements in addition to achieving 
psychological comfort through the budget between the various design factors, climatic, and 
psychological...)). 
    In view of the problem under investigation, the goal of the present research is defined as 
arriving at the establishment of a theoretical framework of the design factors supporting 
wellness, in an attempt to find a clear vision about the concept of social support to the theory of 
supportive willness design, in connection with the internal space elements and their role in 
promoting willness within the atmosphere of the internal environment of Senior Living. 
   To achieve the aim of the study , a theoretical framework has been set up first and then 
applied 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 three models of the 
theory of reinforcement recovery within the physical environment of the nursing homes: 0.1) 
Enhancement Homelike environment; 0.2) Enhancement Small Scale Clustering Approach; 0.3) 
Enhancement a variety of common spaces. The results of the analysis shows the important 
actors of the internal space elements in promoting recovery within the atmosphere of the 
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internal environments of the senior living. Finally displayed some of the conclusions and 
recommendations of all. 
Keywords:Elderly Care Home, Supportive Design of Wellness, Homelike environment , Small 
Scale approach ,Access to social support. 

 
في الفضاءات الداخلية لدور رعاية  للتعافي مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم

  المسنين
  الخالصة

وفق  أفضل خدمات الرعاية الصحية لھمتعد فئة المسنين شريحة مؤسسة للمجتمع ، تقع مسؤولية توفير       
إنصب اھتمام المخططين والمھندسين المعماريين الطريقة المالئمة لعمرھم على عاتق المجتمع بكافة مؤسساته, لذا 

وعلماء النفس واإلجتماع على حد سواء في طرح اإلعتبارات الرئيسة عند تصميم البيئة الداخلية والخارجية لمرافق 
الرعاية الصحية للمسنين، لتعزيز بيئة عالجية تسھم في التخفيف من حدة االلم والقلق لديھم فضال عن تعزيز 

الداعمة  التلميحات تجاھل الى عامة بصورة المعاصرة الفضاءات وصف يشير , ألمن والسالمة لديھماإلحساس با
  . حدوثھا منع خالل من وا احيانا ومقصود واعي بشكل بھا التالعب اھمال خالل من قبل المصممين من للتعافي

 المتنوعة الداعمة للتعافي معلوماتال من المعماري لالستفادة المصمم امام معرفية الفرصة حقول تتيح عدة      
الداخلية الداعمة  الفضاءات على تصميم الضوء لدراسة والقاء البحث توجه داعمة ومريحة,  لذا فضاءات لخلق

ومن مراجعة الدراسات السابقة  والتعافي االجتماعي. الدعمعبر تعزيز مفھوم  للتعافي في دور رعاية المسنين
مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعافي وجود تصور واضح عن  عدم{تبلورت مشكلة البحث بـ 

، }بالعالقة مع عناصر الفضاء الداخلي ودورھا في تعزيز التعافي ضمن أجواء البيئة الداخلية لدور رعاية المسنين
التصميمية للفضاءات تسھم العناصر {وعلى ضوء المشكلة البحثية ، طرحت فرضية البحث الرئيسة والتي تمثلت بـ 

وتحدد ھدف البحث في بناء  .}في تعزيز تعافي المسنين المقيمين في دور الرعاية الداخلية المحققة للدعم االجتماعي
تصور واضح عن مفھوم الدعم االجتماعي  {اطار نظري للعوامل التصميمة الداعمة للتعافي, في محاولة ايجاد 

القة مع عناصر الفضاء الداخلي ودورھا في تعزيز التعافي ضمن أجواء البيئة لنظرية التصميم الداعم للتعافي بالع
  .}الداخلية لدور رعاية المسنين

كونه التصميم الذي يعزز إمكانيات البيئات الداخلية لمنشئات التصميم الداعم للتعافي ((  اشار البحث الى تعريف     
 مع التعامل وتعزيز قابلية الشفاء مقيمين في ھذه الدور وحثرعاية المسنين على إحداث تغيرات نفسية إيجابية لل

اإلجھاد ومواجھة التوتر من خالل جذب انتباه المسن ومحاولة خلق اجواء ممتعة تمتاز بالتحفيز واالبداع تحد من 
وفير القلق وتشتت الذھن عن االلم واالمراض التي يعاني منھا، ويرتكز تصميم البيئات الداخلية المعافاة على ت

من خالل الموازنة مابين العوامل المختلفة  المتطلبات الوظيفية ومتطلبات السالمة اضافة الى تحقيق الراحة النفسية
تطلب تحقيق الھدف بناء االطار النظري للبحث ومن ثم تطبيق االطار على بيئات معمارية  ، والنفسية)).ة التصميمي

حث على ثالث مفردات لتعزيز مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية منتخبة بھدف اختبار صحة الفرضية . ركز الب
تعزيز مفھوم البيئة المنزلية  فيما ) 1: التصميم الداعم للتعافي ضمن المحيط المادي لدور رعاية المسنين , تمثلت بـ 

التنوع في تعزيز ) 3, تعزيز التقارب بالتجميع على مستوى مقياس صغير )2,  يتعلق بالمحيط المادي واالجتماعي
فيما يخص تعزيز مفھوم  الدعم االجتماعي ، االھمية الفاعلة لعناصر  النتائجوأظھرت  . الفضاءات العامة المشتركة

 االستنتاجات بعض الفضاء الداخلي في تعزيز التعافي ضمن أجواء البيئة الداخلية لدور رعاية المسنين . وتم عرض
  بذلك. الخاصة والتوصيات

 
  ية(المفتاحية)الكلمات الرئيس
, Willness Supportive Design للتعافي التصميم الداعم,  Elderly Care Homesمسنين دور رعاية ال

, المقاربة  Homelike environment ، البيئة المنزلية Access to social supportاالجتماعي  الدعم تعزيز
  . Small Scale approachعلى نطاق صغير 

  
  
  
  
  
  


