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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 

  
 المقدمة

تعرض لتصميم أي مبنى مخصص للرعاية الصحية ھو قبل كل شئ بحث لبيئة يستخدمھا اإلنسان ويكون إن ال    
نحو  قبل العلماء والباحثين خارج العراقھناك توجه كبير من و ،اإلنسان فيھا أوال وأخيرا ھو محور االھتمام 

لھا للوصول إلى معالم العمارة الصحية دراسة التصاميم الصحية الداعمة للتعافي لمختلف أنواع األبنية وبكل تفاصي
من حيث بمعطياته الغنية للمباني  التصميم الداخلي يعد وإعطاء معايير خاصة بھا بشكل يضمن تعافي المستخدم , و
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في المباني  التصميم سوء أن ىال علميةال دلة. ھذا وتشير األمن عمارة المبنى الكلية  ااساسي اجزء االنشاء واالداء
 المؤشرات على سلبية اآثار له يكون أن يمكن الحاالت بعضفي و المرضى رفاھية ضد يعمل ديداالصحية تح
 القلق،ك للمرضى السلبية النتائج ببعض التصميم سوء األبحاث ربطت حيث، للمريض  العامة للصحة الفسيولوجية
لصحة  الداعم غير التصميم حيث انالعقاقير وزيادة كلف العالج وزيادة كمية تعاطي  الدم، ضغط وارتفاع والھذيان،
  .[1]الشفاء عملية استئناف في عكسي تأثير له المريض

ً في تصميم الفضاء الداخليرئيس دوراً  )wellnessظاھرة التعافي (تلعب  (الجسدية, الستة  اھمن خالل ابعاد ا
ي خلق االجواء الصحية والنفسية تسھم فالتي بدورھا , و.[2]االجتماعية)والعاطفية , الروحية , الفكرية, المھنية, 

المالئمة للعالج الطبي . كما ان توظيف المثيرات الحسية المختلفة من رائحة وصوت وملمس ولون واضاءة 
ومناظر طبيعية ..الخ  في الفضاءات الداخلية يحفز المسنين على حب المكان والحركة فيه فضالً عن خلق جو آمن 

   ه وأالمه.مرح يطمئن فيه المسن وينسى مخاوف
تلعب المقومات والمتطلبات التصميمية دوراً رئيساً في تصميم الفضاء الداخلي في مؤسسات الرعاية الصحية بوجه 
عام ودور رعاية المسنين بوجه خاص , لما لھا من تأثير مباشر على تعافي المسن (الجسدي والعاطفي و الروحي 

 , لق االجواء الصحية والنفسية المالئمة للعالج الطبي للمسنينوالفكري واالجتماعي و المھني) والتي تسھم في خ
برزت اھمية البحث نظرا لقلة البحوث المتوفرة محليا حول موضوع التصميم الداخلي في ابنية دور رعاية المسنين 

ور وقد نجم ذلك عن قص, التي تسعى لتوفر المكان االمثل للمسنين لضمان شيخوخة معافاة لما تبقى من حياتھم
بـ  مشكلة البحث وتحددتالمعرفة ، في علـم النفس البيئي بصورة عامة وفي حقل العمارة الداخلية بصورة خاصة . 

بالعالقة مع عناصر الفضاء مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعافي عدم وجود تصور واضح عن {
ً للمشكلة البحثية }داخلية لدور رعاية المسنينالداخلي ودورھا في تعزيز التعافي ضمن أجواء البيئة ال تحدد , وتبعا

مفھوم تصور واضح عن  { ايجاد في محاولة تصميمة الداعمة للتعافي,في بناء اطار نظري للعوامل ال ھدف البحث
ي بالعالقة مع عناصر الفضاء الداخلي ودورھا في تعزيز التعافالدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعافي 
تسھم العناصر التصميمية {فتمثلت بـ  اما فرضية البحث.}ضمن أجواء البيئة الداخلية لدور رعاية المسنين

استوجب تحقيق .}في تعزيز تعافي المسنين المقيمين في دور الرعاية  للفضاءات الداخلية المحققة للدعم االجتماعي
يھا المحاور األساسية للبحث من خالل تقصي تأسيس قاعدة معلوماتية نظرية موضوعية تستند علھدف البحث 

موضوع  لوجية والصحية والسلوكية التي تناولتوتحليل األدبيات والدراسات في المجاالت المعمارية السايكو
وقد تحديدا في التجارب العالمية , وبما يسھم في حل المشكلة البحثية ويحقق ھدف البحث . (التصميم الداعم للتعافي) 

انتقاء اآلراء والنظريات التي تندرج في اطار البحث وتنسجم مع توجھاته ، وتم استخالص المشكلة  اعتمد البحث
وبين  -Wellness-البحثية وتحديد أھداف البحث في ضوء تأسيس ھذه القاعدة المعلوماتية, وفھم العالقة بين التعافي

صر التصميمية التي تساھم في تحقيق بيئة داخلية تصميم البيئة الداخلية لدور رعاية المسنين وبيان الخصائص والعنا
  .صحية لضمان شيخوخة معافاة 

طرح التصورات االفتراضية حول موضوع البحث , بتحديد مؤشرات مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية كما تم      
  .سلوب قياسھاالتصميم الداعم للتعافي, والخصائص والعناصر التصميمة الداعمة للتعافي في الفضاء الداخلي وأ

تطبيق والتحقق من صحة الفرضية باختبارھا التحليل نتائج و تطبيق االطار النظري على بيئات معمارية منتخبةو
ً ومناقشة استنتاجات الدراسة العملية متكامل لـ (مفھوم الدعم  –بناء انموذج فكري افتراضي وصوال الى  .احصائيا

ي). تتحدد من خالله الخصائص الرئيسة لعناصر الفضاء الداخلي المحققة االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعاف
  .للدعم االجتماعي والتي تعزز التعافي في دور رعاية المسنين

  
 wellness                                                                                                 لتعافيا

لة الجيدة للصحة البدنية والعقلية ، وخصوصا عندما يتم الحفاظ عليھا من خالل نظام غذائي الحا العافيةتمثل    
وممارسة مستمرة للرياضة، والعادات الصحية السليمة التي يحملھا االفراد للعالم الفيزيائي الخارجي والناجمة عن 

ة في مجاالت الحياة المختلفة التي تقود مجموعة من القرارات العقلية, والميول لتبني سلسلة من المبادئ المفتاحي
الفرد الى مستويات مرتفعة من الرفاه والرضا واالكتفاء الحياتي , يكونّھا االفراد عن محيطھم وتُرتبط ذھنياً ونفسياً , 
اذ البد من تحقيق بيئة تساعد المرضى على تحمل الضغط والتوتر الناجم عن التقدم في السن , كما يجب أن يكون 

تطرق , ] [3مشاركة فاعلة بين المسنين ومسؤلي الرعاية الصحية، والمسنين وعائالتھم ، والمسنين وبيئتھم ھناك
) Merriam-Webster( قاموس عدد ليس بقليل من الطروحات لمجموعة كبيرة من ھذه التعاريف منھا : تعريف

المسؤولية  اھمية على مشددايس الكمية, ، ول نوعية الحياةب يتعلق )Wellnessحيث تم االشارة  الى ان التعافي (
النشاط ويعرف العافية على النحو التالي:"ھي النوعية الحيوية وتوازن الشخصية ، ودعم  ومراقبةالذاتية والتعليم، 
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أو الحالة الجيدة للصحة وخصوصا في تحقيق الھدف المطلوب. تبدأ في صحة جيدة وخصوصا في تحقيق مطالب 
  .[4]الفعاليات كأھداف   

،  والعقلية الجيدة للصحة البدنية الحالة ) عرف التعافي او العافية"Dictionary Referenceوحسب قاموس (
والنظام الغذائي والممارسة المستمرة  السليمة العادات الصحيةيتم الحفاظ عليھا من خالل وخصوصا عندما 

  [5] . للرياضة
دال من التركيز لتعرض لالمراض وكيفية إطالة الحياة، بيعد نھجا سليما للرعاية الصحية التي تؤكد منع ا -

 حالة بقاء الفرد بصحة بدنية وعقلية جيدةعلى عالج األمراض, 
السالمة  , الحالة العامة للفرد في وقت مابأنه    -The Free Dictionary"-health (hĕlth)قاموس "فيما عرف 

الحالة االمثل للرفاھية والتخلص من القلق ,  لعاھاتوخاصة سالمة الجسم والعقل والتخلص من االمراض او ا
   .[6]رغبة الشخص في البقاء بصحة جيدة و , المصاحب لبيئة معينة

االعافية " Donald B. Ardel عرف  مجموعة من القرارات العقلية, والميول لتبني سلسلة من المبادئ  كونھ
 ,الى مستويات مرتفعة من الرفاه والرضا واالكتفاء الحياتيالمفتاحية في مجاالت الحياة المختلفة التي تقود الفرد 

شامال ثالثة حقول رئيسة ضمت  New Wellness Modelنموذجا جديدا للعافية    Donald B. Ardellضع وو
اللياقة البدنية ، والتغذية، ممارسة الرياضة و:  التالية المھارات ويشمل :)Physical domainالبدني ( الحقل :

العقلية  المھارات ): ويضم Mental domainالعقلي ( الحقل,عادات أسلوب الحياةلتحديات ، ولالتكييف  المظھر،
 Meaning andالحقل المعنوي (واخيرا  ,والصحة النفسية، البراعة االداريةالقرار الفعال، كالذكاء العاطفي، 

Purpose domain:( فيما قدم  . .[7]واللعب ، الخة ، ويضم مھارات اقامة العالقات ، والمالطفة والدعاب 
Jenkinsالصحة العالمية والذي نشرته منظمة  - العافية - تعريفا مجزيا لمفھوم التعافي تعريفاته العديد من بين ومن 
(WHO)  وليس مجردالرفاه االجتماعي و، من اكتمال السالمة البدنية والعقليةھي حالة  العافية " 1948في عام 

  ..[8]غياب المرض
  

  Support Design for Wellness                                           التصميم الداعم للتعافي 
  تطرقت العديد من الطروحات لمجموعة من تعاريف التصميم الداعم للتعافي في المباني الصحية منھا:    
  تعريفRoger S. Ulrich/  التصميم الذي يعزز "ھو في المباني الصحية التصميم الداعم للتعافي

ومواجھة التوتر والتغلب  اإلجھاد مع التعامل تعزيز وكذلك قابلية الشفاء للمستخدم في حثإمكانيات البيئات المحيطة 
عليه , ويسھم في التعامل مع اإلجھاد ويخفض من نسبة العقبات التي تحول دون التعامل مع الضغوط والقلق والتوتر 

الصحية تصميم بيئات الرعاية ضرورة  Roger S. Ulrichوامل لإلجھاد، ويرى , والتي تشكل في حد ذاتھا ع
، والحاالت االجتماعية التي لھا تأثيرات  physical featuresبشكل يسھل الوصول أو التعرض للسمات المادية 

 الصحية كفئات مستھدفة في الرعاية وموظفي المرضى، الزوار، في خفض اإلجھادات , مركزا على كل من
 .[9]. التصميم

 1983  تعريف  Andrew J. Pace / اعطى الباحث أحد اھم التعاريف للمبنى الصحي: بانه المبنى الذي
يستجيب الحتياجات اإلنسان المتمثلة بـ: غياب الجراثيم (فيروسات، بكتريا، عفن.. الخ) , الراحة الحرارية , الراحة 

الخصوصية , الھدوء , االتصال مع الطبيعة ( مناظر، رائحة، نوعية  البصرية , الراحة السمعية , الراحة الجمالية ,
الخ) , كما تطرق الباحث الى االسباب التي تصنف فيھا المباني ضمن مفھوم " االبنية المريضة" او  …الھواء 

 سيكولوجي"المباني سيئة التصميم " اذ ترتبط بعوامل مختلفة منھا ما ھو تصميمي ومنھا ما ھو مناخي ومنھا ما ھو 
 . [10]. 
   تعريف Alan Dilani 2001 / نظرية التصميم الداعم نفسياPsychosocially Supportive 

Design As a theory and model to promote health   ھو التصميم الذي يحفز السلوك الصحي للمستخدم
وم على دراسة الجانب العقلي لنھج داعم نفسيا واجتماعيا يق ابصورة عامة وللمسن بصور خاصة ويعد تطبيق

القلق وتشتت ذھن وتحد من للمستخدم من خالل جذب انتباه الشخص و خلق اجواء ممتعة تمتاز بالتحفيز واالبداع 
إيجابية , مستعرضا العوامل  تغيرات نفسيةإحداث المستخدم عن االلم واالمراض التي يعاني منھا، وتعمل على 

والتركيز قدر االمكان على العوامل التي تجمع كال من الوظيفة والحواس  wellness factorsالداعمة للتعافي
واللذان يوفران معا التحفيز اإليجابي , فالقضية الرئيسية لفلسفة التصميم الداعم للتعافي يكمن في التأكيد على ان 

 تھيئة الظروفو لى تعزيزيھدف إ، نفسيا واجتماعيا اداعم اتصميمالوظيفية وصفات البيئة المادية تتطلب الكفاءة 
سواء - the sense of coherence-المتعافية , كما يعد التصميم الذي يحفز السلوك الصحي بدعم الشعور بالتماسك

عقليا ام اجتماعيا لذا يعد التصميم الداعم للتعافي عملية عقلية للتعامل مع االجھادات بانواعھا, كما ادرج الباحث 
،  والمبھجةة أاللوان المتجانس، دعم عناصر الفن،  الطبيعة الوصول إلىسھولة  من كال تشملداعمة للتعافي  عوامال
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الثقافة والتقاليد المحلية  التجاوب مع، الحيوانات األليفة توفير ركن لتربية،الطبيعة،  صوت الموسيقى ،اإلضاءة
االجتماعي , والسيطرة  التفاعلزيز وتع االجتماعيدعم توفير مساحات للواضحة ,  معالم خلقوتحقيق بيئة مألوفة , 

طبيعة الفضاء ونوعية الھواء الداخلي، الحرارة ، الرطوبة، اإلضاءة , االلوان، على البيئة الداخلية من حيث 
 .[11] .العوازل الصوتية

 تعريف Pearly Lim Pei Li 2012 لبيئات الداعمة فيزياويا/اSupportive Physical Environments 
توفير بيئات الداعمة لفرص العيش بنشاط وحيوية ضمن برامج التنشئة االجتماعية والدعم المتبادل : ھي تلك الب

من السمات الرئيسية لھذه البيئات تمكين الفضاءات لتلبية متطلبات والسالمة واالمان للمستخدمين من المسنين 
 [12]المسنين المختلفة. جاتلتلبية احتيامرنة وقابلة للتكيف والمسنين وتوفير اجواء جاذبة وميسرة 

ويعرف البحث التصميم الداعم للتعافي (( كونه التصميم الذي يعزز إمكانيات البيئات الداخلية لمنشئات رعاية 
اإلجھاد  مع التعامل وتعزيز قابلية الشفاء المسنين على إحداث تغيرات نفسية إيجابية للمقيمين في ھذه الدور وحث

ذب انتباه المسن ومحاولة خلق اجواء ممتعة تمتاز بالتحفيز واالبداع تحد من القلق ومواجھة التوتر من خالل ج
وتشتت الذھن عن االلم واالمراض التي يعاني منھا، ويرتكز تصميم البيئات الداخلية المعافاة على توفير المتطلبات 

مابين العوامل المختلفة التصميمية  الوظيفية ومتطلبات السالمة اضافة الى تحقيق الراحة النفسية من خالل الموازنة
  ، المناخية ، والنفسية)).

  
  Psychological  Effects and Wellness    التأثيرات السيكولوجية للبيئة وأثرھا على التعافي

رفاه المسنين يدور حول كيفية تحقيق وضمان صحة المسنين , وجدت عدة دراسات ان حالة المسنين الصحية  ان    
ثيقة بكيفية قيامھم باالعمال في مساحات خاصة للعمل ، وكما ھو متوقع تميل األحصاءات لالشارة الى ذات صلة و

االستجابات االيجابية للمسنين عند توفير اماكن عمل عامة للقيام بالھوايات والنشاطات المختلفة مما زاد من مستوى 
فظة على نشاطھم ، وعلى حالة من التأھب العقلي , السعادة لديھم من خالل تواصلھم مع االصدقاء واالقارب والمحا

وعلى العكس من ھذا، فان من المرجح أن يكون للبيئة المحيطة بالمسنين الخالية من المساحات الفاعلة لممارسة 
ويمكن  ,[13]مول، والضعف العقلي والمرض الجسدي، والخاثارا مصحوبة باالكتئاب، والعزلةاالنشطة المختلفة 

ة وإنتاجية اإلنسان عند اخذ مقاييس التعافي بنظر االعتبار ومنذ الخطوات األولى في عملية التصميم الرقي بعافي
فالناس األصحاء ، واالھتمام بكافة عناصر العمارة والتصميم المعماري وربطھا بطريقة متكاملة منذ بداية المشروع 

افي تتضمن الحاجة اإلنسانية العميقة في والبيئة الصحية ال يمكن فصلھما عن بعض، حيث إن اعتبارات التع
  [14]االرتباط مع بعض إضافة إلى االرتباط مع العالم الطبيعي الذي نمثل جزءا منه . 

   
  Access to social support                                              االجتماعي  مفھوم الدعم

االجتماعي من خالل استعراض االدبيات االجتماعية  عمسيتم ضمن ھذا المحور تناول مفھوم تعزيز الد   
وزيادة قابلية  التخلص من التوتر في مھما يمثل عامال والمعمارية التي تؤكد على أھمية الدعم االجتماعي كونه

االجتماعي  الدعم تعزيز فرص الحصول على انمؤسسات الرعاية الصحية ,  في بين المسنين الشفاء والتعافي
  منھا:  تصميمية استراتيجياتفردات وم عدة تشمل

 
  Enhancement Homelike environment                     تعزيز مفھوم البيئة المنزلية

 ,Lee, S.Y., Dilani, A., Morelli, A., Byun -تشير العديد من الدراسات والتي من ابرزھا دراسة     
H.R. (2007)-  للحفاظ على مظھر المؤسسة  - البيئة العائلية الحميمة-لمنزليةالى اھمية توفير مايشبه بالبيئة ا

-يسھم في بث الراحة النفسية للمقيمين, كما اشار الباحث الى ھذا المصطلح بتعبير اخر العائلي قدر االمكان مما 
Family-oriented life: -   بين  العالقة ھذا المفھوم بطريقتين : ويترجمبمعنى توجيه الحياة االسري العائلي

الفضاءات المفتوحة المشتركة بين المطبخ ، غرفة والنوم,و الفضاء العام والشقق او الفضاءات الخاصة بالسكن
 ,Lee -أشار الباحث فيما  [15] تصميم مخطط الطابق االرضي وفق النظام المفتوحو –طعام، وغرفة المعيشة 

S.Y., Dilani, A., Morelli, A., Byun, H.R. (2007)- منطقة التجمع الرئيسية للمسنين يحبذ ان تقع  الى ان
في المركز وعادة ماتكون محاطة بالشقق الخاصة بحيث يتمكن المقيمين وبسھولة من الوصول إلى فضاء التجمع 

, ھذه الخطة من المرجح أن تعزز التواصل االجتماعي ومن ثم التعافي, كما اشار الباحث الى  عبر شققھم الخاصة
بخ مشتركة ، وغرف الطعام بأجواء منزلية ، وغرف المعيشة و المساحات المفتوحة لتساعد ھذه اھمية تخطيط مطا
ويمكن استكشاف الربط مع البيئة المنزلية من خالل المظھر  , وفير أجواء عائلية منزلية مميزةالفضاءات في ت

مة لھدف واضح يتمثل باعطاء الجو الخارجية والداخلية للمبنى , لتبدو ھذه المنازل مصمالھيئة والتكوين لكل من 
بعيدا كل البعد عن االجواء المؤسساتية المتعارف عليھا والتي تسبب توتر الكثير من المسنين اثناء دخولھم العائلي 
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ويعد اختيار المواد واأللوان المستخدمة على السطوح الخارجية والسطوح الداخلية ومواد التصميم الداخلي  لھا,
التأثير النفسي لاللوان بمراعاة ة بيعة االنھاءات التي تدعم التحفيز البصري للمقيمين, ومراعاومراعاة طاالخرى 

المنسوجات وطبيعة السقوف , اضافة الى  فعالية الفضاءات االخرى واستخدام التحفيات والعناصر التصميمية,
الكافية والمناسبة للفضاءات العامة  ءةالمعالجات االخرى كجعل السقف مائال ، وضع مدفأة , واالھتمام بتوفير اإلضا

كما  ,على قراءة تعابير وجوه االشخاص والتواصل معھم قدر االمكان يعزز مقدرة المسنينلدور الرعاية بشكل 
يمكن تسخير المثيرات الشمية للدعم والتواصل االجتماعي من خالل مشاھدة الموظفين وطرق إعداد وجبة الطعام 

على ابقاء مظھر المنشأة عائليا بقدر  تحاول المحافظةام, حيث ان منازل رعاية المسنين واالستمتاع برائحة الطع
كلھا معالجات تصميمية لتوفير بيئة سكنية منزلية لدور رعاية المسنين ويجب أن تكون مناسبة ثقافيا   اإلمكان,

الى ان العديد  - Anjali Joseph (2006) -أكد الباحث فيما .[16] وتوفر الراحة النفسية والشعور باأللفة واالنتماء
أو ،  non-institutionalعلى أھمية توفير سمات التصميم غير المؤسساتي  تشددمن المبادئ التوجيھية للتصميم 

لتعزيز الرفاھية بين المقيمين في البيئات المؤسسية, فالفرضية ھي   homelike designالتصميم المنزلي العائلي 
أشبه بالمنازل التي خلفوھا وراءھم عند انتقالھم إلى دور الرعاية الطويلة األجل شأنه أن يكون أن التواجد في بيئة 

أكثر راحة للمقيمين فيھا . ويشير الى ان مصطلح البيئة المنزلية غالبا ما يتم ترجمته من خالل توفير السمات 
دام األعمال الفنية وعناصر الطبيعة، وتوفير المعمارية السكنية، واألثاث ذات النقوش والتشطيبات المنزلية ، واستخ

, ومع ذلك، فإن مفھوم " البيت" ذاتي جدا ومختلف لكل فرد, personalized roomsخاصة  شخصية ذات غرف
وبتوفير بيئة عائلية يتيح الفرصة للمقيمين للمشاركة في األنشطة التي كانت مألوفة في حياتھم السابقة وفي مساحات 

 جم والشكل تلك الموجودة في منازلھم (على العكس من إجراءات وروتين المؤسسات الصارم) .تشبه من حيث الح
 .[17].مما يسھم في تعزيز التفاعل االجتماعي وخفض االنفعاالت

                           Enhancement Small Scaleصغيرالمقياس التعزيز التقارب بالتجميع على نھج 
Clustering Approach  

التجميع على اساس النطاق المتقارب التواصل والتفاعل االجتماعي بين المسنين مما يعزز التعافي ضمن  يشجع    
يتم ھذا التجميع بتجميع غرف المقيمين بأسلوب يمكن من خالله تحقيق المقاربة على  فضاءات الرعاية الصحية,

المنشأ ومن خالل التجميع المتقارب ان يعزز  بشكل خاص , اذ بامكان ضمن المنشآت الكبيرة الحجمنطاق صغير 
يفضل أن تكون أبعاد الفضاءات ذات نسب تقع ضمن الحدود  كما.[18] فرص التفاعل االجتماعي بين المقيمين

الفيزيولوجية المريحة لحاسة اإلبصار الطبيعية (العين) ليكون تأثيره النفسي في المستخدم إيجابياً، إضافة إلى 
ءات بشكل يتصف بالمرونة، حيث إن للتأثيرات النفسية السلبية المتراكمة آثاراً صحية كبيرة ضرورة ربط الفضا

التي يھتم بھا ، و .[19]على المدى البعيد، خاصة بالنسبة للفضاءات التي تستخدم لفترات طويلة كالمباني الصحية 
اية المسنين اذ تعد االستقاللية احد في دور رع تعزيز التقاربمع مراعاة تحقيق الخصوصية عند ,  الحالي البحث

 Continuing Care Retirement Communitiesاالھداف االساسية للحفاظ على تعافي المسنين وحسب نظام  
(CCRCs) [20] والتي تشير الى ضرورة توفير بيئة آمنة ومريحة داعمة لحاجة المقيمين للحفاظ على االستقالل 

المخططات لھذه أثاث الغرفة والديكور الداخلي وطريقة اعداد  ترتيب طريقةھا ان من االمور التي اليمكن اغفال
التفاعل  مستويات الى اھمية ترتيب االثاث في التأثير على - Ulrich, Roger S. (1991) -الغرف اذ اشار الباحث 

 االجتماعي التفاعل العامة أن الصاالت أو الخاصة بالغرف الدراسات وجدت المرضى ، وقد بين االجتماعي
األثاث  الغرفة ، وكذلك تأثير جدران طول جنب على إلى جنبا الكراسي ترتيب يتم ينخفض بصورة كبيرة عندما

: "ان العبارة  J. David ويقول  ,.[21]التفاعل االجتماعي بين المرضى دون يحول الذي قد للنقل قابلال غير الثقيل
اءات دور الرعاية تبدو كالفنادق من حيث الطراز والنوعية ، الطنانة اليوم ھي المشاعر في محاولة لجعل فض

وكالمنازل من حيث الراحة والحميمية" , وعليه يرى ان دور الرعاية يجب ان توفر مدى واسع من الفضاءات التي 
 تتراوح بين الكبيرة المقياس القامة حفالت وتجمعات االعياد والمناسبات ، الى الفضاءات ذات المقياس الصغير

 .[22].عتجملالحميم ل
 
   Enhancement variety of common spaces       المشتركة تعزيز التنوع في الفضاءات العامة 

كمساحات  Common areaتشير العديد من الدراسات الى اھمية توفير فضاءات تجمع مشتركة بين المسنين     
مسنين داخل ابنية الرعاية الصحية المخصصة لھم اذ وفضاءات داخلية تشجع التواصل والتفاعل االجتماعي بين ال

تسھم ھذه الفعالية في الكشف عن ھوية المسن وامكانية التواصل االجتماعي والتفاعل مع غيرھم من المقيمين 
والزوار والموظفين والكادر الطبي ، وتوفر مثل ھذه االماكن فرصا محفزة وبيئة مادية تساعد في دعم مفھوم 

 ليلة المريحة توفير مساحات وفضاءات داخلية خاصة لإلقامةك .وتسھم في تحسين نوعية حياتھم  التعافي الصحي
وتوفير مناطق تشجع على ممارسة  الصحية , دور الرعاية عن بعيدا يعيشون الذين المرضى لعائالت وضحاھا

وفضاءات خارجية اضافة الى توفير مساحات  للمريض. االجتماعي التفاعل تعزز الرياضة واماكن للجلوس



              مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعافيفي الفضاءات        2016،.1العدد  A)،الجزء ( 34لة الھندسة والتكنولوجيا، المجلدمجل
  الداخلية لدور رعاية المسنين                                                                                                                              

 

28 
 

إلى العديد  البحوث تشير اذ األليفة لتربية الحيوانات خاص جناح تصميموالطلق,  الھواء كالحدائق العامة للتمتع في
توفير  ,.[23]من الفوائد العالجية لتربية الحيوانات األليفة في تقليل االكتئاب والتوتر، وتعزيز التفاعل االجتماعي

بتوجه اشبه  للمقيمين الطعام يتيح عرض خياراتوالذي   (Display cooking) :الطبخ عرضمايطلق عليع ب
لتحفيز االدراكي وتنشيط الذاكرة للمسنين بصورة لالبصري التفاعلي المسرح "والمشاركة به كنوع من بالمطاعم 

الذاكرة  عامة وللمصابين بالزھايمر بصورة خاصة اذ تبين دراسات عدة اھمية ھذه الفعالية تحت موضوع تحسين
 The American Institute of Architectsوفي دراسة  .Memory care dining"[24]بفعل التغذية " 

أوضح نموذج الحد دور رعاية المسنين ذو نظام العيش المستقل دور أستغالل الجدار للعرض الفني     (2006)
 وبأعطاء شخصية خاصةخصيص , وبت[25]ضمن برنامج فني ممتع يسھم في تعزيز االستدالل على الطريق

)Personalizing Community Spaces: (  فأن ھذه الفضاءات العامة تسھم في تسھيل عملية التواصل
  . [26] االجتماعي بين المقيمين

 يم الداعم للتعافي عبر طرح مفرداتبلورة االطار النظري للتصم اعاله الدراسات المطروحةومن خالل يمكن     
العالقة بين ومن الممكن توضيح مفردات االطار النظري ضمن انموذج فكري افتراضي يوضح  , الدعم االجتماعي

تعزيز مفھوم البيئة المنزلية  فيما يتعلق بالمحيط  )1 الدعم االجتماعي:  مفرداتالتصميم الداعم للتعافي عبر 
تعزيز التنوع في الفضاءات ) 3, تعزيز التقارب بالتجميع على مستوى مقياس صغير )2,  المادي واالجتماعي
 )1( وكما ھو موضح في الشكل ,العامة المشتركة

 
  

  
  
 
  
 

        Interior designعناصر التصميم الداخلي الداعمة للتعافي ضمن فضاءات دور رعاية المسنين
elements support  wellness at elderly home  

بأنه :" صنف خاص من الفضاء الحر يستحدث ظاھريا  الفضاء الداخلي Charles Mooreيصف المعماري     
بواسطة المعمار الذي يعطي جزءا من ھذا الفضاء ھيئة ومقياسا, وتكون األبعاد الثنائية ھي استجابة رئيسية  لحاجة 

التصميم الداخلي: بانه تنظيم عالقات بين االسس  Ching, كما يعرف [27]-بالمعنى الضيق –أو ضرورة وظيفية 
صر الداخلية ضمن وحدة كلية متماسكة ومتناغمة ضمن انماط ثالثية االبعاد ، ويھدف التصميم الداخلي الى والعنا

يحدد الفضاء الداخلي بعناصر معرفة وھي األعمدة والجدران، والسقف،  ,.[28] تحقيق  الجانب الوظيفي والجمالي
اء الداخلي والفضاءات المحيطة به سواء أكانت أما النوافذ واألبواب (الفتحات)  فتعمل كمفاصل للربط بين الفض

فضاءات داخلية أو فضاءات خارجية. وسيتم التطرق ضمن ھذه الفقرة الى طبيعة العناصر المعرفة مع العناصر 
أي المفصل بين الداخل والخارج , أما النوافذ واألبواب الخارجية التي يتضمنھا  –المكملة وكذلك عالقته بالخارج 

اذ ان  ,  رجي فتمثل الشفافية بين الداخل والخارج وتعطي انطباعا عن طبيعة الفضاءات التي تحتويھاالجدار الخا
تصميم بيئة داخلية قرار تصميمي يلبي كافة احتياجات مستخدميھا وتعكس الفكرة والھدف التصميمي وتوفير الحس 

  [29]. ةالجمالي وتلبية كافة االحتياجات الروحية والصحي

  جتماعي/ (الباحثان)): نموذج  يوضح عالقة التصميم الداعم للتعافي عبر مفردات الدعم اال1الشكل (
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مطلع القرن العشرين مفھوم جديد إلدراك الفضاء واإلحساس به وھو البعد الحسي والسيكولوجي  منذدخل     
يعد التصميم الداخلي لفضاءات دور رعاية المسنين من  , الزمن-مقرونا بحركته المتأثرة بالبعد الرابع لإلنسان

 ,.Lee, S.Y., Dilani, A -الحقول التخصصية الحديثة والمحدودة التطبيق ايضا وكما أشارت اليه دراسة 
Morelli, A., Byun, H.R. (2007) -   ,في كيفية تحقيق  التي ركزت على ضرورة صب االھتمام االكبر

دراسة  ادناهتناولت الفقرة  عليه,[30] رفاھية وتعافي المسن والتركيز على اثر البيئة الداخلية على تعافي المسن
ات , بدءا بدراسة الفضاء الداخلي ودراسة محدداته بشيء من التفصيل متطلبات التصميم الداخلي في ھذه الفضاء

والمحققة للمعافاة (الوظيفية والحسية  ومن ثم كيفية بناء ھذا الفضاء بتحقيق متطلبات تصميمية داعمة لتعافي المسن
vid Bradford Perkins , J. Da -دراسة تأشاروواالمنية) للفضاءات الداخلية لدور رعاية المسنين, 

Hoglund, (2003) انماط االرضيات لمجموعة من النقاط في التصميم الداخلي كمثال منھا , الى التأثير السلبي
المستخدمة وتأثيرھا على صحة المسنين , سوء استخدام االضاءة وخلق حاالت الوھج , طبيعة توزيع االثاث ومدى 

....وغيرھا , كل ھذه االمور ليست سوى handrailدرابزين قابلية تحريكھا , االرتفاع الخاطئ لتركيب المساند او ال
بعض من مئات القضايا الخاصة بالتصميم الداخلي الحساسة والمؤثرة بشكل مباشر على صحة وتعافي المسنين, 

عناصر الفضاء الداخلي الى  : الجدران , واألرضيات ,  Ching صنف[31] والتي سيتم الدخول بتفصيلھا الحقا.
 االبواب والشبابيك , انطقة فضاءات الحركة (الممرات، الساللم، المنحدرات والمصاعد), االثاثوالسقوف , 

  [32,33]والتأثيث
كل من العالمات الدالة، الفنون البصرية،   Pile, 1988)(فيما تتضمن العناصر التكميلية حسب دراسة        

لمؤشرات تعبر عن محتوى معين، وتستخدم إليصال الموسيقى والروائح , حيث تعتبر العالمات الدالة نوع من ا
, اما في [34]حركة والتوجه في الفضاء الداخليمعلومات معينة إلى مستخدمي الفضاءات الداخلية من أجل تنظيم ال

فقد تمثل الفضاء الداخلي لدور رعاية  المسنين بالعناصر االتية ( اللون ,   ) Bradford Perkins, (2003دراسة 
(التدفئة ,التكييف والتھوية  ) واخيرا  -* HVAC - اضافة الى أنظمة التحكم البيئي االنھاءات , التأثيث), الملمس ,

  [35] انظمة الصوتيات
عتمدھا البحث ووفق عدة قراءات تم التي اومن خالل االطالع على عدد من االدبيات فأن العناصر التصميمية     

العناصر التصميمية , االبواب والشبابيك   -طبيعة الفتحات , سقوف ال, األرضيات, الجدران {:تشمل اجراءھا
كالمعالم المائية ، النباتات ( , االثاث, التأثيث وتشمل الممرات، الساللم، المنحدرات والمصاعد ألنطقة الحركة العامة

لفضاء الداخلي  وتشمل العناصر المكملة لوكذلك , ) ، اللوحات ، المنحوتات، العالمات الدالة، الستائر ،الخ .. 
،  HVAC-أنظمة التحكم البيئي , ,الملمس) اللون اإلضاءة ,ك الحسية-(مفردات التصميم التي تعطي السمة البصرية

وتؤدي كال من الخصائص البصرية والحسية لھذه العناصر، مع العالقات التي تربطھا مع بعضھا  ھذا } والصوتي
الكتئاب وتحفز سلوكيات ايجابية تسھم في تعزيز ودعم التعافي . وعليه البعض دورا في تخفيف التوتر وحاالت ا

سعى البحث الستخالص ابرز المحفزات ( العناصر والمعالم التصميمية ) في الفضاءات الداخلية التي تدعم التعافي 
 وتعززه . 

  
  االجراءات التطبيقية

اھداف البحث ، بدءا بوصف المنھج المعتمد،  تناقش الفقرة االجراءات والخطوات المعتمدة وصوال لتحقيق    
مجتمع البحث وعينته ، تصميم استمارات القياس ، واخيرا معالجة النتائج وتفريغ البيانات وتحليلھا . حيث اعتمد 
البحث التوجه الظاھراتي واسلوب الدراسة الوصفية التحليلية ، وانتقاء عينة قصدية تضم تحليل أربعة مشاريع 

,   Cuthbertson Village at Alders gate, مشروع The Forest  at  Dukeروع عالمية : مش
  .Welfare Centre Onni at Swedish, مشروع   West view Manor at Ohioمشروع
 .)1(الجدول  انظر

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
الراحة مختصر لمصطلح : (التدفئة والتھوية وتكييف الھواء) وتمثل تكنولوجيا الراحة البيئية في الفضاءات المغلقة والمركبات. ھدفھا ھو توفير *

  الحرارية و نوعية الھواء المقبوله في األماكن المغلقة.
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  ). ( الباحثان عناصر ومعالم الفضاءات العامة لدور رعاية المسنين المنتخبة )1الجدول (
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وصف عام للبيئات العالمية المنتخبة للدراسة العملية
شطة البدنية والعقلية ھناك عدد كبير من االمثلة الدولية التي تدعم االثار الصحية االيجابية العامة لالن    

واالجتماعية للمسنين (النشاط البدني وعادات األكل الجيدة ، وتحسين العالقات االجتماعية و توفير حياة ذات مغزى 
ھي دعائم اساسية لتوفير بيئة معافاة للمستخدم) مع التركيز على تعزيز الصحة والوقاية من االمراض لكبار السن 

تضم ھذه الفقرة تحليال وصفيا (عاما, وخاصا) لعدد من من  سنين والمجتمع ككل,من الم لوھذا مھم و مفيد لك
تضم الفقرة تحليل أربعة وقياس نسب التحقق للمفردات اعتمادا على استمارة القياس . المشاريع العالمية المنتخبة,

  مشاريع عالمية:
 

كمنظمة  1988ز في أكتوبر افتتح المرك /North Carolina -  The Forest at Duke -المشروع االول
للتخطيط والبناء غير ھادفة للربح انما لمنح خدمات انسانية بحق شيوخ المجتمع االمريكي من ذوي االحتياجات 

اقترحھا أعضاء  – A master campus plan -الخاصة , وقد وضعت خطة بعنوان "الحرم الجامعي الرئيسي" 
جربة مجمع تقاعد استثنائي وسط أجواء جامعتھم . يقدم المركز تتوخى دراسة ت Dukeھيئة التدريس من جامعة 

الرعاية الصحية وتھيئة بيئة مريحة للمقيمين معززة بالمناظر الجذابة التي تشجع على التحفيز والتفاعل والتواصل 
 Award winning for it's - المعد للسكن -الدار على الجائزة االولى للتصميم المبتكر االجتماعي ، حاز

unique and innovative residential design  -  اذ يقدم فيه رعاية صحية , وتھيئة بيئة مريحة للمقيمين
بھو محور الفعاليات الرئيسية معززة بالمناظر الجذابة التي تشجع على التحفيز والتفاعل والتواصل االجتماعي ، 

صالون تجميل  ،مسرحا منھا لى امتداده عمجموعة فعاليات يضم ) A-2( شكل  skylit atriumمضاء سقفيا 
، غرفة التأمل، ومحال لبيع الھدايا، اضافة ألماكن متعددة لتناول الطعام وثالث حدائق تسمح  spa اصحي اومنتجع

يعد من المشاريع وجناحا من المساكن المساعدة على العيش   34ويضمللمقيمين التمتع بالخارج بسھولة. 
  [36]الضخمة

 

  عناصر ومعالم الفضاءات العامة لدور رعاية المسنين

 ceilingsالسقـوف 
 floorsاالرضيات 

  wallsالجدران   الجدران
  partitionsالقواطع  

  االبواب والشبابيك  طبيعة الفتحات
 staircaseالساللم  عناصر الحركة العمودية

  rampsالمنحدرات 
  leftsالمصاعد 

  Furnitureاالثاث 
  signsالعالمات   Furnishingلتأثيثا

  curtainsالستائر
  plants pots النباتات 

  paintings لوحات فنية
  sculpturesمنحوتات 

  fountains معلم مائي  
 أنظمة الفضاء الداخلي
Internal space 

systems  

  Lightingاالضاءة 
  Colorاللون 
  Acousticsالصوتيات 

أنظمة التحكم 
 Environmentalبيئيال

control systems  

  Heatingالتدفئة
  Ventilationالتھوية 

  Air-conditionedالتبريد
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 1948افتتح عام  North Carolina- Cuthbertson Village at Aldersgate -مركز  -نيالمشروع الثا
من المراكز المنظمة الھادفة لرعاية المسنين ولتھيئة االقامة المريحة مع التركيز على الرعاية التمريضية  عد/ ي

 لمركز او مايعرف " برعايةا ، يوفرلفترة الشيخوخة , يقع المركز ضمن طبيعة خالبة تتميز بأجواءھا المريحة 
بيئة فريدة من نوعھا بالنسبة لألفراد الذين يعانون من في لمساعدة على العيش ا لدعم"  Memory Care  الذاكرة

استنادا إلى  Cuthbertsonتم تصميم قرية , التحديات التي تأتي مع تشخيص مرض الخرف مثل مرض الزھايمر
مع ثالثة أحياء تؤدي إلى ميدان البلدة المستوحاة من طراز في أمريكا، مفھوم األلفة والراحة في بلدة صغيرة 

المسنين ، وتحوي محال لمشروبات الصودا ، مسرحا  حفز وتنشيطاالربعينيات. تھدف ساحة البلدة إلى إشراك و
التدريب ة والزراعة في األصص الخزفي السقيفة التي تغطي الساحة تتيح، ومحاال لبيع الحيوانات االليفة ووسينما 

خمسة عشر غرفة  Cuthbertsonكل حي سكني في قرية يضم  ,ةالعملي على التفاعل مع الحياة النباتية والحيواني
موظفي الرعاية  هبوجبات من المطبخ المحلي التي يخدملكل حي سكني يتمتع السكان وخاصة مع حمامات خاصة. 

وظفوا دور الرعاية بواجبھم في الحفاظ على توثيق العالقة يقوم م . يفي غرفة الطعام المصممة وفق الطراز العائل
لجميع المقيمين من خالل االستمتاع بوجبات الطعام معا ، ومساعدة المقيمين بممارسة ھواياتھم لضمان صحتھم 
ورفاھيتھم , تم تخطيط مطابخ مشتركة ، غرف الطعام ، و غرف المعيشة و المساحات المفتوحة لتساعد ھذه 

) للمقيمين حيث يمكن مشاھدة الموظفين Homelike Atmosphereفي توفير جو عائلي منزلي(الفضاءات 
وطرق إعداد وجبة الطعام واالستمتاع برائحة الطعام , اذ يسھل ھذا الفضاء أيضا تقاسم الموظفين أوقات الوجبات 

فبامكانھم عبر ھذه الفضاءات  وھنالك فلسفة اخرى لھا أھمية خاصة بالنسبة للمقيمين الجدد مع بقية المقيمين ,
  B(.[37]-2(شكل المشتركة من التعرف والتواصل ومشاركة اخبارھم مع اقرانھم. 

 
من مجمعات الرعاية المستمرة للمتقاعدين  المركزيعد  / Ohio - estview ManorW - المشروع الثالث

CCRC  تعد من المباني  وحدة سكنية, 39 يقع المركز ضمن منطقة صغيرة سعتھا , 2004, تم افتتاح المركز سنة
بتحقيق بيئة سكنية تمنح ساكنيه  Westview Manor, يھتم مركز  المؤسساتية المصممة لرعاية وايواء المسنين

 كافة الخدمات وتلبي كافة االحتياجات للتمتع برفاھية مفعمة بالنشاط وروح المشاركة والتواصل مع االخرين ,
ايمر من خالل توفير أجواء تعزز السيطرة لھم من خالل تحفيز الذاكرة وتنشيطھا يراعي المركز المصابين بالزھ

الداعمة للتواصل بين المقيمين السيما للذين يعانون من  neighhorhoodوتعزيز مفھوم الجيرة  قدر االمكان,
لرئيسي ضعف في الذاكرة وانتاج تصميم يراعي فترة الشيخوخة وكان ھذا واضحا من خالل تصميم الشارع ا

م ، وھو مغلق تماما 20م وارتفاع  200يمثل " الشارع الرئيسي " لب المركز بطول  . ضمن المخططالمسقف 
مشھد يشبه شارع مدينة نموذجي صغير بديكور مصابيح والفتات الشوارع ، ومجموعة منتقاة من واجھات تجلب 

-2( شكل ذي يحفز وينشط االستيعاب والذاكرة استخدام متنوع من المواد واأللوان المع  في خطى السكان المدينة
C( .فيلم في مشاھدة ، أو ربما مطعم محلي لتناول الطعام في  وقفة واشارع البلدة زيارة لصالون تجميل،  ويتيح
مع . اوتوقف في متجر الھدايا في الطريق إلى البيت  في صالة البيانو والمطالعةبعض االسترخاء  ، اومسرح ال

زل الجدة مع الدمى وألعاب الفيديو للترفيه عن األطفال الزائرين. كل شيء في النواة الرئيسية بموقع منفكرة تضمين 
ھذا ويوفر دار الرعاية   بريد واإلدارة.للالشارع الرئيسي، بما في ذلك غرفة الطعام الرئيسية، ومكتب  ضمنمالئم 

االجتماعية بين المقيمين والمجتمع, كما ان  العديد من المساحات السخية لمجموعات ومنظمات لتعزيز الروابط
تخطيط المطابخ وغرف الطعام بالشكل المفتوح تمكن المقيمين من االنضمام سويا وإعداد وجبات الطعام، وبعدھا 
الجلوس لتناول الطعام في غرف الطعام المجاورة واستيعاب الجو المتمثل باألصوات والروائح المنبعثة من الطبخ, 

قاعات المتعددة األغراض المفتوحة بالقرب من المدخل الرئيسي ومصممة لتكون دعوة مفتوحة مرحبة تقع احدى ال
بالزائر كما ھو الحال بالنسبة للمجتمع ككل,يتم تقديم ھذا الفضاء كمكان تجمع للمقيمين والزوار، ولالجتماعات ايضا 

اسبات السعيدة مثل عيد الفصح واحتفاالت عيد ، أو األحداث الموسمية للتجمع جنبا إلى جنب مع األطفال في المن
الميالد.ومن اجل خلق بيئة منزلية للمقيمين في دور العجزة ركز الدار على استخدم ارضيات وانواع خاصة من 
السجاد المعروف عند كبار السن , والذي يكثر استخدامه في البيئات المنزلية السيما تلك المستخدمة في فضاءات 

بيئة منزلية ,وتوفر افضل سطوح للمشي وسليمة من حيث تحقيق االحتكاك الكافي لمنع االنزالق  المعيشة لتحقيق
بشكل يسھم في تعافي المسنين وتوفير سطوح لينة القدامھم مع االخذ بنظر االعتبار معامل مقاومة اإلنزالق و تجنب 

  .[38] .اعاقة حركة الكرسي المتحرك للمسنين المعوقين بشكل تحافظ على توازنھم
صمم المركز من قبل فريق  /Pukkila - Finland  Welfare Centre Onni المشروع الرابع

 المركز, يشمل 2007وتم انجاز بناؤه عام   Markku Sievänen and Liisa Sievänen, architectsالتصميم
خاص الذين يعانون من الشلوحدات سكنية خاصة لحماية المسنين المعاقين جسديا مع توفير وحدات سكنية اخرى 

العادة التأھيل والذي يعود فائدته لسكان  الرعاية المسنين ومركز اصحي اكما يضم مركز اضطرابات في الذاكرة ,
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يشكل البھو ,    ية وصيدلية وخدمات مجتمعيةمركز االمنطقة عموما ولمقيمي المركز خصوصا , كما يتضمن اسواق
المنطقة المشتركة قلب المركز ويمثل أعلى جزء من المبنى و lantern-shaped atrium المضاء سقفيا المرتفع

 المسقفالرئيسي ينقسم المبنى الخشبي  ،) D-2( شكل  على الحديقة اليابانيةذي ينفتح سكان البلدة والتجمع ل
 قرية,الخلق بيئة مريحة تشبه يمما ،  للمركز مختلفةالوظائف بامتداد الإلى وحدات  long eaves" ف طويلةوطن"ب

بشفافية فتح نالتي توالجدران الزجاجية ذات داخل الممرات  ايضاالسقف الخشبي المطل على ساحة السوق يستمر 
  في جميع أنحاء المبنى.ليعمل السقف الخشبي كقائد وموجه الشرفات ، الداخلية و الفناءاتعلى عالية 

ة, ويسھم اختيار المواد واأللوان المستخدمة على صممت ھذه المنازل بأھداف واعية لخلق أجواء عائلية مألوف    
السطح الخارجي والجدران الداخلية ومواد التصميم الداخلي كالمنسوجات مثال في توفير بيئة تحاكي البيئة المنزلية 
للمقيمين , كذلك جعل السقف مائال ووضع مدفأة جدارية من االمور المعززة لبيئة مألوفة للمسنين, كما ساھم 

ضمن فضاءات  األثاث والديكور مام باإلضاءة الجيدة بتواصل المسنين مع بعضھم البعض, ويعد ترتيباالھت
  [39] المركز من االمور الواضحة والمؤثرة في تعزيز التواصل بين المسنين ايضا.

 
 اختبار فرضية البحث

الداخلية تعافي المسنين المقيمين تعزز العناصر التصميمية للفضاءات  {استند ھذا البحث على فرضيتة االساسية   
في دور الرعاية الطويلة االمد وتقلل من االجھادات النفسية التي يعاني منھا المسن عبر تعزيز مفھوم الدعم 

بعدم وجود  {للتوصل لحل مشكلة البحث المتمثلة  }يجابي عند المسنين اإلنفسي الثر األ من خالل االجتماعي,
للتعافي في تعزيز الدعم االجتماعي ضمن أجواء البيئة الداخلية  ةالداعم التصميميةالعناصر تصور واضح عن أثر 
تقليل االجھادات واالضطرابات النفسية الناجمة بفعل و تعزيز التعافي  في تأثيرھا, ومدى }لدور رعاية المسنين

  .الشيخوخة
نصوص الشرح التفصيلية والرسومات اسلوب القياس :اعتمد البحث القياس الوصفي التحليلي المستند على تحليل 

(وصف  ـتتضمن عملية التحليل عدة مراحل تتمثل ب , والمخططات التوضيحية لعدد من المشاريع العالمية المنتخبة
وفق المفردات المحددة للقياس اعتمادا على  مصادر, اعادة تحليل كل مشروععام للمشروع اعتمادا على ال

وتمثلھا االستمارة  ,}استمارة القياس{عملية التحليل ضمن  تمت توضيحية ,الوصوفات والمخططات واالشكال ال
والتي توضح كيف سيتم وضع القيم الممكنة باالعتماد على طبيعة العالقة ومدى قوتھا بين كل من المفردة  [1]

ئة المنزلية ، تعزيز الداعمة للتعافي والمتمثلة بمفردة تعزيز الدعم االجتماعي بمؤشراتھا الثالث (تعزيز مفھوم البي
ونظرا لمحدودية )  التقارب بالتجميع على مقياس النھج الصغير ،  تعزيز التنوع في الفضاءات العامة المشتركة

ومعالمھا { , بالعالقة مع عناصر الفضاءات الداخلية مجال البحث تم اقتصار االبحث على مؤشرين في القياس
االبواب والشبابيك , العناصر التصميمية ألنطقة الحركة العامة  - تحات الجدران , األرضيات, السقوف , طبيعة الف

وتشمل الممرات، الساللم، المنحدرات والمصاعد , االثاث, التأثيث, وكذلك العناصر المكملة للفضاء الداخلي  
 -تحكم البيئيالحسية كاإلضاءة , اللون , الملمس) ، أنظمة ال- وتشمل (مفردات التصميم التي تعطي السمة البصرية

HVACتم تطبيقھا الحقا على العينات المنتخبة , متضمنة اختبار تحقق كال من القيم الممكنة عبر  . } ، والصوتي
, استنادا الى المعلومات المستخلصة من االمثلة  لكل من  ان) التي تم مألھا من قبل الباحثcheck list( قائمة التدقيق

 حسب خصوصيتھا, وبما يتالئم مع ھدف البحث .المشاريع المنتخبة , ولكل مفردة 
  

  
ءات التجمع المشتركة وفقا لمؤشر الدعم تحليل مدى قوة العناصر في تحقيق التعافي في فضا:  1االستمارة 
  (الباحثان ) االجتماعي
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 معالجة وتحليل النتائج
من النماذج المنتخبة المختلفة  ليرات لكتتناول ھذه الفقرة تحليل نتائج التطبيق المستخلصة من استمارة قياس المتغ   
لغرض اثبات صحة الفرضيات  ;) Microsoft Excel 2014اعتمادا على برنامج المعالجة الرياضية ( ,

ين في المعززة لتعافي المسن الداخلية الفضاءات عناصر تسلسل مقارنة واكتشاف, كما تتضمن الفقرة  المطروحة
 على النتائج أوضحتفي تعافي المسنين,  للعناصر المتعاقب والترتيب عنصر كل ودرجة ھيمنةالعينات العالمية 

 يعكس :يلي ما الدراسة لمراكز رعاية المسنين األربعة قيد التعافي عبر تعزيز شعور الدعم االجتماعي مستوى
 قيد ربعةاأل كل مراكز الرعاية الصحية للمسنين في األول التسلسل مفردة االضاءة واللون في الجدول تكرار

 , المنحوتات كما تكررت المفردات التالية الجدران ,االثاث , ) وكما مشار اليه في الجدول. %80وبنسب ( الدراسة
)  ,كما تكرر مفردة اللوحات الفنية والساللم في %90-80السقوف والنباتات ضمن مجموعة من التكرارات بنسب (

ب المشار اليھا في الجدول.فيما انفردت كل من مفردة االرضيات مركزين من العينات الدراسية االربعة وحسب النس
فقد تكررت مفردة  الثاني التسلسل مستوى والمصاعد في مركزين وحسب النسب المشار اليھا في الجدول.أما على

فيما تكررت %70-60) االبواب والنوافذ وانظمة التحكم البيئي على المراكز االربعة لرعاية المسنين وبنسب (
) ضمن مجموعة من التكرارات في %60( االرضيات , معلم مائي والعالمات الدالة في ثالث مراكز وبنسب فردةم

كما تكررت مفردة الساللم واللوحات الفنية ضمن مركزين من مراكز رعاية  المراكز االربعة لرعاية المسنين ,
 المنحوتات, , االثاث , الجدران ن السقوف ,فيما انفردت كل م المسنين  وحسب النسب المشار اليھا في الجدول ,

  .  )2جدول(الوالستائر في المراكز االربعة تبعا للنسب المشار اليھا في  , النباتات
كما مشار اليھا  )%50(وبنسبة تكرار الثالثة بالمرتبة المنحدرات والستائر” الثالث مفردة  التسلسل فيتكررت     

  . في مركز واحد فقطبنفس النسبة الدالة  فيما انفردت العالمات في الجدول,
االبواب والشبابيك واللوحات  العالمات الدالة ثم السقوف , اللون, االضاءة , , االثاث من كل شكلت فقد وعليه   

 بتعزيز التعافي  عبر المؤشرات المعززة لشعور الدعم االجتماعي االول تسلسلال ضمن "األبرز العناصر"الفنية 
كل من  ا على مستوى التسلسل الثاني فجاءتام .الدراسة األربعة قيد الرعاية الصحية مراكزل بالترتي وعلى

ستوى التسلسل ھا االرضيات ,االبواب والشبابيك والمصاعد ,اما على منحوتات ,النباتات والستائر ثم تلتالجدران ,الم
 .لسقوف والمعالم المائية والستائراتتبعھا  كل من مفردتي الساللم والمنحدرات , الثالث واالخير فجاءت

 
تقييم قابلية عناصر الفضاء الداخلي في تعزيز الشعور بالدعم االجتماعي ضمن الفضاءات العامة  )2(جدول 

  . المشتركة, وكما موضح في المخططات التوضيحية

  1  2  3  

 The Forest atمركز 
Duke  

  

  الجدران
  االثاث
  منحوتات
  النباتات
  االضاءة
  اللون

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

  السقوف
  االرضيات

  االبواب والنوافذ
  الساللم
  معلم مائي
  لوحات فنية
  العالمات الدالة

  انظمة التحكم البيئي

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

  المنحدرات
 الستائر

50% 
50% 
 

 Cuthbertsonمركز 
Village at 

Aldersgate  

  السقوف
  االرضيات
  الساللم
  المصاعد
  ائيمعلم م

  لوحات فنية
  االضاءة
  اللون

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

  الجدران
  االبواب والنوافذ

  االثاث
  منحوتات
  النباتات
  الستائر

  انظمة التحكم البيئي

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

العالمات 
 الدالة

50% 
  
 

 Westviewمركز 
Manor at Ohio  

  السقوف
  الجدران
  االثاث
  منحوتات
  النباتات
  االضاءة
  اللون

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

  االرضيات
  االبواب والنوافذ

  الساللم
  معلم مائي
  لوحات فنية
  العالمات الدالة

 انظمة التحكم البيئي

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

  الستائر
 

50% 
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   االستنتاجات

ة المعرفة المطروحة بشأن مفھوم "التصميم الداعم" وماله من دور اكدت معظم الدراسات النظرية أھمية وفاعلي    
في تعافي المسنين ضمن الفضاءات الداخلية وصوال لكونه التصميم الذي يعزز إمكانيات البيئات الداخلية لمنشئات 

 مع لتعاملا وتعزيز قابلية الشفاء رعاية المسنين على إحداث تغيرات نفسية إيجابية للمقيمين في ھذه الدور وحث
اإلجھاد ومواجھة التوتر من خالل جذب انتباه المسن ومحاولة خلق اجواء ممتعة تمتاز بالتحفيز واالبداع وتحد من 
القلق وتشتت الذھن عن االلم واالمراض التي يعاني منھا، كما برزت اھمية توفير المتطلبات الوظيفية ومتطلبات 

ن خالل الموازنة مابين العوامل المختلفة التصميمية، المناخية ، والنفسية السالمة اضافة الى تحقيق الراحة النفسية م
في تصميم البيئات الداخلية المعافاة, كما اكدت الدراسات أھمية وفاعلية المعرفة المطروحة بشأن االعتبارات 

وجبھا فھم طبيعة التصميمية الداعمة للتعافي في فضاءات دور رعاية المسنين لشيخوخة معافاة , و التي أمكن بم
التعافي من خالل االبعاد االساسية له في تحقيق بيئة داخلية توفر الراحة واألمان وتعزز التعافي الجسدي والروحي 
واالجتماعي .حيث اكدت نتائج التطبيق اھمية وفاعلية مفردات االطار النظري التي تناولت التركيز على تعزيز 

بالدعم سب االھمية في تقييم قابلية عناصر الفضاء الداخلي في تعزيز الشعور مع تفاوت ن بالدعم االجتماعيالشعور 
من خالل تعزيز مفھوم البيئة المنزلية  - الثالث  المؤشراتمن خالل ضمن الفضاءات العامة المشتركة  االجتماعي

لمعيشة وتصميم غرف ااھمية تخطيط مطابخ مشتركة ، وتصميم مخطط الطابق االرضي وفق النظام المفتوح 
باعطاء الجو العائلي بعيدا عن االجواء وغرف الطعام بأجواء منزلية ، لتساعد ھذه الفضاءات والمساحات المفتوحة 

مصطلح البيئة ان كما اتضح المؤسساتية المتعارف عليھا والتي تسبب توتر الكثير من المسنين اثناء دخولھم لھا, 
السمات المعمارية السكنية، واألثاث ذات النقوش والتشطيبات المنزلية ، تم ترجمته من خالل توفير المنزلية غالبا ما 

، استخدام التحفيات والعناصر التصميمية, المنسوجات ، وطبيعة  واستخدام األعمال الفنية وعناصر الطبيعة
ھذا  , االخرىاختيار المواد واأللوان المناسبة على السطوح ومواد التصميم الداخلي معالجات السقوف ، اضافة الى 

، فضال الموسيقى الھادئة وتعزيز االصوات االيجابية كمثيرات حسية سمعية محببة للمسنين كل من : { تسھموا
استخدام االضاءة الطبيعية والصناعية بشكل يالئم واثناء اعداد الوجبات ،  للمثيرات الشمية عن تركيز االنتباه

 بين المقيميندعم والتواصل االجتماعي في تعزيز ال } وخةويراعي فترات الشيخ البصرية المسنينقابليات 
المشتركة من التعرف والتواصل ومشاركة اخبارھم مع باقي  الحسية العائلية فبامكانھم عبر ھذه الفضاءات

  .االعضاء
تماعي اكدت نتائج التطبيق اھمية وفاعلية مفردات االطار النظري التي تناولت التركيز على تعزيز الدعم االج     

مع تفاوت نسب االھمية في تقييم قابلية عناصر الفضاء الداخلي في تعزيز الشعور الدعم االجتماعي ضمن 
  الفضاءات العامة المشتركة حيث اثبت البحث :

 يشجعاذ  ,التعافي تجميع الصغير عند المقياس الالتقارب على مستوى  اھمية الدور الذي يؤديه التصميم بتعزيز -أ
ى اساس النطاق المتقارب التواصل والتفاعل االجتماعي بين المسنين مما يعزز التعافي ضمن فضاءات التجميع عل

بتجميع غرف المقيمين بأسلوب يمكن من خالله تحقيق بثالث مستويات بدءا ھذا التجميع  اذ تم الرعاية الصحية,
ن المنشأ ومن خالل التجميع المتقارب بامكافبشكل خاص ,  ضمن المنشآت الكبيرة الحجمالمقاربة على نطاق صغير 

 مستويات اھمية ترتيب االثاث في التأثير علىواخيرا التأكيد على  ، ان يعزز فرص التفاعل االجتماعي بين المقيمين
 الدراسةينخفض او يرتفع بصورة واضحة  االجتماعي التفاعل أن وجدت المرضى ، وقد بين التفاعل االجتماعي

وزن األثاث وصعوبة  تأثير، اضافة ل ضمن الفضاء االثاث وتقارب ترتيب ةتبعا لطريقلعامة ا الصاالت أو بالغرف
الخصوصية عند تعزيز التقارب  مع االنتباه لمراعاة،  التفاعل االجتماعي بين المرضى دون يحول الذي قد تحريكه

  تعافي المسنين .في دور رعاية المسنين اذ تعد االستقاللية احد االھداف االساسية للحفاظ على 
وتھيئة  التنوع في استعمال الفضاء ،اذ ان  التعافيواثره على  المشتركة التنوع في الفضاءات العامة اھمية - ب 

من خالل:  ويتحققلتواصل االجتماعي يعزز ايمكن ان  Common areaتجمع مشتركة بين المسنين فضاءات 

 Welfare Centreمركز 
Onni at Swedish  

  السقوف
  الجدران
  الساللم
  االثاث
  منحوتات

  فنيةلوحات 
  النباتات
  الستائر
  االضاءة
  اللون

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

  االرضيات
  االبواب والنوافذ
  المصاعد

  العالمات الدالة
  معلم مائي

 انظمة التحكم البيئي

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

  المنحدرات
 

50% 
  
 



              مفھوم الدعم االجتماعي لنظرية التصميم الداعم للتعافيفي الفضاءات        2016،.1العدد  A)،الجزء ( 34لة الھندسة والتكنولوجيا، المجلدمجل
  الداخلية لدور رعاية المسنين                                                                                                                              

 

35 
 

مساحات عامة اجتماعية للتجمع وتبادل توفير  و، لفة عمل لممارسة الھوايات المختتوفير مساحات خاصة بال
, وتوفير مناطق  االنجازات ومشاركتھا مع االخرينتھيئة ركن خاص للعرض الجداري للصور و معالحوارات 

اضافة الى توفير مساحات وفضاءات ،الرياضة وممارسة النشاطات البدنية المختلفة و التعافي الجسدي تعزز
 اھميةاضافة الى  .عالجية  فوائدلما لھا من  األليفة لتربية الحيوانات خاص جناحمع امة خارجية كالحدائق الع

المسرح "والمشاركة به كنوع من  الطبخ توفير مايطلق عليع بعرضخالل  مناشراك المقيمين في اعداد الوجبات 
  .للتحفيز االدراكي وتنشيط الذاكرة للمسنين البصري التفاعلي 

الحصائية في المجال التطبيقي توضح تسلسل االھمية النسبية للمؤشرات والعناصر التصميمية نتائج البحث ا    
الداعمة للتعافي وتعطي تصورا مسبقا الغناء خبرات العملية التصميمية قبل االشغال ونتائجھا المستقبلية بعد 

 . االشغال
 

 التوصيات
  بما يتالئم مع موروثنا  صل لھا وتطويرھا محليااالخذ بنظر االعتبار النتائج التي تم التويقترح البحث

  المحلي .
 المتطلبات التصميمية عند  مراعاةحث الجھات المسؤولة عن دور الرعاية المحلية على زيادة االھتمام ب

على نظرية التصميم الداعم للتعافي بشكل يؤمن بيئة داخلية  اعتماداتصميم الفضاءات الداخلية لدور رعاية المسنين 
بشكل يقلل من الضغوطات و ابعاد التعافي (الجسدي والعاطفي والروحي والفكري والمھني واالجتماعي) تحقق

 .والمعوقات النفسية والجسدية للمسنين
 التطبيقي بغية اغناء خبرات العملية التصميمية قبل االشغال و ين النظرياعتماد البحث بنتائجه في المجال

 .ونتائجھا المستقبلية بعد االشغال 
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