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الخالصة
لمااا كا اان ابنيااة المس تاالياج نم اال جا ااا مااا الن اااع المعمااار ه ا معنيااة
تلماا كا اان, ب اف ي تنليياة جفا ااا محادةة مااا الحاجااج اا ساا ية لمسا دميها
الييئة التلائية المطلفب نهيانها ا ابنياة المس تالياج ها الهادم اانامل ماا
تراء نلييااة الحاجاااج ااساسااية لمس ا دم المس تاال ل ل ااد ا ا ث اليح ا
تجاافة ةتر ماالم لمةمفنااة مااا العناي ا ال ااميمية ا ةناام تنهيئااة الييئااة
 اما متكلة اليح كا ن م م لة بغياب ت ا, ابنية المس تلياج
التلائية
مع ة مةمفناة العنايا ال اميمية للييئاة المكا ياة الدانماة لييئاة التالاء
 كاا هادم اليحا, ابنية المس تلياج تاام الاي ن كا نلال العنايا
نيعا ليلل هف نحديد العناي ال ميمية للييئة المكا ية للمس تل تالادنم الاي
د ان مد جا ييا كا ااتل معنا
 اما منهج اليح, ن دم ل حسيا بيئة التلاء
ب ف ي ال اندة النظ ية ل حديد ملهفم الييئة التلائية المس تل تننايا ها
ااساسااية تماهياااة ننايااا ال ااميم للييئاااة المكا ياااة تام هااا ااا ةنااام الييئاااة
 ااا ااايا اهااا م الةا اااا العملااا باس ااااء تن يااايم انلياااة نلااال, التااالائية
تقااد بل ا اليح ا ال ا ااهميااة تاام ا الفا ا ل لاال, العناي ا ال ااميمية
ةنم الييئة التلائية
العناي
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Effect of Design Elements in Supporting Hospitals healing
environment
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ABSTRACT
Hospital buildings are one of architecture production that involve
in affording specific human needs of users, so these needs were
studied for the purpose of identifying elements of spatial
environment that support and afford these needs within hospital
building. Healing environment as requested to be implemented in
hospitals is the main goal and could achieve complete fulfilling
human needs of hospital users. Research problem based on the lack
of clear determination and the role of the design elements required
in hospital buildings to support and improve healing process,
research hypothesis stated the importance of design components in
supporting healing environment in hospitals buildings.
Methodology of research implemented two access the first was to
determine design elements that support healing environment and
finding out their role, the second was the practical side to check
and evaluate founded design elements importance.
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المقدمة:
ا ابنية ال ناية ال حية نمفما تابنية المس تلياج ب فيا ه الملسساج
ااك ال اقا باا سا لما نلةي ما بدمة ال ناية الطيية ل تلعائل نل م
م ا ل مف هيا اا سا  ,تبناءا نل هيا الهدم كا لزاما نل المعنييا ب ميم
تا تاء تاةارة تنتغيل هيه المس تلياج م اناة العديد ما اان ياراج لغ ث ةنم
ما
تذلل ما بالل نهيئة بيئة نحلز تنساند نلاء الم
نملية نالع الم
ما جهة تنف ي بيئة نمل م يحة تمناسية
بالل اس كمال نالع ترناية الم
ل
للكاةر العامل تايضا نف ي بيئة ايةابية نه م بم طلياج اقارب تزتار الم
تما بيا مةمفنة كيي ة ما العناي الض ترية لدنم تنهيئة الييئة التلائية
المس تلياج ني ز نناي ن ميم الييئة المكا ية كمةمفنة انلة تاساسية ابد ما
ااه مام بها نند انداة ال اميم المعمارية للمس تل  ,ت ي نا نل ذلل االيح
نا العناي ال ميمية السا دة المف ة لهيه الم طلياج ,نل مس فى
تال
اليناية ككل تنل مس فى اللضاء الفظيل تهيا مايهدم الي هيا اليح ل
العمارة ومفهوم الحاجات االنسانية االساسية :الحاجاج تكما ي ال ه مةمل الم طليااج الفظيلياة لال ساا  ,تا ااب عااة ناا
ناااف ي هااايه الحاجااااج يااالة الااا الاااة اا ااا اب ااج ماااان لللااا ة  ,العنايااا
ال ميمية للييئة المكا ياة يةاا ا نعمال نلا ن ليال م ااةر نزلاة اللا ة ناا الانم
ال ا ااج مان الم فا ق مع الحاجاج اا سا ية ل ا ملهفم الحاجاج ااساسية ا
العمارة ندرس ت ق م طلحاج الحاجااج ال اب اة ات الدائمياة نيا ما اازماا تا
نلييااة هاايه الحاجاااج ن غي ا بتااكل كيي ا ني ا الاازما ,ال ا اااج  ,الةغ ا يااا تالمنااا
تيمكا ايةازها باان ]1[ :
 اجااة اللا ة الا ال ا ااة مااا بااالل الا حكم ا م طلياااج ال ا ااة الييئيااة الحا ارة,اا ارة  ,ال فج )
 الحاجاج المت ة ما الحس ااج مان تنتمل نامل الحيزية تال فيية الحاجة ال ااما الحاجة ال ااس دال المكا تال ياجللييئة تالةمال
 الحاجة ال ال نظيم الي الحاجة ااساسية لالبداعالحاجة ال ال نفيع المحلزاج الحسية
ل ااد نعاملاان العمااارة نل ا م ا الع اافر بحااير مااع الفاقااع ا سااا تالييئ ا  ,مةي ا ة
بحةةهااا ال يااينة نل ا م ن ساام ا كنلهااا بطااا ن ال يااا للهندسااة تا تاااء تكاايلل
اللنااف ل العمااارة كعيااد للفظيلااة قااد قاااةج ال ا اادا ساايل نفا ااق الينايااة مااع م طلياااج
اا سااا الييفلفجيااة تالعا ليااة [ , ]1كمااا هااف الحااال ا ال اافر با ااا العماارة ا
يعيااا ننااا سااافى بالمياااا الم نلعاااة مت ااسااا لاةة ال ااافى ماااا المساااا اج الم ا اااة
العتا يا
متاس دام األنكال الغ يية تالعةيية ال اميم  ,ل د م اق معماريف ال
ي ااة ا العمااارة ليساان مةا ة تاااء تن ةيااة
ا كاال ماادارس العمااارة العالميااة نلا
تظاائ تم هناا( نايئا )با ) تم ا تاااء الةياد تالفظيلياة المالئماة ا نكلياا لعماال
نمااارة نظيمااة ,تمااا هنااا ي ياايا ا ترة اليحا نااا األنااكال تال فيااياج ال ا
نعي نا الحياة ا سا ية العمارةل
ي يانها الةا ا ال ت
ا العمارة ه هندسة جا يها الماة  ,تلكا يكما
العاةة مم ارسة بدانية لالرن اء ل ياة م ضل تبح
تاألبالق تالةمال ه
بلق سكا مما لس تجسد  ,تكيلل يع ي ا العمارة يةا ا نلي
ةؤتب
الم طلياج ااساسية ما ي الفظيلة  ,ااق اة ,اج مانيا ,تبيئيا مما يمكنها ما
ن دي ت ع تم طلياج اا سا []2
 البيئة المكانية والحاجات االنسانية:نم ااال اليييئاااة المكا ياااة ا اااد تاهااام ا ااافاع الييئااااج التااااملة ال ااا نحاااي باا ساااا
امنها  ,تها
المس دم للمكا ) تال نف لا مسا لزماج العايا تاةاء الفظاائ
ال اااةرة بمااا نم لكا مااا ب ااائ تننايا ن ااميمية نلا نلييااة الحاجاااج اا سااا ية
ااساسااية  ,ااالك ي مااا الط ت اااج اقتاان تقاادمن العديااد مااا العنايا ال ااميمية
المعمارية مطلافب ابايها بنظا اان ياار ل افة بانةااه نهيئاة بيئاة مكا ياة قااةرة نلا
نليية الحاجاج اا سا ية تما بينها مايل :
 -1الل ااياج ال ا نيناهااا ك س ا ف الكسااندر ت رتب ا ج ساافم بيناان ا الةهاافة
ل ليية الحاجااج اا ساا ية ا العماارة يةاا ا نع ماد ميااةي ن اميمية محادةة تها
الطييعااة  ,الةمالياااج  ,الدقااة تال ااغ تنلاياايل العمااارة السااكنية تالمحليااة  ,ه ا
ا نلال الميااةي مهماة ل لاق ضااءاج نادن بالحياة ل [ ) ]1الطييعاة نعنا
نف
ال فايل معها تالي يح ق ال ؤية الميهةاة تااةرا( الحسا لل افر ال ارجياة مماا
يا ا متاان النااس ن اام ميانا ة بمحاايطهم
يعطا اا سااس باال تي ال اح
الليزيائ  ,الطييعة نلي ا ياجاننا لل ا ة الييئة الليزيائية ل []1
31

اما م عل اج جمال الييئة د نح ق كل ماا ماسالف تمن از  )1956ماا تجافة اما
للييئة الليزيائية نل مس فى ر ا تن ييم الناس  ,ل د تجدا ا ن يايم ننايا الييئاة
المكا ية بالةميل ات ال يي اق ب ما يكف ما الح ي ة تقد نفيال الا ا متاان
الناااس ن ااام ميان ا ة بمحاايطهم الليزيااائ  ,لاايا ااا الحاجااة ال ا ال ا ااة الي ا ية
ممكا ناكيدها بفجفة العناي الةمالية ما الييئة المكا ية ل [ ]1لكيلل ا ميادا
ال غ تالدقة الحةم تالم يااس ) يمكاا ا يضاي يالاج اةراكياة ايةابياة لالبنياة
دتة ةم الغ اة تاليناياة  ,ااناياء ال اغي ة
تاللضاءاج  ,ا ال غ يلن
نحلز ال يال  ,تاهمية اانياء ال غي ة نكما باا ساس بال اغائ تقيماة ااجساام
تاهمي ها  ,ه نلي م طلياج الم عة تاامارة ل []1
تا نلاياايل العمااارة السااكنية تالمحليااة نس ا مد قيم هااا مااا كااف اللضاااءاج العامااة
نناادما نكااف بم ياااس تنلاياايل متااابهة لالبنيااة السااكنية ا هااا نعط ا مالئمااة ل لاال
كاة ا ياة بسايطة للمسا دميا تااب عااةنا المتااهد العمفمياة
اللعاليااج ل اف ي
الةامااادة  ,ياااا ا متاااااهد العمااااارة الساااكنية ن غياااا ب غياااا الساااالف( ااج مااااان
للمس دميا تنكف م نيطة باا ياع المكا ات ال نظيم المحدة لللعاليااج اا ساا ية
[ ]1ل
ت ال ملل
الحدتةية  ,الحيازة  ,ااما  ,اللضاء الت
ل ه نف
 - 2يمكاا نليياة الحاجاااج اا ساا ية ماا بااالل نفظيا مةمفنااة ماا العنايا
ال اااميمية تالملااا ةاج م ااال الحةااام المناساااا تالم يااااس اا ساااا لعنايااا الييئاااة
المكا يااة  ,نعزياااز ملهااافم الحياااازة الت ااية  ,ننظااايم اللضااااء  ,قابلياااة ال حااافي ,
الفيااافل للمعلفمااااج تااةتاج  ,ناااف ي امااااكا ا اااا ية للعمااال تالةلااافس ال ناياااة
تال يا ة  ,ت ة م عل اج الةمال ا التاكل تالزيناة  ,ال اميم الادابل  ,اسا دام
النياناج  ,الييئة اللف ية  ,الحدائق تاللضاءاج ال ارجية ل []1
 - 3يمكا نليية الم طلياج اا سا ية ما الييئة المكا ية اابنية ما بالل ت ا ة
العناي ال ميمية ال الية م ل ال فزيع المناسا تنتكيل اللضااءاج – مظه االك لاة
ال ارجيااة للمين ا  -نااف ال ؤيااة لل ااارع – تجاافة المسااا اج ال ض ا اء  -ال امي ا
الةيد – مفاة اا هاء المالئمة – بيئة االفا ال حيحة – ت ة نالماج اارنااة -
تجفة نناي الدالة الي ية م ل اانمال اللنية ل[]3
 - 4ا نح ياق نماارة نليا الحاجااج اا ساا ية يكاف ماا باالل نح ياق الم طليااج
ااساسية الفظيلية ال يمية تااق اةية تااج مانياة تالييئياة ,تي ا ن ذلال ماا باالل
اسا لهام العنايا تالعالقااج تال فاناد ال نظيمياة ماا العماارة ال ليدياة المفرتماة
تياه ها ماع الملااهيم تالم طليااج الع ا ية للمة معااج  ,ذ ب فياية اللا ة
ن ني بع ائد المة مع تن اليده ا ة ال اهمياة نح ياق األماا تالطم يناة ال ا نم ال
م دى الحاجاج ااساسية تيمكا اجمال ذلل ما بالل اس لهام المل ةاج م ل اال ازام
بالم ياس اا سا  ,نف ي ال فيية  ,اليسا ة المظه تاا ناء ا الةافه ,
ا ساةام التاكل المعماار ماع المضامف الافظيل  ,الف ادة تال نافع  ,المحفرياة
تال درع اللضائ ل []2
تلبية الحاجات االنسانية في االبنية الصحية (المستشفيات) :
نم ل بناية المس تال بمةمافع م ا هاا العالجياة تال ت ي اية باا اا ة الا ت اداج
تباق الف دج ال دمية السا دة ,ال كا ااساس تاانمل ما
اقامة تسكا الم
منظفمة العالع تال ناياة ال احية ا المة ماع ل تاجال ا ن ادم المس تال ال دماة
العالجياااة الكلااالة للمااا يد علااا م ااادم ال دماااة ا ي اكااادتا ماااا ن اااديم مةمفناااة
الم طلياج ال نلهل المس تل لل يام بعملها تال نتامل ناف ي الم طليااج الفظيلياة
بكا ة نلاييلها  ,ان ماة ظام ال تاغيل الكلالة  ,ناف ي المسا لزماج الماةياة ماا قافى
بت ا ية تلاافازم تاجهاازة تمعااداج  ,تابي ا ا نهيئااة الييئااة المكا يااة ال ااحية تالمالئمااة
لتلاء الم يد ماا جهاة ترا اة تساهفلة نمال الكااةر باا اا ة الا نليياة م طليااج
اقاارب تزتار الم ا ل نلا المس تاال ا نكاف المكاا اا ضال  ,لايا يةااا ا
ن ضااما نمااارة نتااار( بايةابيااة ا ا نااف ي الم طلياااج اا سااا ية للمس ا دميا
تالااييا يم لااف كاال مااا الم ا  ,الكاااةر الم اادم لل دمااة الطييااة تزتار تاقااارب
الم ا ل ا اجاااج المس ا دميا ال ا الة للملسسااة ال ااحية الم ا  ,الكاااةر
تاقاااارب تزتار الم ااا ) يمكاااا نم يلهاااا بمةمفناااة الحاجااااج اا ساااا ية م ااال
اا سااااس باااال يفل  ,االلاااة  ,ال ياااا  ,ا ااا ام ال فياااية  ,اا سااااس بال ا اااة
المكا ية  ,سهفلة ال فجي  ,نف ي ال ياراج الم عدةة للمس دم  ,نةناا ااجهااةاج
تاازناجاج االييئية  ,ت ة تسائل ال يا  ,امكا ياة ال فايال ااج ماان  ,ناف ي
ال دمة اللندقية  ,ال فايل المس م مع الكاةر الطي ل[]4
هنالاال الك ي ا مااا ااسااياب ال ا نةعاال مااا الض ا تر ااه مااام ب اف ي الم طلياااج
تالحاجاج اا سا ية لمس دم الملسساج ال حية نمفما تابنية المس تلياج باياة
ما بينها مةمفنة ااسياب ال الية :
ت اج تابحاة ك ي ة تك اباج الفاياج الم حدة تاترتباا نلنا اما
م-تجفة
ل[]5
بيئة المس تل نل نملية نلاء الم
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العناي ا ال ااميمية لم ا ااق بنايااة المس تاال الييئااة المكا يااة ) مااا اجاال نهيئااة
تنحسيا بيئة التلاء ةابلها  ,تسيكف مةاال نمال اليحا هاف نةمياع تاس ااء
ا ا تبعياادا نااا
مةمفنااة الم طلياااج تااج ا اءاج ال ااميمية للييئااة المكا يااة
باااق ننايا تمكف اااج الييئااة التاالائية ال ا ناام ذك هااا ساااب ا  ,تال ا ناادنم ناالاء
الم ا تنحسااا اس ا ةاب هم للعااالع باا ااا ة ال ا نهيئااة الييئااة الم يحااة للعااامليا
تالزتار تبمفجا الط ت اج ال الية

ب-ال فم تااربا( الليا يعا يهما الما يد ا المس تال نااب اجا اءاج التالاء
 ,ليا كا ما تاجا المس تل ا نةعل ب ااء الما يد يهاا ما ي تبادت اجهااةاج
تن دم ل الم طلياج العالجية ما بيئة نسانده نل التلاء []3
ج -الييااة الناااس لااديهم ن اافراج سااليية ت ي ا ا سااا ية نااا الملسساااج ال ااحية
تاج اءاج العاالع تال ناياة يهاا تذلال بسايا ن كياز الكااةر نلا ال نيااج الطيياة
تاهمااال م طلياااج الم ا يد اا سااا ية بساايا الحاجااة للح اافل نل ا مزايااا هاايه
ال نياجل []6
ة-اا ح ام الحايال انةااه الفظيلياة المةا ةة ا ن اميم ابنياة المس تالياج جعال
منهااا ك اال يااماء م ابطااة مااع بعضااها بمسااالل فيلااة مملااة ممااا اماا سااليا نلاا
المس دميا تالعةز نا نليية اجانهم اا سا ية ل[]3
ح-نل المس تل ا نلما كا ة الم طلياج اا سا ية للمس دميا م ضامنة اجاانهم
الفظيلية تالنلسية ل [ ]7ا الهدم هف بلق بيئة نلائية بمفايلاج مكا ياة تاساس
تاقاربهم نةاتز الم ث تالضغف اج ال ي ع اف
ننظيمية نساند الم
نكل) 1
لها باا ا ة ال نف ي بيئة نمل م يحة للكاةر تمالئمة لزتار الم

شكل ( )2مكونات تصميم البيئة الداخلية المحفزة على الشفاء

[]8

 -1ال فايل مع الطييعة  :ي ضما هايا الملهافم ال فايال تاةباال الطييعاة بمكف انهاا
تباق مس دم المس تال لللفائاد الم ح اة تال ا نانعكس نلا
ما بيئة الم
نح ااايل اسااا ةابة عالاااة ماااا قيااال المسااا دميا تباياااة الم ااا اليااااج العاااالع
ناماة المة معااج بضا ترة
تالح فل نل التلاء  ,هنالل هم نام تم لق نلي
اان اال الفا ا ماع الييئاة ال ارجياة الطييعاة ل ح ياق را اة المسا دميا  ,ا
العام  1984كا ن هنالل ةراسة قد تم ن ائدة ننايا الطييعاة المطلافب متااهدنها
تال لاناال معهااا مااا قياال الم ا [ , ]10ت ا العااام  2004قااام يااق بح ا مااا
Texas A&M University and Georgia Institute of
جامعااة
 ) Technologyبكت الن اب نا ن ي باسم ةتر الييئة الليزيائية مس تالياج
ال ا الحااة تالعتا يا ( الاي نضاما العمال المتا ( اك ا ماا ماا 600
ةراسااة ال ا اكاادج بفجاافة ةلياال ا اا اااءة الطييعيااة نساااند ا ن لياال ا ة اقامااة
الم ااا ااا المس تااال تن لياااا ااجهااااة ل [ ]11ل اااد اكااادج الدراساااااج ا
ال ع ا ث للطييعااة نااامي ناالائ التاامس اارث الهاافاء تالماااء ه ا ال اافى المكف ااة
للطييعاااة هااام يغناااف الييئاااة ال ااا نسااااند ااا نملياااة التااالاء  ,ااادابل تنفايااال
اللضاااءاج الدابليااة تال ارجاانية تا ساايابي ها يمكااا م ن لااق المنااا المالئاام ل ح يااق
اا ياجااااج النلسااانية الضااا ترية ب فياااا ع بعاااد م ايااايحن المس تااالياج الحدي اااة
,
نحفى م دة اآلاج تاألجهزة الميكا يكية تالكه بائية تا لك ت ا ل[]3
الييا اج تا نملياج ج ا ياة
ت ةراسة اج ين العام  2004د تجد ا الم
تنع اافا انااعة التاامس قااد قللاافا مااا اساا دام مااا ااةتيااة بنسااية %22تكا اان
معا انهم لاللم تالتد اقل  ,ت ا ةراساة ةراساة اج يان العاام  2003انا ج ا لااث
تمعدل يضهم نندما كاا فا يتااهدت منااظ ييعياة
مس فى غ ةم الم
نع ث نللزيف ال الة ل[]9
-2ال فياية :المعااايي ال ااميمية للمس تاالياج نفيا بمةمفنااة مااا المحاادةاج
ااساساااية منهاااا ناااف ي ال فياااية الالزماااة للم ااا ماااع ااباااي بنظااا اان ياااار
اا ياجاج تال ياج الم للة لكل ئاج الم ا  ,ا ناف ي هايا الم طلاا يلنا
تبتكل كيي نليياة اجااج المسا دميا الم ا ) الا ا ساا ية ااجا اءاج الطيياة
تسيل ال ناية تالعالع ل [ ]5
- 3ااس دال تالح كة السهلة ما م ا ق المس تل  :ا ملهفم اس دال
الط يق يتمل كا ة الط ق ال نمكا الناس ما نفجي ا لسها ما الييئة المكا ية
ا ااس دال الةيد
تال ةفال ما مكا ال اب  ,تا اهمية ظام الدالة نكما
يعن اس دام اقل لفقن الكفاةر ارناة الناس تانطاء ا ضل بي اج للمس دميا
,كيلل ا ااس دال يساند نل ن لي الضغ تال فن الناس ن ي م فن ة
الملسساج ال حية ال يكف ما ال عا ال ب منها تالح كة
تمتفنة
ةابلها  ,ليا ا نحسيا هيا النظام ما الييئة المكا ية للمس تل يزيد ما ر ا
تالكاةرل[]12
تيلما ال ا ة لكل ما الم
الم
 -4الحاجة ال الم عة تال ي  :تي اد با ناف ي تاما اء الييئاة المكا ياة بالعنايا
لفس المس دميا ك نةعل بيئاة المس تال ق يياة ماا
تالمعالم ال ن ي الم عة
اجاافاء اليهةااة تاام اااع الااي ناااةة مااانل الي ا نحاان ااغف ااج ا اءاج الطييااة

شكل( )1بيئة الشفاء مطلوبة من قبل كافة مستخدمي المستشفى ]9[ ,
مفهوم البيئة الشفائية :
ا الييئااة ااس تااالائية اا مياااا ال نايااة ال اااحية ن اا الف اااع الماااة تال ا اااة
تنائالنهم لل ل ما الضغف ال ا يل اها كال ماا
ال نظيمية ال ندنم الم
الما ث  ,بيئااة المس تاالياج ,الزياااراج الطييااة  ,تاجا اءاج العااالع  .تا لساالة هاايا
الملهفم م ةيرة ما ال مي اج اللسيفلفجية للضغف الييئية تام ها نل قدرة التلاء ,
امااا مااا النا يااة النلسااية الييئاااج الدانمااة نمكااا الم ا تنااائالنهم مااا ال عامال مااع
الم ث تنةاتزه  ,ليا ا كل جهد يةا ا يعمل لةعل ب اء الم يد ا المس تال
ي ا مهاادة تبااال مااا ااجهاااة ااامنا نااف ي بيئااة نالجيااة امنااة تماالم ة ا العمليااة
التااالائية [ , ]8ا معظااام النااااس لاااديهم كااا ة ساااليية ناااا الملسسااااج ال اااحية
تااج ا اءاج العالجيااة الم يعااة تذلاال بساايا ن كيااز منظفمااة العااالع تال نايااة نل ا
ال نياااج الطييااة المع اادة تاهمااال فنيااة ال دمااة  ,ااد ان اااةج اةارة المس تاالياج
تالكاةر الطي نلضيل ما نح ال نيااج العالجياة الحدي اة تالمعاداج للح افل نلا
اكي قدر ما اللائدة العالجية مهملايا مان كا هايه المعاداج تال نيااج ماا اما سا
ا الطا ح الم ادم ماا
نل لسية الم يد تبال ال ناب اس ةاب للعاالع ل[]3
قياال جاايا ماااكيا ) يلنا ا الييئااة المكا يااة لهااا ال اادرة نل ا ا نكااف بيئااة ناالائية
بان ماااة ان ا ا( الم ا ا ممارساااج التاالاء الاايان تن ااميم ضاااءاج م يحااة
تنالجية ل ليية الم طلياج ال ا يمكاا نح ي هاا ماا باالل مةمفناة ماا العفامال م ال
ناااف ي ال ا اااة المكا ياااة  ,ان اااال المااا يد بالطييعاااة تالمتااااهد ال ارجياااة  ,ت ااا ة
ال ياراج لل فيية  ,نف ي الل ص للادنم ااج ماان ماا قيال ااقاارب  ,انطااء
اا ساس باامل تالسالم  ,نف ي المةال لالس باء ل []9
تيمكا نحديد مالمة نفامل م دابلة ل ح يق الييئة التلائية بملهفمها العام ته ]8[ :
أ -ال ميم المعمار للمين بما يلما الم طلياج الفظيلية
ب -ال اااميم الااادابل لللضااااءاج تيتااامل اب ياااار اللاااف  ,اا ااااءة  ,العنايااا
الةمالية
ج-اسلفب انغال اليناياة تهاف ما نتاغيل اللضااءاج بماا يضاما اسا دامها ت اق
ا كار الم مم
متطلبات البيئة الشفائية :
ا مةمل اا ياجااج اا ساا ية لمسا دم المس تال تنلانلهاا ماع مكف ااج الييئاة
لليح ايةااة تنفظيا مةمفناة
التلائية الميكفرة ساب ا س كف ه الدليل الفا
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ندنم ال فيية مع اابي بنظ اان يار الحاجاج تال ياج الم ياينة لمةاميع
 ,م ل تجفة ا لحفاجز بيا ااس ة  ,ننظيم ااماة ااماكا العامة ت
الم
ل
م اللح
اماكا اا ظار  ,نف ي اماكا نيديل المالبس
- 3الم عة تال يا  ,يمكاا نح ياق هايا الم طلاا ماا باالل ن اميم تت اع ننايا
مظه ياااة مميااازة م ااال اانماااال اللنياااة  ,نااازييا كاااال الةااادرا تالسااا فم باسااا دام
ال ساافم ات ال اافر  ,اما اء اللضاااءاج العامااة بالمنحفناااج تاللف اااج اللنيااة ,اةبااال
االملم اج المفسي ىية ما الييئة ل
للييئة تالةمال ,يمكا نح يق هيا الم طلا ما
 -4الحاجة ال ال نظيم الي
بالل اج اء المفاز ة بيا المنلعة تالةمال المطلفبيا ال ميم ,مظه الةمال
يةا ا ي ط ل ت ق اابعاة ال الية الةمال النلس  ,الةمال ال ت  ,الةمال
 ,ال ميم الم ا للييئة اللف ية مع ان يار
الماة )  ,ت ة المتاهد الةميلة
الف ع النلس للم يد  ,اس دام الل ش تااماة تاا هاءاج الةميلة ل

العالجية  ,نتي اليحفة تالدراساج ال تجفة ام كييا للمالم اج ال يهياة اما
ا داة الة ال ا تال ا ة لكال ايانام المسا دميا فجفةهاا
بيئة المس تل
يمكا ا ي لل ما ة اقامة الم يد المس تل  ,ن ليل الحاجة ال اةتياة ن ليا
تر ع مس فى ر ا العامليا ل[]13
االم  ,نحسيا بي ة الم
للييئة تالةمال :
-5الحاجة ال ال نظيم الي
يع ي ا اليااا ناماال اساس ا ا ن طااي تن ااميم المس تاال الااي يةااا ا يكااف
م فاز ا بيا الفظيلة تالةمال ما باالل ناف ي ننايا جمالياة الةماليااج النلساية
بمااا ي يا السااعاةة تالم عااة اليهةااة  -الةمالياااج ال ت يااة ال ا ن اادم ااماال  ,ال نانااة ,
السالم  -الةمالياج المكا ية ال نساند ايةاة المالئمة تالحالة الةيدة ) []3
-6اا سااااس باااال يفل تااللاااة  :نتاااي الدراسااااج الااا ا ا اااد م طليااااج ت اجااااج
الم ا يد ااساسااية ننااد نفاجااده ا المس تاال هااف ا ساس ا بااال يفل مااا قياال كاااةر
المس تاال اام ا الااي يزياال تي ل ا نن ا الضااغ تااربااا( الااي ي ملك ا هااف تمااا
ي ا تهيا مايساند تيدنم نملية نالج تنمامل للتلاء ل[]6
- 7اا ساس بااما تال ا ة المكا ية  :اا ساس بااما تال ا ة ما قيل
ات اقارب تزتار الم يد ات الكاةر الطي
مس دم المس تل سفاء كا فا م
بناية المس تل لما نم ل
نع ي تا دة ما الحاجاج ااساسية لهم امناء نفاجدهم
ما ااربا( تال فم تالضغف اج
نلل الحاجة ما اساس نمل ل ل الم
امناء نل يهم للعالع تال ناية  ,اام الي يد ع بانةاه نحسيا اس ةاب هم للعالع
تال ا ة النلسية ال نلة للتلاء  ,تنتي الدراساج ال ا نناي ال ميم
الدابل للضاءاج المس تل م ل اللف تالضفء تالعناي الةمالية تنفزيع ااماة
تنحسا معداج
نحسيا بيئة التلاء تنعزيز ص نعا الم
لها ةتر
نحسيا الحالة النلسية للزتار تالعامليا م نم
التلاء  ,باا اقة ال ةترها
ن ميميها ت ق ييعة كل ضاء ما ي المس دميا تاللعلياج الحايلةل[ ]8ت
يمكا للمس تل ا نعط الم يد اا ساس بااما تال ا ة نا يق الك ي
ما ااساليا المعمارية م ل اس دام الم ياس المناسا للك ل الينائية تاا ةام
الم ة ل[]3

التنظيم البصري للبيئة ]9[ ,
شكل( )5
-5ااس دال تالح كة السهلة ما م ا ق المس تل ,يمكا نح يق هيا الم طلا ما
المدابل تالسا اج الدابلية  ,نهيئة تن ميم
بالل اةبال اا اءة الطييعية
مسالل كة تا حة ,ت ع نالماج اارناة مع ت فح تسهفلة رؤية نالماج
تمعالم مميزة,
اارناة ال ارجية  ,ت فح تبسا ة ال ميم  ,تجفة نفاب
تالسهل لم ط الطفابق  ,تجفة نناي معمارية نسهل
ال ميم الفا
ااس دالل
 -6اا ساس بال يفل تااللة ,يمكا نح يق هيا الم طلا ما بالل سهفلة ااس دال
م اس يال اقارب
 ,نف ي مكا اقامة تنفاجد م ي للم يد تالكاةر  ,نف ي
م للمحاةمة  ,ن ميم ضاءاج يالحة تظيليا للعمل تال ا ة
الم يد  ,نف ي
ل
 -7ال ا ة المكا ية تااما  ,يمكا نح يق هيا الم طلا بفاسطة ان ماة الم ياس
ن ميم الك ل الينائية ت ةفم المكف اج ,
ا سا تالنسا ال نحيحة
ااه مام بال عيي المعمار لللضاءاج الدابلية تالتكل ال ارج ما بالل الم ياس
ا سا تالنسا ال نحيحة  ,ن ميم المسن تل م يا ع ندة ميا قليلة اارنلاع
تندم ن ميم مس تل ناه ة اارنلاع  ,ال نظيم الم يفل تالم فاز لم ط
الغ ة  ,نف ي ضاءاج اقامة تنمل مالئمة للم يد تالكاةر تااقارب  ,نف ي
العدة الكا ما اللضاءاج تبالحةم الكا  ,نف ي اللضاءاج ال يهية م ل
المك ية ,اماكا اللعا ,كا ي يا ت اكتا( الييع  ,نليية كا ة م طلياج ال ا ة ما
اللضاء ما بالل نفظي كا ة العفامل الماةية تالنلسية بما نتمل ما نامي م ل
االفا  ,اا اءة  ,ال فج  ,منع الضف اء ل
تبتااكل ناااام اااا المعمااااريف ي ااانلف اماااكا ت ضااااءاج المس تااال الااا اربعاااة
قطاناج سا تظيلة كل قطاع ) ,ي تن ل م طلياج الييئة التالائية المطلافب
نف ي ها لكل تا د ما هيه ال طاناج ت سا اان ]10[ :
م -ضاءاج ااس يال تالسا اج العامة Reception and public areas :
ي ي طلا نف ي المزايا الحدي ة لل ميم الدابل ل ااج اس يال اللناةق ,
نف ي ب امج المفسي  ,ت ع نالماج سهلة كدااج ن ييية تنف ي مسالل
رب يما بينها ل سهيل نفجي المس دميا ما المين ل
ب-اقسااام العااالع تال ت ا ي Medical and surgical departments :
تنتاامل العياااةة ال ارجيااة  ,الطاافاري  ,اقسااام ال ت ا ي تالعااالع تالم ياا اج
ي يكف ااه مام بتكل كيي بالعفامل ال نية لل ناية الطيية  ,ليا ي طلاا نازييا
الةاادرا تالس ا فم باااالفا تال ساافم ات ال اافر للمساااندة لغ ا ث ي ا م ا ياااه
الييا ي ضعف لللحفص تالعالع ل
الم
ج -اقسام ال ناياة اللائ اة  Intensive care units:الم ا ا هايه ااقساام هام
ما ذت الحااج الح جة اما ا يكف افا يا تانايا ات م ا جادا لاله ماام بماا
يحاايطهم مااع ذلاال ي طلااا تجاافة النفا ااي  ,اا اااءة الطييعيااة  ,س ا فم بملمااس ي ا
لماع  ,ا اءة ي ميان ة  ,نامي ملف م ضما انمال نية تم اند م يحةل

االجراءات التصميمية الداعمة للبيئة الشفائية :
ان ماااةا نل ا ظ يااة الحاجاااج ااساسااية لال سااا تالط ت اااج النظ يااة ال ا ساايق
ذك ها تال بينن اهمية م طلياج ن ميم الييئاة المكا ياة ماا اجال نهيئاة تةنام الييئاة
اد نام اسا الص تاةراع العنايا تااجا اءاج ال اميمية
التلائية ا المس تال
ال يمكا ا نلي اجاج مسا دم المس تال تيافا الا نهيئاة م طليااج الييئاة
التلائية تكما يل :

شكل ( ) 3التواصل مع الطبيعة ]14[ .
 -1ال فاياال مااع الطييعااة  ,يمكااا نح يااق هاايا الم طلااا مااا بااالل نفقيااع رةهاااج
ااما المنط ااة الهاةئااة مااا المس تاال تبفاجهااة مناااظ ييعيااة جميلااة ,
الم ا
 ,ناااف ي ااادائق ةابلياااة ,
اةباااال اا اااارة الطييعياااة لكا اااة ااا م رقااافة الم ااا
مسطحاج مائية  ,مدابل مضاءة ييعيا  ,نف ي مسا اج بض اء اما ات باال ب
ما مدابل المس تل  ,اةبال اا اءة الطييعية ال المدابل تالسا اج
- 2ال فيية تالعزل ,يمكا نح يق هيا الم طلا ما بالل :نلاييل ن ميمية

شكل(  ) 4توفير الخصوصية في غرف الفحص وسكن المرضى ]8[ ,
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ت داج اقامة الم ا  :ال ةهااج )  Nursing unitsتنتامل ا م الم ا
ت ال ةهاااج ال ااغي ة  ,ي ا ي طلااا ااه مااام بكا ااة م طلياااج السااكا مااا ا اااءة
الغا م ماا
ييعياة ت فا اي مطلاة نلا متااهد ت ادائق بارجياة تنحسايا ب اائ
الاافا ت ا ش ,مااع تجاافة اانمااال اللنيااة ل تلغ ا ث سااهفلة ااس ا دال تالميان ا ة
بلح تن ييم م طلياج الييئاة التالائية ا ابنياة المس تالياج تماا ن طليا ماا ننايا
كل م طلاا اد نام اةراجهاا تكماا ميايا ا الةادتل رقام
تاج اءاج ن ميمية ن
)1

الجددددو (  )1متطلبدددات البيئدددة الشدددفائية ومدددا قابلهدددا مدددن اجدددراءات و عناصدددر
تصميمية
م طليااااااااااااااج
الييئااااااااااااااااااااااة
التلائية

ااج اءاج ال

ميمية

نف ي مسا اج بض اء ت دائق

الدراسة العملية ( االستبيان  ,التحليل و النتائج ) :
باان ماة نلا الط ت ااج النظ ياة السااب ة ت بااسا عا ة بماا نفيال اليحا اليا ماا
ملنا اج ناام اس اليااها تاةراجهااا ا الةاادتل رقاام  ) 1ااد ناام ن ااميم ماافذع
اس ا ييا يالئاام هاادم تمف اافع اليح ا  ,يهاادم ااس ا ييا ال ا ال ع ا م ال ا اراء
ندة ما مس دم نادة ماا المس تالياج المحلياة  ,لغا ث حا تن يايم الن اائج
ال نم ال فيل اليها الةا ا النظ ما اليحا م ضامنا م طليااج بيئاة التالاء
ا ابنيااة المس تاالياج تمااا ن طلي ا مااا نناي ا ن ااميمية ل ل ااد ناام انااداة ماافذع
ااس ا ييا تكمااا مف ا بااالم ق  )1تناام نفزيع ا تن ا ح نلاياايل ا ا اة العيناااج
ال المااة الااييا يم لااف مسا دم المس تاالياج  ,ي ا ناام اةراع مةمفنااة الم طلي ااج
الدانمااة للييئاااة التااالائية تماااا ن طليااا ماااا اجااا اءاج ن اااميمية تلغااا ث اجااا اءاج
ا ائية د لا ما ا اة العيناج ت اع ن يايم لكال نن ا ن اميم تبماا ي ناساا
ت ق اراؤهم تبمفجا ال ييم مهم جدا  ,مهم ,ي مهام ) ل
تاهمية تقيمة العن
نم اب يار العينااج ال الماة بتاكل نتافائ تناللان ماا  ) 25ما يد ) 10 ,ماا
ت  ) 15ما نناي الكاةر الطي  ,ي نم ال كياز نلا
اقارب تزتار الم
نينااة الم ا تانطاؤهااا النسااية ااكي ا  )50%مااا المةماافع الكل ا كااف هاايه
التاااا يحة هاااا المساااا دم ااك اااا اجااااة تنلاناااال مااااع الييئااااة التاااالائية المطلفبااااة ل
تا اث ا ائية د نم مطاب ة ائج ال ييم ال م يااس رقما مكاف ماا نتا ة
ي مهم يحمل قيمة رقمية ن اتح ما 1تلغاية  , 4العن ا مهام
ةرجاج العن
يحماال قيمااة رقميااة ن ا اتح مااا  5تلغايااة  7ت العن ا مهاام جاادا يحماال قيمااة رقميااة
ن اتح ما  8تلغاية  10ل
 - 1نحليل ائج ااس ييا
نم ا ساب قيمة الم طلا الفا د بان يار مةمفع المعاداج الحساابية ل ايم العنايا
ال ااميمية ال ايااة با ت لكاال ئاااج العيناااج ال المااة تبمفجااا المعاةلااة ال الياة يا
كا ن:
قيمااة الم طلااا ع معاادل قاايم نناي ا الم طلاوال يمااة الفز يااة للعينااة + ) 0.5 1
معدل قيم ننايا الم طلاوال يماة الفز ياة للعيناة  + )0.2 2معادل قايم ننايا
تكا ن الن ائج كما يل :
الم طلاوال يمة الفز ية للعينة ) 0.3 3
م-اكااادج الن اااائج المس ل اااة اهمياااة ت ااا ترة كا اااة الم طليااااج الدانماااة للييئاااة
التلائية ابنية المس تلياج تال نام ال فيال اليهاا تاق ا هاا ا الةا اا النظا
اليح
ب-تجفة ااب الم ااهمياة النسايية لهايه الم طليااج ت ساا تجهاة ظا تاراء
االم ططاج تكاان :
ا اة العيناج ال المة ت سا ما مف
اتا-بمسة ما سيعة م طلياج قيمن مهمة جدا ) ت امناا قيمان مهام ) تكماا هاف
الم ط ) 1
مف
ل نل انل قيمة اهمية ما قيل كا اة العينااج كماا
ما يا -الم طلا الطييعة )
الم ط ) 2
مف
ال نلا ات اا قيماة لالهمياة ماا قيال
مال ا -الم طلا اانمال اللنية تال ا تي )
الم ط ) 2
كا ة العيناج كما مف
رابعا -ل الم طلا الطييعة ) نل انلا ن يايم لالهمياة ماا قيال الكااةر الطيا ,
اال الم طلااا ال فيااية ) نلاا ات ااا ن ياايم مااا قاايلهم  ,مف اا اا
بينمااا
الم ط  ) 3ل
بامسااا -اال الم طلااا الطييعااة ) نلا انلا ن ياايم لالهميااة مااا قياال الم ا ,
ل الم طلا اانمال اللنية تال ي ) نل ات ا ن ييم ما قيلهم  ,مف ا
بينما
الم ط )4ل
ساةسا -ل الم طلا ااس دال تالح كة السهلة ) نل انلا ن يايم لالهمياة ماا
ال الم طلاا اانماال اللنياة تال يا )
قيل اقاارب تزتار الم ا  ,بينماا
الم ط  )5ل
نل ات ا ن ييم ما قيلهم  ,مف

ال فايل مع
الطييعة

م المين

ت ة اا اءة الطييعية لكا ة

تجفة مسا اج بض اء ق ب المدابل
ت ع ال ةهاج

منط ة هاةئة تمطلة نل مناظ ميهةة

ت ع س ائ نازلة بيا اس ة الم
نف ي
ال فيية

ال نظيم
الي
للييئة
تالةمال

اانمااااااااااااااال
اللنيااااااااااااااااااااااة
تال ي

ال

ننظيم اماة الةلفس تاا ظار يف
ال دابل مع ااب يا
نةهيز م اللح باماكا نضما ب فيية نيديل
مالبس الم
الييئة الدابلية ملف ة

مفاة اا هاءاج الدابلية تالعناي المعمارية جميلة
تم ناس ة
اا هاءاج ال ارجية تالعناي المعمارية ال ارجية جميلة
تم ناس ة
تجفة المسطحاج المائية ت النا فراج
تجفة انمال نية تمنحفناج م يحة سيا
ااس عا ة باانمال اللنية المحلية ل زييا اللضاءاج
نزييا الةدرا تالس فم باس دام ال سفم ات ال فر
ظام بسي تتا

ااس دال
تالح كة
السهلة ما
م اق
المس تل

فيية تندم

للمساراج تالح كة

سهفلة ال مييز بيا مةاميع اللضاءاج الم للة
ت ف ية تنمييز مدابل اليناية ما ال ارع
نمييز منا ق ااس يال ال ةبفل اليناية
ت ع نفاب

تنناي مميزة

ما ظام الح كة

بسا ة ن ميم تت فح م ط الطابق
نف ي اماكا اقامة تنفاجد اقارب الم يد
ال يفل
تااللة

نف ي اماكا اللعا ا لال الم
نف ي م اند جلفس م يحة
نلاييل ال

تزتارهم
م ااس تارة تاللح

ميم ن ان ال ا ة المة معية المحلية تالعاةاج
ة

ال ا ة
المكا ية
تااما

ال نظيم الةيد تال حي تالم فاز للضاء تمكف اج
الم يد
ارة مناسية  ,الفا
نف ي نناي ال ا ة ااساسية
م يفلة ,ا اءة م يفلة ت كا ية  ,نلاة الملم اج المزنةة
ت الضف اء )
نليية م طلياج ااما
ن ميم ةابل

بمفايلاج جيدة

ان يار الم ياس اا سا

نفزيع اجزاء تمكف اج الليناية
ما دتة الم ياس

نكل تمظه الك لة ال ارجية للمين
اا سا
ابعاة اللضاءاج الدابلية م فا ة مع الم ياس اا سا
نفقيع م ا ق المس تل بتكل ا
من لضة اارنلاع
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تصنيف اهمية المتطلبات
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مخطط ( )1تصنيف اهمية المتطلبات  ,اعداد الباحث

تقييم اهمية المتطلبات
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0
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مخطط ( ) 2تقييم اهمية المتطلبات  ,اعداد الباحث

مخطط ( )5تقييم الزوار للمتطلبات  ,اعداد الباحث
النتائج والتوصيات :
اتا-الحاجااااج اا سااااا ية هااا مةماااال الم طليااااج الفظيليااااة تالنلساااية تااج مانيااااة
لال ساااا  ,تا ااب عااااة ناااا ناااف ي هااايه الحاجااااج يااالة الااا ال ااافر ااا ااةاء
الفظيل للل ة تبلق الة اا اب ااج مان ل
ما يا-يمكا اجماال الحاجااج اا ساا ية ااساساية بةمفناة ماا الحاجااج تها ال ا اة
الييئية  ,الحس ااج مان  ,ااماا  ,ااسا دال المكاا تال يااج  ,ال نظايم الي ا
للييئة تالةمال ,الحاجة لالبداع  ,ال نفيع المحلزاج الحسية
مال ااا-ا ملهاافم الحاجاااج ااساسااية ا العمااارة ناادرس ت ااق م ااطلحاج الحاجاااج
ال اب ة ات الدائمية ني م اازماا تا نليياة هايه الحاجااج ن غيا بتاكل كييا نيا
الزما ,ال ا اج  ,الةغ ا يا تالمنا ل
رابعا-نفظي العمارة ك ابع للفظيلة ن فة ال ادا سايل نفا اق اليناياة ماع م طليااج
اا سااا الييفلفجيااة تالعا ليااة  ,تمااا هنااا ني ا ز ا ترة اليح ا نااا ب فيااياج
الم طلياج ا سا ية العمارةل
بامسا-نم ل اليييئة المكا ية ا د تاهم الييئاج التاملة ال نحي باا سا المسا دم
للمكا ) تال نف ل مس لزماج العيا تاةاء الفظاائ  ,تها ال ااةرة بماا نم لكا
ما ب ائ تنناي ن ميمية نل نليية اجان اا سا ية ااساسيةل
ساةسا  -لك ي ما الط ت اج قد دةج العناي ال اميمية الفاجاا نف هاا اما
الييئااة المكا يااة لغاا ث نلييااة الحاجاااج اا سااا ية ااساسااية تمنهااا الل ااياج ال اا
نيناهاا ك سا ف الكسااندر ت رتبا ج ساافم تال ا ااةج بضا ترة ان مااة ننايا
الطييعااااة  ,الةمالياااااج  ,الدقااااة تال ااااغ تنلاياااايل العمااااارة السااااكنية تالمحليااااة,
ت اج اب ى ن ضما اال زام بالحةم المناسا تالم يااس اا ساا
باا ا ة ال
 ,نعزيز ملهفم الحيازة الت ية  ,ننظيم اللضاء  ,قابلية ال حافي  ,ت ا ة م عل ااج

تقييم الكادر للمتطلبات
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11- malkin, Jain , 2002, " Medical and dental space planning",
John Wiley & Sons Inc, pp. 24
12-Philipp meuser, christoph schirmer, 2006 , "new hospital
buildings in Germany", Dom publisher, pp. 3 .
13-Mansueto Ventures, August , 2014 , "how integrating the
arts into hospitals" Fast Company & Inc, pp. 2 .
14- Sakallaris Bonnie , 2015 "May ,Optimal healing
environment ", Global advance in health and medicine, pp. 4.

الةمااال ا التااكل تالزينااة  ,ال ااميم الاادابل  ,اسا دام النياناااج  ,مظها الك لااة
ال ارجية للمين  ,نف ال ؤية لل ارع  ,تجافة المساا اج ال ضا اء  -اللا ش الةياد
– ماافاة اا هاااء المالئمااة – بيئااة االاافا ال ااحيحة – ت ا ة نالماااج اارناااة -
تجفة نناي الدالة الي ية م ل اانمال اللنية ل
سااابعا -نل ا المس تاال ا ن ضااما نمااارة نتااار( بايةابيااة ا نااف ي الم طلياااج
 ,الكاةر الم دم لل دمة الطيياة
اا سا ية للمس دميا تالييا يم لف كل ما الم
ل
 ,زتار تاقارب الم
مامنا -ني ز نناي ن ميم الييئة المكا ية كمةمفنة انلة تاساسية اباد ماا ااه ماام
بهاااا نناااد اناااداة ال ااااميم المعمارياااة للمس تااال لااادنم تنهيئاااة الييئاااة التااالائية ااا
المس تلياج ل
ناساعا -الييئاة التاالائية م طلاا اسااس تمهاام لمسا دم المس تال بمااا ناف ه مااا
بيئة يحية ندنم ناالع ترناياة الم ا تنمال ما ي تساهل للكااةر تاللاة تقيافل
لالقارب تالزتارل
نانا ا-ي طلاا نلعيال منظفمااج بيئياة م عادةة لغا ث نح ياق تنهيئاة الييئاة التالائية
منها الفظيلية تال تغيلية تالمكا ية تااج مانية ل
ا الم طليااج ااساساية الالزماة لادنم تنهيئاة الييئاة التالائية ا
ا د نت -يمكاا
المس تاال باااان ال فاي ال مااع الطييعااة  ,نااف ي ال فيااية  ,ال نظاايم الي ا
للييئااة تالةمااال  ,اانمااال اللنيااة تالم عااة  ,ااسا دال تالح كااة السااهلة ااما م ا ااق
المس تل  ,ال يفل تااللة  ,ال ا ة المكا ية تااما ) ل
امنااا نت ا -الن ااائج المس ا اة مااا اس ا ييا اراء مةمفنااة مااا المسا دميا للمس تاالياج
بينن اهمية ت ترة اليية الم طلياج الالزماة للييئاة التالائية ت ساا ماانم نحدياده
الةا ا النظ ما اليح ل
ت
مالمة نت -مةمفنة الم طلياج تالعناي ال ميمية الدانمة للييئة التلائية تال ا نام
اس اليها هيا اليح يةا ا ن اجع تن يم ةتريا ما قيال الم امميا تاةاراج
المس تااالياج لغااا ث الح ااافل نلااا اااائج محدماااة نااا الئم ماااع م غيااا اج ييعاااة
المس دميا ت اجانهم ل
اربعة نت -مةمفنة الم طلياج تالعناي ال اميمية يةاا ا ن ايم بمفجاا نفامال
محلية م غي ة منها مكا المس تل  ,ييعة المة مع  ,منظفمة ال يم  ,اسالفب ااةارة
تال تغيل ل
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ملحق ()1
نموذج استبيان
نزيز مس دم بناية المس تل
هيا مفذع اس ييا لغ ث اس كمال بح م علق بدراسة ام الييئة المكا ية
نملل ات زيارنل للمس تل ل
ال جاء اا الع نل مةمفنة العناي تالم طلياج ال ميمية المدرجة هيا النمفذع تال يل ث ا ندنم بانةاه ايةاة الييئاة التالائية ةابال المس تال ل المطلافب ت اع
يا مهام  ,م فسا ااهمياة,
ن ييمل امام كل م طلا ن ميم ت سا مان اه م ناسا مع اهمية ت ترة تجفة كل م طلا ميكفر ال ائمة ل تبمفجا ال ادي اج ال الياة :
مهم )
نك ا ل عات كم
)
 -3زائ ات م ا ق للم يد :
)  - 2 ,كاةر ي تنم يض ) :
م يد :
-1
ةنم تنهيئة الييئة التلائية

م طلياج الييئة التلائية تااج اءاج ال

ابنية المس تلياج تال

ميمية

ال فايل مع الطييعية
نف ي مسا اج بض اء ت دائق
ت ة اا اءة الطييعية لكا ة

1

م المين

تجفة مسا اج بض اء ق ب المدابل
ت ع ال ةهاج

منط ة هاةئة تمطلة نل مناظ ميهةة
فيية

نف ي ال

ت ع س ائ نازلة بيا اس ة الم
2

ننظيم اماة الةلفس تاا ظار يف
نةهيز

م اللح

ال

فيية تندم ال دابل مع ااب يا

باماكا نضما ب فيية نيديل مالبس الم
ال نظيم الي

للييئة تالةمال

الييئة الدابلية ملف ة
3

مفاة اا هاءاج الدابلية تالعناي المعمارية جميلة تم ناس ة
اا هاءاج ال ارجية تالعناي المعمارية ال ارجية جميلة تم ناس ة
تجفة المسطحاج المائية ت النا فراج

4

اانمال اللنية تال ي
تجفة انمال نية تمنحفناج م يحة سيا
ااس عا ة باانمال اللنية المحلية ل زييا اللضاءاج
نزييا الةدرا تالس فم باس دام ال سفم ات ال فر
ااس دال تالح كة السهلة ما م ا ق المس تل
ظام بسي تتا

للمساراج تالح كة

سهفلة ال مييز بيا مةاميع اللضاءاج الم للة
5

ت ف ية تنمييز مدابل اليناية ما ال ارع
نمييز منا ق ااس يال ال ةبفل اليناية
ت ع نفاب

تنناي مميزة

ما ظام الح كة

بسا ة ن ميم تت فح م ط الطابق
ال يفل تااللة
نف ي اماكا اقامة تنفاجد اقارب الم يد
6

نف ي اماكا اللعا ا لال الم
نف ي م اند جلفس م يحة
نلاييل ال

تزتارهم

م ااس تارة تاللح

ميم ن ان ال ا ة المة معية المحلية تالعاةاج
37

نكاف م يحاة تمالئماة لال امنااء نفاجاد( ات

مهم جدا

مهم

ي مهم
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ال ا ة المكا ية تااما
ال نظيم الةيد تال حي تالم فاز للضاء تمكف اج

ة الم يد

ارة مناسية  ,الفا م يفلة ,ا اءة م يفلة ت
نف ي نناي ال ا ة اا سا ية ااساسية
كا ية  ,نلاة الملم اج المزنةة ت الضف اء )
نليية م طلياج ااما
7

بمفايلاج جيدة

ن ميم ةابل

نفزيع اجزاء تمكف اج الليناية

ان يار الم ياس اا سا

نكل تمظه الك لة ال ارجية للمين

ما دتة الم ياس اا سا

ابعاة اللضاءاج الدابلية م فا ة مع الم ياس اا سا
نفقيع م ا ق المس تل بتكل ا

ما ابنية من لضة اارنلاع

تت عها

ملحق ()2
قيم العناصر التصميمية والقيمة النهائية لمتطلبات البيئة الشفائية

الم طلياج

م يد 25
)0.5

اج اءاج ن ميمية

معدل
ال يمة

الفز

معدل
ال يمة

الفز

معدل
ال يمة

الفز

نف ي مسا اج بض اء ت دائق

9.80

4.90

9.35

2.81

9.45

1.89

اا ارة الطييعية لكا ة الغ م المتغفلة بالناس
تجفة دائق نند ات ق ب المدابل
ت ع ال ةهاج منط ة هاةئة تمطلة نل مناظ
ميهةة
بيا اللضاءاج الدابلية تبارع اليناية
ال فايل الي

9.20
9.75

4.60
4.88

9.20
8.75

2.76
2.63

8.10
9.10

1.62
1.82

9.50

4.75

8.90

2.67

9.35

1.87

9.10
47.35
9.47

4.55
4.74

8.95
45.15
9.03

2.69
2.71

8.75
44.75
8.95

1.75
1.79

9.40

4.70

7.10

2.13

8.10

1.62

9.15

4.58

6.20

1.86

7.20

1.44

9.70

4.85

7.50

2.25

7.80

1.56

28.25
9.42

4.71

20.80
6.93

2.08

23.10
7.70

1.54

6.63

3.32

8.20

1.64

7.80

1.56

7.54

3.77

7.43

1.49

6.67

1.33

7.43

3.72

8.12

1.62

7.22

1.44

8.40
30.00
7.50

4.20
3.75

7.80
31.55
7.89

1.56
1.58

8.50
30.19
7.55

1.70
1.51

6.80

3.40

7.60

2.28

5.36

1.07

5.24

2.62

8.60

2.58

6.43

1.29

ج

الطييعة

1

تجفة س ائ نازلة بيا اس ة الم

فيية

2

ال

3

ننظيم الييئة
تالةمال

4

اانمال
اللنية
تال تي

كاةر 15
)0.3

زتار 10
)0.2

ننظيم اماة الةلفس تاا ظار يف ال
ال دابل مع ااب يا
نف ي مكا اج ل يديل مالبس الم
اللح

فيية تندم
ما

م

الييئة الدابلية ملف ة
مفاة اا هاءاج الدابلية تالعناي المعمارية جميلة
تم ناس ة
اا هاءاج ال ارجية تالعناي المعمارية ال ارجية
جميلة تم ناس ة
تجفة المسطحاج المائية ت النا فراج

ت ع نناي مظه ية مميزة م ل انمال اللنية
تمنحفناج م يحة سيا
ام اء اللضاءاج العامة بالمنحفناج تاللف اج اللنية
ل زييا اللضاءاج
38

قيمة
الم طلا

9.23

8.33

6.84
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نزييا الةدرا تالس فم باس دام ال سفم ات ال فر

5

ااس دال
تسهفلة
الح كة

6

ال يفل
تااللة

7

ال ا ة
المكا ية
تااما

بسا ة تت فح مساراج الح كة
ال مييز بيا مةاميع اللضاءاج الم للة
ت ف ية تنمييز مدابل اليناية ما ال ارع
ت فح تسهفلة رؤية نالماج الدالة ال ارجية ما
المدابل ال ئيسية
ت ع نفاب تنناي مميزة مسالل الح كة
بسا ة ن ميم تت فح م ط الطابق

نف ي اماكا اقامة تنفاجد اقارب الم يد
تزتارهم
نف ي اماكا اللعا ا لال الم
م ااس تارة تاللح نحف م اند جلفس م يحة
ال ميم ي ان ال ا ة المة معية المحلية تالعاةاج

ال نظيم الةيد تال حي تالم فاز للضاء تمكف اج
ة الم يد
ارة مناسية  ,الفا
نف نناي ال ا ة ااساسية
م يفلة ا اءة م يفلة ت كا ية  ,نلاة الملم اج
المزنةة ت الضف اء )
نليية م طلياج ااما للمس دميا
ن ميم ةابل بمفايلاج جيدة
نفزيع اجزاء تمكف اج
ان يار الم ياس اا سا
الليناية
ما دتة
نكل تمظه الحةم ال ارج للمين
الم ياس اا سا
ابعاة اللضاءاج الدابلية م فا ة مع الم ياس اا سا
نفقيع م ا ق المس تل بتكل ا تت عها ما ابنية
من لضة اارنلاع
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6.32
18.36
6.12

3.16
3.06

7.80
24.00
8.00

2.40

9.45
9.10
9.60

4.73
4.55
4.80

7.60
7.60
6.10

2.28
2.28
1.83

9.10
8.20
9.60

9.76

4.88

7.34

2.20

9.00

1.80

9.66
9.10
56.67
9.45

4.83
4.55

8.30
7.80
44.74
7.46

2.49
2.34

9.50
9.20
54.60
9.10

1.90
1.84

8.70
8.40
8.95
8.70
34.75
8.69

4.35
4.20
4.48
4.35
4.34

6.55
6.20
8.10
7.40
28.25
7.06

1.97
1.86
2.43
2.22
2.12

8.75
8.90
8.70
8.75
35.10
8.78

1.76

9.55

4.78

8.75

2.63

8.75

1.75

9.40

4.70

9.80

2.94

8.90

1.78

9.20
9.25

4.60
4.63

9.00
9.10

2.70
2.73

9.10
9.30

1.82
1.86

5.20

2.60

5.70

1.71

4.83

0.97

6.20

3.10

4.20

1.26

4.70

0.94

5.40

2.70

5.30

1.59

4.42

0.88

6.40

3.20

6.30

1.89

5.10

1.02

60.60
7.58

3.79

58.15
7.27

2.18

55.10
6.89

1.38

4.72

2.34

6.54
18.33
6.11

1.22
1.82
1.64
1.92

2.24

1.31

1.82

6.68

8.78

1.75
1.78
1.74
1.75
8.22

7.35

