


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  سهلَ اللّه لَه بِه طَرِيقاً إِلَى الْجنة، ومن سلَك طَرِيقاً يلْتمس فيه علْماً

من اهللا عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل ورسوله الكرمي  وجيعله  فنرجو

. البحث العلمىجدار ىف رية لبنة صغخالصا لوجه العظيم ويكون   

تعلَّموا العلم، فإن تعلُّمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ( قال سيدنا معاذ بن جبلوكما 

ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله 

وحشة، قُربة؛ ألنه معامل احلالل واحلرام، ومنار سبل أهل اجلنة، وهو األنيس يف ال

والصاحب يف الغربة، واحملدث يف اخللوة، والدليل على السراء والضراء، والسالح 

 صقتالَّء، يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم يف اخلري قادة تن عند اَألخيعلى األعداء، والز

أجنحتها آثارهم، ويقْتدى بفعاهلم وينتهى إىل رأيهم، ترغب املالئكة يف خلَّتهم، وب

 وسباع الرب ،همتسحهم، ويستغفر هلم كلُّ رطب ويابس، وحيتان البحر وهوام

وأنعامه، ألن العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح األبصار من الظُّلَم، يبلغ العبد 

األخيار، والدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة، التفكُّر فيه يعدل  بالعلم منازل

الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء 

 )ويحرمه األشقياء
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رـــــقديت شكر و  

من جمهودات العلمية  ىيف تقدم مسريت األثرساهم وكان له ىل كل من إ

  .جناز هذه الرسالةيل يف إ اتومساعد

وسعى جاهدا خملصا ...حرفا لكل من علمناالشكر والتقدير بكل  وأتقدم

 لكى نتطور إىل كل األساتذة والعلماء األفاضل الذين شكلوا وجداننا 

.خلناوصنعوا بصمات مضيئة بدا  

 

 



 أ 
 

     

  

١     ....................................................................................................................  

٢           
٣       

      
   المستشفيات بناء فى التصميمى الفكر تطور عن تاريخية  مقدمة:  األول الفصل

٣  ............................................................................................المقدمــة

٣   ..................................................................المصريين قدماء عند الطب ١-١-١

٧   .............................)عصر الحضارة البابلية(المستشفيات فى حضارة ما بين النهرين  ٢-١-١

٧   .............................................................المستشفيات فى الحضارة الهندية ٣-١-١

٧   .............................................تطور المنهج التصميمى للمستشفيات فى الغرب  ٤-١-١

٨   ......................................................................العصور األغريقية  ١-٤-١-١

٨   .......................................................................الرومانية العصور ٢-٤-١-١

٩   .........................................................................المسيحى العصر ٣-٤-١-١

١٠   ............................................................................النهضة عصر٤-٤-١-١

١١   ........................................الوسطى العصور في للمستشفيات التصميمي الفكر ٥-٤-١-١

  .......................................................تاريخ المستشفيات فى الدولة اإلسالمية ٥-١-١  ١٢

١٣   .................................................................العربيةالتطور في البالد  ١-٥-١-١

١٣   .........................................................تاريخ نشأة المستشفيات فى مصر ٢-٥-١-١

١٤   ...........................................................النظام التصميمى للبيمارستانات ٣-٥-١-١

١٤   ................................................................بيمارستان قالوون وصف ٤-٥-١-١

  ....................................................اإلتجاه التصمميمى للمستشفيات المعاصرة ٦-١-١  ١٧

  ...............................................اإلتجاهات الرئيسية لتصميم المستشفيات الحديثة٧-١-١  ١٧

  ..............................................عالميا مستشفيات األطفالنبذة تاريخية عن نشأة  ٨-١-١  ١٨

  ......................................................محليامستشفيات األطفال نشأة تاريخ  ١-٨-١-١  ١٨



 ب 
 

  .)أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (مستشفيات األطفال : الفصل الثانى 

 ٢٠  ..........................................................فهوم العام للمستشفىتعريف الم ١-٢-١
  ٢٠  .............................................................األطفال مستشفى هوممف   ٢ -٢-١

 ٢١ .............................................................األطفال مستشفى تعريف ١-٢-٢- ١

 ٢١ ..............................................................األطفال مستشفيات تصنيف ٣-٢-١

 ٢١ ........................................................................المالكة الجهة ١-٣-٢-١

 ٢١ ..............................................................................النوعية ٢-٣-٢-١

 ٢٢ ...............................................................................الموقع ٣-٣-٢-١

 ٢٢ ......................................................................المستشفى حجم ٤-٣-٢-١

 ٢٣ ................................................................المستشفى تصميم مراحل ٤-٢-١

 ٢٣ .........................................................................المستشفى وقعم ٥-٢-١

 ٢٣................................المستشفى أرض موقع فى توافرها يجب التى الشروط ١-٥-٢-١

 ٢٤ ...........................................................للمستشفى الوصول طريقة ٢-٥-٢-١

 ٢٤ .....................................................................المستشفى توجيه ٣-٥-٢-١

 ٢٥ .................................................للمستشفى األساسية والعناصر المكونات ٦-٢-١

 ٢٦ .............................................المستشفيات تصميم في األساسية اإلعتبارات ٧-٢-١

 ٢٦ .................................................................المستعملين مشاركة  ١-٧-٢-١

 ٢٦ ................................................المستشفيات تصميم في اإلنساني البعد ٢-٧-٢-١

 ٢٦.......................................................................متدادلال القابلية ٣-٧-٢-١

 ٢٧ ..............................................................................المرونة ٤-٧-٢-١

 ٢٧ .................................................األطفال لمستشفى التصميمية اإلعتبارات ٨-٢-١

 ٣٠.......................................... الوظيفية والجمالية التصميم الداخلي إعتبارات  ٩-٢-١

 ٣٠ ....تشفىالعمارة الداخلية للمشحتياجات المراحل العمرية المختلفة لألطفال وأثرها على إ ١٠-٢-١

 ٣٠ ....................................................شهر) ١٢ -٠(األطفال من سن  ١-١٠-٢-١

 ٣١ ...................................................سنوات ) ٦-١(األطفال من سن  ٢-١٠-٢-١

 ٣١ ........................................  ) ١٢- ٦(أطفال المرحلة العمرية الدراسية  ٣-١٠-٢-١

 ٣١ ................................................ )١٨-١٢(راهقة من مرحلة سن الم ٤-١٠-٢- ١

 ٣٢ ............................................دور التصميم في تقليل فرص انتقال العدوى ١١-٢-١



 ج 
 

 ٣٢ ................................................بيئة المحيطةبال المستشفى تصميم عالقة ١٢-٢- ١

  ٣٢  ................................................للموقع البصرية اإلمكانيات استغالل ١-١٢-٢-١

 ٣٣ ..........................................األطفال لمستشفى الخارجية طبيعةال أهمية ٢-١٢-٢-١

 ٣٥ ..........................التصميم الداخلى لمستشفيات األطفال فىاألرجونوميكس دور  ١٣-٢-١

 ٣٥ ...............................................................األرجومونية الدراسة ١-١٣-٢-١

 ٣٥ ..............................................................األرجونوميكس مفهوم ٢-١٣-٢-١

 ٣٦ ......................................ميمات األطفالأهمية علم األرجونوميكس لتص ٣-١٣-٢-١

 ٣٦ ................................................................األنثروبومترية الدراسة ١٦-٢-١

 ٣٧.....األطفال لمستشفيات الداخلى التصميم فى يةاألنثروبومتر الدراسات من األستفادة ١-١٦-٢-١

  المستشفى داخل للطفل السيكولوجية اإلحتياجات:  ثالثال الفصل

 ٤٣  ......................................................................................... مقدمـة

 ٤٣ ............................................ المستشفى فى السيكولوجية الطفل إحتياجات ١-٣-١

 ٤٤ ..................................................................األسرة وجود هميةأ ١-١-٣-١

 ٤٦ ................................................................االجتماعي  التواصل ٢-١-٣-١

 ٤٧ ...................................................................  والتوافق نسجاماإل٣-١-٣-١

 ٤٨ .......................................................................الراحة توفير  ٤-١-٣-١

 ٤٨ ...........................................................الطلق الهواء إلى الوصول ٥-١-٣-١

 ٤٩ ...............................................................................الخيال ٦-١-٣-١

 ٥١ .............................................................الخصوصية إلى الحاجة  ٧-١-٣-١

 ٥١ ............................................................واألمان األمن إلى الحاجة ٨-١-٣-١

  ٥٢  ...................................الحاجة إلى اإلحساس بالسيطرة على البيئة المحيطة ٩-١-٣-١

 ٥٣ ..................................................للطفل يةس الشخصاييمراعاة المق ١٠-١-٣-١

 ٥٤ .............................................................حاجة الطفل للحركة واللعب ٢-٣-١

 ٥٤ .........................................................................اللعب مفهوم ١-٢-٣-١

 ٥٤ ...........................................................بالنسبة للطفل أهمية اللعب ٢-٢-٣-١

 ٥٥ ................................................يةتحويل بيئات اللعب إلى بيئات عالج ٤-٢-٣-١

 ٥٦ ..................................................................األطفال لعب غرف ٥-٢-٣-١

 ٥٦ ..............................................................األلعاب مناطق تصنيف ٦-٢-٣-١
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 ٥٦ ..........................................................اليدوية األلعاب منطقة أ – ٦- ٢ -٣-١

 ٥٦ .........................................................للفن المخصصة المساحة ب-٦-٢-٣-١

 ٥٦ ..................................................للمكعبات المخصصة المساحات  ج-٦-٢-٣-١

 ٥٦ ................................................الحركية المهارات لممارسة أماكن د -٦-٢-٣-١

 ٥٦ .................................................................تريفهية عناصر ه – ٦-٢-٣-١

 ٥٨ ..............................................ألطفالا لعب نكامإالتصميمية ب معاييرال ٧-٢-٣-١

 ٦٠ ................................على العملية التصميمة للطفل السيكولوجيةأثراإلحتياجات  ٣-٣-١

        
   للحيز الداخلى التصميمة المعايير:  األول الفصل

 ٦١ ........................................................................................  مقدمـة

 ٦١ ...................................................األطفالمستشفى لالواجهات الخارجية  ١-١-٢

 ٦٣ .................................................األطفال بمستشفيات الخضراء المساحات ٢-١-٢

 ٦٦ .............................................المكونة لمستشفى األطفالالعناصر المعمارية ٣-١-٢

 ٦٦ ................................................................الداخلى حيزال تصميم ١-٣-١-٢

 ٦٦ ................................................المعمارية   الداخلية عناصر الحيزات ٢-٣-١-٢

 ٦٧ .............................................................ية للمستشفىخل الخارجاالمد ٤-١-٢

 ٦٨ ...........................................................خلاالمعايير التصميمية للمد١-٤-١-٢

 ٦٩ .........................................................The lobby -ستقبالاإل ساحة  ٥-١-٢

 ٦٩ ............................................................اإلستقبال منطقة مكونات ١-٥-١-٢

 ٧٠ ...............................................................لإلنتظار أماكن توفير ٢-٥-١-٢

 ٧١.......................................................................نتظاراإل مقاعد ٣-٥-١-٢

 ٧٢ ................................................  واألطفال بالسيدات خاصة إعتبارات ٤-٥-١-٢

 ٧٢....................................................الدينية الشعائر إلقامة أماكن توفير ٥-٥-١-٢

 ٧٢ .......................................................................المياه دورات  ٦-٥-١-٢

 ٧٥ ........................................................................الطوارىء جناح ٦-١-٢

 ٧٥............................................................الطوارىء منطقة اتمكون ١-٦-١-٢

 ٧٦ ........................................................................الحركة مسارات ٧-١-٢

 ٧٧ .....................................................األفقية للحركة الرئيسية الخطوط ١-٧-١-٢



 ه 
 

 ٧٧ .....................................................األفقية الحركة مسارات أبعاد  أ-١-٧-١-٢

 ٧٨ ..................................................................والممرات الطرقات ٢-٧-١-٢

 ٧٩ ............................................................... الرأسية الحركة نظام  ٣-٧-١-٢

 ٧٩ ........................................................................المصاعد أ – ٣-٧-١-٢

 ٨٢......................................................................... ساللمال ب -٣-٧-١-٢

 ٨٤ .....................................................................المنحدرات ج – ٣-٧-١-٢

 ٨٥ .......................................... األفقية التوزيع لعناصر التصميمية الشروط ٤-٧-١-٢

 ٨٥ ................................................................المسار على العثور أ – ٤- ٧-١-٢

 ٨٦ ........................................................................المباشرة ب -٤-٧-١-٢

 ٨٦ ........................................................................التخصص  ج -٤- ٧-١-٢

 ٨٧ ............................................................................السعة د -٤-٧-١-٢

 ٨٧ ..................................................الهامة والعناصر التقاطعات تأكيد ه-٤-٧-١-٢

 ٨٨ .............................................................بالمستشفى الداخلية الممرات ٨-١-٢

 ٨٩ ......................................الحركة ممرات تصميم فى األساسية حتياجاتإلا ١-٨-١-٢

 ٩٢ ..................................................................التمريضية الوحدة حيز ٩-١-٢

 ٩٣ ........................................................................اإلقامة أجنحة  ١٠-١-٢

 ٩٣  ...........................نوعية المرضى المتوقع عالجهم بالمستشفى ومتطالباتهم  ١-١٠-١-٢

 ٩٣ ......................................................................اإلقامة غرف ٢-١٠-١-٢

 ٩٤ .................................مستشفياتال فى األطفال لغرف تصميمية عتباراتإ  ٣-١٠-١-٢

 ٩٩................................................................األطفال غرف أثاث ٤ -١٠-١-٢

 ٩٩ ............................................. أجنحة اإلقامةب الخاصة المياه دورات  ٥-١٠-١-٢

 ١٠١ .....................................................................رجيةالخا العيادات ١١-١-٢

 ١٠١ ......................................والعالج للكشف الرئيسية حيزاتوال المكونات  ١-١١-١-٢

 ١٠١.....................................................والمعلومات اإلستقبال مكتب أ-١- ١١-١-٢

 ١٠١ .....................................................................الصيدلية ب -١- ١١-١-٢

 ١٠١ .................................................................األطباء غرف ت - ١-١١-١-٢

 ١٠٢ .................................................................الكشف غرف ث - ١-١١-١-٢

 ١٠٣ ..................................................................العالج غرف ج –١-١١-١-٢
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 ١٠٣ .......................................................العامة الوظيفية المتطلبات ح- ١-١١-١-٢

 ١٠٤ ........................................................................المركزة العناية ١٢-١-٢

 ١٠٥ ................................... المركزة العناية لمنطقة التصميمية اإلحتياجات أ – ٩-٣-١-٢

 ١٠٧ .................................................................. واألشعة المعامل ١٠-٣-١-٢

 ١٠٧ .................................................................... العمليات جناح ١١-٣-١-٢

 ١٠٧ .....................................العمليات إلجنحة العامة التصميمية المعايير أ – ١١-٣-١-٢

  األطفال فىلمستش الداخلية العمارة إظهارعناصر: الثانى الفصل

 ١١٠ ..................................................................................الضوء ١-٢-٢

 ١١٠ ....................................................................الضوء واإلضاءة ١-١-٢-٢

 ١١٠ .......................................................................الضوء والظل ٢-١-٢-٢

 ١١٠ ............................................................تأثير اإلضاءة على الطفل ٣-١-٢-٢

 ١١١ .........................................................التأثير السيكولوجى لإلضاءة ٤-١-٢-٢

 ١١١ .........................................................أثير الفسيولوجى  لإلضاءةالت ٥-١-٢-٢

 ١١١ ......................................................................مصادر الضوء ٦-١-٢-٢

 ١١٢ ..............................................أهمية اإلضاءة الطبيعية لمستشفى الطفل ٧-١-٢-٢

 ١١٣...................................................وسائل التحكم فى اإلضاءة الطبيعية ٨-١-٢-٢

 ١١٣ ...................................................................اإلضاءة الصناعية ٩-١-٢-٢

 ١١٤...........................................................إستخدام اإلضاءة الملونة ١٠-١-٢-٢

 ١١٥ ............................................................شروط اإلضاءة الناجحة ١١-١-٢-٢

 ١١٥ ...................................................مستشفىلأهمية تصميم اإلضاءة ل ١٢-١-٢-٢

 ١١٦ ...............................................................إضاءة الطرقات  ١٣-١-٢-٢-٦

 ١١٦ ..................................................................إضاءة الطوارىء ١٤-١-٢-٢

 ١١٦ ..............................................أسس تصميم اإلضاءة لمستشفى الطفل ١٥-١-٢-٢

 ١١٧.............. أهم المعايير الخاصة بتصميم اإلضاءة والمؤثرة على التصميم الداخلى ١٦-١-٢-٢

 ١٢٠ .................................................................. تعريف اللون -اللون  ٢-٢-٢

 ١٢٠ ............................................................ التأثير السيكولوجى للون ١-٢-٢-٢

 ١٢٠ ............................................................ التأثير الفسيولوجى للون ٢-٢-٢-٢

 ١٢٠ ............................................................. اللون واتجاهات الحركة ٣-٢-٢-٢



 ز 
 

 ١٢١ .............................. ظائف اللون فى التصميم الداخلى لمستشفيات األطفالو ٤-٢-٢-٢

 ١٢١....................................................التأثير العضوى والعالجى لأللوان ٥-٢-٢-٢

 ١٢٢ ..............................................................المعالجة باألشعة اللونية ٦-٢-٢-٢

 ١٢٣.....................................إستخدام األلوان في بيئة الرعاية الصحية لألطفال ٧-٢-٢-٢

 ١٢٥ .....................................الخطة اللونية لوحدات اإلقامةأهم معايير تصميم  ٨-٢-٢-٢

 ١٢٦ ..........................................................عالقة اللون بجناح العمليات ٩-٢-٢-٢

 ١٢٨ .................................................................................الملمس ٣-٢-٢
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١-٢-١ والتخصص الموقع حسب المستشفيات تصنيف   ٢٢ 

٢-٢-١ سنوات بالسم ٦ - ٢بعض المقاييس األنثروبومترية للطفل المصرى من    ٣٨ 

٣-٢-١ الوقوف حالة فى الطفل جسم أبعاد   ٣٩ 

٤-٢-١  ١٢:٦ ٤٠قياسات األطوال فى حالة الجلوس من  بعض 

٥-٢-١ وبنات بنين سنة ١٢-٦ من السنية للمرحلة الوزن قياس   ٤١ 

٦-٢-١  ٤١  سنوات ١٢:٤من سن  لألطفال المختلفة االستخدامات رتفاعاتإ 

٧-٢-١ عام ١٨:١٢ بين لألعمارما المختلفة لألستخدامات رتفاعاتاإل   ٤١ 

ممرات الحركة للمناطق اإلدارية وبعض األقسام الخدميةأبعاد يوضح ١-١-٢  ٧٩ 

٢-١-٢ الحمام ستخدامإ فى للطفل المناسبة والمقاييس رتفاعاتاإل   ١٠٠ 
١-٢-٢ الطفل مستشفى لمكونات الالزمة اإلضاءة كمية   ١١٤ 

٢-٢-٢ المريض صحة لىع يرهاتأث ومدى اللون بين العالقة   ١٢٣ 

١-٢-٣ األطفال بمستشفيات اإلقامة األجنحة مكونات فى إلستخدامل نهوال مواد   ١٦٧ 
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 هرس األشـــكالف
 رقم الصفحة  املوضـــوع  رقم الشكل

 ٤ ةيالجراح واألدوات التشريح أدوات يوضح أمبو كوم معبد جدران على منظر ١-١-١

  ٦  من أقدم الوثائق الطبية س التى تعتبرجزء من بردية إبير  ٢-١-١

  ٦  يوضح أحدى طرق العالج عند قدماء المصريين  ٣-١-١

 ٨ ) (GERCO – RoMAN‐ IATRIA مسقط أفقى لعياداتال ٤-١-١

  ٩  سانت جيروم المسقط األفقى لمستشفى  ٥-١-١

 ١٠ المسقط األفقى لمستشفى ماجيروى ٦-١-١

 ١١ توماس القديمة فى إنجلتراالمسقط األفقى لمستشفى سان  ٧-١-١

 ١٢ المسقط األفقى لمستشفى جولدن ووتر ٨-١-١

  ١٦  بيمارستان قالوون المعمارية مجموعة  ٩-١-١

  ١٩  مستشفى أطفال أبو الريش بالمنيرة  ١٠-١-١

  ١٩  الجامعى التخصصى  " اليابانى"مستشفى األطفال   ١١-١-١

 ٢٤ توجيه المستشفى ١-٢-١

 ٢٥ مبنى المستشفىعامة لمكونات العالقات ال ٢-٢-١

 ٢٩ Children’s Hospital of Pittsburgh بمستشفى اإلستقبالمنطقة  ٣-٢-١

 ٢٩ لألطفال WakeMed  بمستشفى التمريض محطة ٤-٢-١

 مستشفى ، Nationwide Children's Hospitalىلمستشف عالقة المستشفى بالبيئة المحيطة ٥-٢-١

Suzhou Children’s Hospital  

٣٣ 

 ٦-٢-١  

  ٣٤  توضح عالقة نسب فتحات الشبابيك بالحائط ومستوى النظربالنسبة للمنظر الخارجى  ٧-٢-١

 ٣٥ الوقوف أثناء والخاطئة السليمة الطفل جسم حالة ٨-٢-١

 ٤٢ المختلفة تحركاته أثناء المراهق لطفلا المقاييس ٩-٢-١

  ٤٤  المرضى البقاء بجوار أطفالهمهم على تشجيعل للوالدين توفير آرائك مريحة  ١-٣-١

  ٤٥  (Family Room) غرفة العائلة   ٢-٣-١

  Pantry or Dining Room)(غرفة الطعام   ٣-٣-١

  

٤٥  



 م 
 

لما لها من تأثير جيد على الحالة  مناطق األلعاب اليدوية هى من أهم مناطق اللعب لإلطفال  ٤-٣-١

  الذهنية لهم
٤٥  

٥-٣-١  

  ٤٥  رضى وأطفالهم يعد جزء مهم فى العالجالتواصل بين أسر الم  ٦-٣-١

٧-٣-١  
  ٤٧  مستشفىباليوضح تناسق وتجانس عناصر التصميم واأللوان يوضحان 

٨-٣-١  

 ٤٨   المستشفيات بأحدى الطفل نوم لغرفة نموذج ٩-٣-١

  ٥٠  إستخدام عناصر لمحاكاة الطبيعة بمستشفى  ١٠-٣-١

 ٥٠ عن إجراءات الكشفانتباه الطفل بعيدا غرفة األشعة صممت بشكل خيالى يجذب  ١١-٣-١

١٢-٣-١ 
 الشخصية واستعماالته لحجمه مناسبةال  للطفل الشخصية المقاييس مراعاة

٥٣ 

 ١٣-٣-١ 

 ٥٧ الرياضة بمزوالة المريض للطفل الفرصة إتاحة أجل منآمنة  مساحات توفير ١٤-٣-١

 ٥٧ Children’s Hospital    Louis مستشفى فى اللعب منطقة ١٥-٣-١

 ٥٧ األطفال عالج عملية أثناء جدا مهم الفنية األعمال ممارسة ١٦-٣-١

 ٥٧ التخيل على الطفل تحث لأللعاب بيئة خلق ١٧-٣-١

 ٥٨ اللعب للحجرة داخلى منظور ١٨-٣-١

 ٥٨ Children’s hospital in Chicago  بمستشفى اللعب لحجرة األفقى المسقط يمثل ١٩-٣-١

 ٥٨ البحار عالم من مستوحى األطفال لعب غرف ألحدى مصمم نموذج انيوضح ٢٠-٣-١

١-١-٢ 
 ٦٢ دياجو سان فى Rady Children's Hospital لمستشفى الخارجى الشكل

٢-١-٢ 

 ٦٢ EDINBURG CHILDREN’S HOSPITAL الواجهة الخارجية لمستشفى ٣-١-٢

٤-١-٢ 
 ٦٤ Children's Medical Center  Dell ىبمستشف الخارجية الحديقة سيقنت يوضحان

٥-١-٢ 

٦-١-٢ 
 ٦٤ بأمريكا لألطفال بوسطن مستشفى بحديقة النحتية عماللأل نماذج يوضحان

٧-١-٢ 

 ٦٥ لألطفال لويس سانت مستشفى حديقة وتصميم تنيسق ٨-١-٢

 ٦٦ الطفل لمستشفى المعمارية المكونات ٩-١-٢

 ٦٧ Fort Memorial Hospital Campusالمداخل الخارجية لمستشفى  ١٠-١-٢



 ن 
 

 ٦٨ The Royal National Orthopedic مستشفىب اإلستقباللمنطقة  المسقط األفقى ١١-١-٢

 ٦٩ Dell children Medical Centerبمستشفى  اإلستقبالمكتب  ١٢-١-٢

 ٦٩ Phoenix Children’s Hospitalبمستشفى  اإلستقبالمكتب   ١٣-١-٢

  مستشفىو  Children's Hospital of Eastern Ontario ىمستشفبإلنتظار موذج لمقاعد ان   ١٤-١-٢

Missouri Baptist Medical Center  

٧١  

١٥-١-٢  

  المياه مع ترك مساحة فضاء بالداخل لحركة المقعد المساحة المناسبة لدورة ١٦-١-٢

 المتحرك ويمكن إضافة كرسى للمريض العادى

٧٣ 

 ٧٤ االمياه دورة داخل األشخاص من عدد ةلحرك الالزمة األبعاد ١٧-١-٢

 ٧٤ المياه دورة داخل المقعد حركة ١٨-١-٢

 ٧٦ )best hospital ٢ Mark(  لمستشفى األفقى المسقط ١٧-١-٢

  ٧٨  أبعاد تقابل ممران أو تقابل أسرة مرضى  ٢٠-١-٢

٢١-١-٢ 

 ٢٢-١-٢ ٨١ المصعد داخل المتحرك المقعد لحركة حد كأدنى الالزمة األبعاد توضح

٢٣-١-٢ 

 ٨٢ للمصعد المريض أوسرير الترولى لدوران المطلوبة عادباأل ٢٤-١-٢

 ٨٤ الهروب سلم من مرتبة على مريض إخالء أبعاد ٢٥-١-٢

 DENVER CHILDREN’S HOSPITAL  بمستشفى "Way finding"  أسلوب استخدام ٢٦-١-٢

 للزائرين الحركة لتسهيل

٨٦ 

٢٧-١-٢ 

 ٨٧ بامبابة القلب  معهد المسارات فى تخصصال ٢٨-١-٢

  ٨٨  ممرات الحركة فى إحدى المستشفيات  ٢٩-١-٢

٣٠-١-٢ 
 ٩١   California Harbor بمستشفى لألطفال المركزة الرعاية وحدة ممر يوضحان

٣١-١-٢ 

 ٩١ Edinburg Children’s Hospitalممر بمستشفى  ٣٢-١-٢

  ٩١  لألطفال فالديفيا ستشفىبم الداخلية الممرات حدىإ  ٣٣-١-٢

 ٩٢  Sunrise Children's Hospitalمحطة التمريض بمستشفى  ٣٤-١-٢

 ٩٣ بها للعمل الالزمة واألرتفاعات واألبعاد التمريض منطقة داخل قطاع ٣٥-١-٢

 ٩٣ حولها للحركة الالزمة واألبعاد التمريض لمحطة أفقى مسقط ٣٦-١-٢



 س 
 

  ٩٥  Children's Hospital Westmead تشفىبمس نموذج لغرفة مزدوجة  ٣٧-١-٢

 ٩٦ Hospital UCSF Benioff Children’s   بمستشفى قامةإ لجناح نموذج ٣٨-١-٢

 ٩٦ المسقط األفقى للحجرة ٣٩-١-٢

 ٩٧ Media wallب يعرف ما توضح ٤٠-١-٢

 ٩٧ المريض للطفل المرافقين أماكن ٤١-١-٢

 ٩٨ الغرفة داخل التمريض وهيئة األطباء لحركة زمةالال المسافات  ٤٢-١-٢

 ٩٨ المريض غرفة داخل للحركة الالزمة األبعاد ٤٣-١-٢

 ١٠٢ الخارجية بالعيادة الكشف بغرفة التمريض وطاقم الطبيب لحركة المطلوبة والقياسات األبعاد ٤٤-١-٢

 ١٠٥ Benioff Children’s Hospital بمستشفى المركزة العناية غرفة ٤٥-١-٢

 ١٠٦ المركزة العناية غرفة األفقى مسقطال ٤٦-١-٢

 ١٠٦ المريض للطفل الصحية الحالة تابعةبم تهتم التى المركزة للعناية الخارجية المراقبة غرفة ٤٧-١-٢

 ١٠٨ العمليات لغرفة التابعة الخارجية المراقبة غرفة ٤٨-١-٢

 ١٠٨ العمليات غرفة ٤٩-١-٢

  ١٠٩  إحدى غرف العمليات  ٥٠-١-٢

 ١١٣ ل كاسرات الشمس  التى تسمح بنفاذ الضوءشك ١-٢-٢
 ١١٨ نموذج لإلضاءة الفلورسنت بمستشفى كوين إليزابيث ٢-٢-٢

 ١١٨ إحدى طرق اإلضاءة الملونة فى غرفة الطفل ٣-٢-٢

  Phoenixفى مستشفى) الملونة –غير مباشرة  –المباشرة (يوضحان أساليب اإلضاءة  ٤-٢-٢

Children's Hospital ستخدم أحدث وسائل اإلضاءة الحديثة التى إ)LED( 

١١٩  

  ٥-٢-٢ 

 ١٢٦ الهادئة فى غرف الكشف األلوان إستخدام ٦-٢-٢

 ١٢٦ اإلستقبالفى منطقة  اللون المبهرة التى تلفت نظر الطفل إستخدام ٧-٢-٢

  ١٢٦  غرف اللعب والنشاطالوان الساخنة فى  إستخدام  ٨-٢-٢

 ١٢٦  ة مثل الرمادى والبنى فى غرفة المذاكرةالهادئ األلوان إستخدام ٩-٢-٢

  ١٢٧  التأثيرات المتباينة لأللوان على الحوائط  ١٠-٢-٢

  ١٣٠  الخامات المختلفة وعالقتها بالضوء إستخدام  ١١-٢-٢

  الفسيفساء لوحة جدارية ذات ألوان مبهرة من  ١٢-٢-٢

  

١٣٠  



 ع 
 

١٣-٢-٢  

  ١٤-٢-٢  ١٣١  مستشفى األطفاللفة بس فى الحيزات الداخلية المختإختالف إستخدام المالم

١٥-٢-٢  

 Ireland Children’s توضح وجود النباتات فى حيز الفراغ الداخلى والخارجى لمستشفى ١-١-٣

Hospital 

١٣٥ 

 ١٣٥ بلندن يفليناإ بمستشفى  الداخلى الفراغ حيز فى النباتية العناصر استخدام ٢-١-٣

  ١٣٧  ى بوسطنستقبال بمستشفنافورة بصالة إ  ٣-١-٣

 ١٣٧ حديقة المستشفىفورة بمستشفى ميامى بفلوريدا فى نا  ٤-١-٣

فى  إستخدام األعمال الفنية على حواائط المرات وفى الغرفة إستخدمت الستائر المرسومة   ٥-١-٣

  CHILDREN’S HOSPITAL AT MONTEFIOREمستشفى 

  

٦-١-٣  ١٣٩  

  ١٤٠  بال المستشفى إلعطاء جو من الود والترحيب للطفلرسومات جدارية الملونة فى صالة إستق  ٧-١-٣

  ١٤٠  بالون ملون ضخم بصالة إستقبال مستشفى لويس لألطفال  ٨-١-٣

  بمستشفىالعناصر اإلرشادية المصورة والمكتوبة   ٩-١-٣

  
١٤٢  

١٠-١-٣  

١١-١-٣  

  ١٢-١-٣  ١٤٣  الفتات إرشادية مكتوبة ومصورة

١٣-١-٣  

  ١٤٥  University of Chicago Children’s Hospital ة بصالة إستقبال بمستشفىتصميم الساع  ١٤-١-٣

 ١٤٩ الضوضاء تسرب طرق يوضح ١-٢-٣

 ١٥١ المعالجة بالحوائط الخارجى الصوت عزل طرق ٢-٢-٣

 ١٥٨ التراتوز أرضية فى تفصيلية ٣-٢-٣

 ١٦٠ عميقة كاسرات شكل على للصوت ماص سقف ٤-٢-٣

 ١٦٠ أغاخان بمستشفى استماع بقاعة للصوت ماصةال ائطحوالو األسقف ٥-٢-٣

 ١٦٨ الريش أبو مستشفى ١-١-٤

 ١٧٠ الريش أبو لمستشفى أمامية واجهة ٢-١-٤

 ١٧١ للمستشفى أمامية واجهة ٣-١-٤



 ف 
 

 ١٧١ الريش أبو لمستشفى جانبية واجهة ٤-١-٤

 ١٧٢ للمستشفى خلفية واجهة ٥-١-٤

 ١٧٢ رضىاأل للدور األفقى المسقط ٦-١-٤

 ١٧٣ السادس للدور األفقى المسقط ٧-١-٤

 ١٧٣ المتكرر للدور األفقى المسقط ٨-١-٤

  ١٧٤  مسقط أفقى لغرفة فردية بمستشفى أبو الريش  ٩-١-٤

  ١٧٤  مسقط أفقى لحجرة مزدوجة  ١٠-١-٤

  ١٧٤  مسقط أفقى لعنبر ذو ست أسرة  ١١-١-٤

١٢-١-٤ 
 ١٧٥ للمستشفى الرئيسى المدخل يوضحان

١٣-١-٤ 

١٤-١-٤ 
 ١٧٥ اإلستقبال منطقة فى لألستعالم وكاونتر األمن مكتب توضح

١٥-١-٤ 

 ١٧٥ اإلستقبال منطقة فى الفسيفساء من جدارية يوضح ١٤-١-٤

١٦-١-٤ 

 ١٧-١-٤ ١٧٥   الخارجية العيادات و اإلستقبال منطقة

١٨-١-٤ 

١٩-١-٤ 
 ١٧٥ والجرانيت األبيض بالرخام واألرضيات المستشفى حوائط جدران بعض تكسية

٢٠-١-٤ 

٢١-١-٤ 
 ١٧٦ المستشفى وطرقات ممرات بعض فى وأيضا المرضى حجرات أرضيات فى البالط استخدام

٢٢-١-٤ 

٢٣-١-٤ 
 ١٧٦ فلورسنية أضاءة وحدات استخدام

٢٤-١-٤ 

٢٥-١-٤ 
 ١٧٧ الساللم شكل

٢٦-١-٤ 

٢٧-١-٤  
 ١٧٧ األرشادية للعالمات و الملون، الالصق بالورق واألبواب الحوائط تزيين طريقة

٢٨-١-٤  

١٧٧    ٢٩-١-٤ 



 ص 
 

  الرطوبة عوامل بفعل تأثرت والتى والطرقات الحوائط على ملونة رسومات  ٣٠-١-٤

 

٣١-١-٤  
 ١٧٨ الحجرة وشباك األطفال كشف غرف إلحدىسرير

٣٢-١-٤  

 ١٧٨ الدم لنقل صالة  ٣٣-١-٤

 ١٧٨ المستخدمة قمامة يقصناد شكل يوضح  ٣٤-١-٤

٣٥-١-٤  
 ١٧٨ والنظافة األهتمام إلى تفتقد التى الحمامات شكل يوضحان

٣٦-١-٤  

 ١٧٩ لألطفال الكلوى الغسيل وحدة يوضح  ٣٧-١-٤

٣٨-١-٤  
 ١٧٩ المستشفى فى لألطفال األقامة عنابر يوضحان

٣٩-١-٤  

٤٠-١-٤  
 ١٧٩ المركزة العناية غرفة

٤١-١-٤  

 ١٨٠ لممرضات اإلقامةإحدى حجرات   ٤٢-١-٤

 ١٨٠ التمريض منطقة فى اإلستعالممكتب   ٤٣-١-٤

 ١٨٠ والتدريس األجتماعات قاعة  ٤٤-١-٤

 ١٨٥ ٥٧٣٥٧ بمستشفى الستة لألدوار عرضى قطاع  ٤٥-١-٤

  ١٨٦  مسقط أفقى إلحدى الغرف المزدوجة  ٤٦-١-٤

  ١٨٦  مسقط أفقى إلحدى الغرف الفردية  ٤٧-١-٤

 ١٨٧ األرضى للدور األفقى لمسقطا  ٤٨-١-٤

 ١٨٨ األول للدور األفقى المسقط  ٤٩-١-٤

 ١٨٩  الثانى للدور األفقى المسقط  ٥٠-١-٤

 ١٩٠  الثالث للدور األفقى المسقط  ٥١-١-٤

 ١٩١ المتكرر للدور األفقى المسقط  ٥٢-١-٤

  الشراع اتذ االمل سفينة شكل  يأخذ الذى للمستشفى الخارجى التصميم يوضحان  ٥٣-١-٤

  

 

٥٤-١-٤ ١٩٢  



 ق 
 

٥٥-١-٤    

    للمستشفى الخارجية الحديقة

 

٥٦-١-٤ ١٩٢  

٥٧-١-٤  
 ١٩٢ بالمدخل وعالقتها للمستشفى الرئيسية اإلستقبال منطقة

٥٨-١-٤  

 ١٩٣ حدى الممرات الداخلية بالمستشفىإ  ٥٩-١-٤

 ١٩٣ منطقة المصاعد   ٦٠-١-٤

٦١-١-٤  
 ١٩٣ لتى صممت على شكل نصف دائرىيوضحان أحدى أماكن االنتظار ا

٦٢-١-٤  

 ١٩٣ محطة التمريض  ٦٣-١-٤

 ١٩٣ أحدى غرف األطفال المرضى  ٦٤-١-٤

 ١٩٣ غرفة العناية المركزة  ٦٥-١-٤

٦٦-١-٤  
 ١٩٤ day care توضح منطقة

٦٧-١-٤  

 ١٩٤ يوضح دورة مياة  ٦٨-١-٤

 ١٩٤ غرفة الدراسة  ٦٩-١-٤

 ١٩٤ غرفة اللعب  ٧٠-١-٤

 ١٩٥ غرفة العمليات  ٧١-١-٤

 ١٩٥ عيادة األسنان  ٧٢-١-٤

 ١٩٥ غرفة الفحص  ٧٣-١-٤

 ١٩٥ غرفة األشعة  ٧٤-١-٤

 ١٩٥ ةقسم الصيدلي  ٧٥-١-٤

 ١٩٥ المعمل  ٧٦-١-٤

 ١٩٧ ألكسندر رويال مستشفى  ١-٢-٤

 ١٩٧ للمستشفى العام الموقع  ٢-٢-٤

 ١٩٩ الرابع للدور األفقى المسقط  ٣-٢-٤

 ٢٠٠ الخامس للدور األفقى المسقط  ٤-٢-٤



 ر 
 

 ٢٠٠ السابع للدور األفقى المسقط  ٥-٢-٤

 ٢٠١ الثامن للدور األفقى المسقط  ٦-٢-٤

 ٢٠١ للمستشفى الغربية الجهة فى أمامى طولى قطاع  ٧-٢-٤

 ٢٠٢ للمستشفى الغربية الجهة فى  طولى قطاع  ٨-٢-٤

 ٢٠٢ للمستشفى الخارجى الهيكل شكل  ٩-٢-٤

 ٢٠٣ هة المركزية الداخليةالرد حيز  ١٠-٢-٤

 ٢٠٣ ببعضها دواراأل يريط الذى) األذين( المركزية المنطقة  ١١-٢-٤

 ٢٠٣ الرئيسى البهو بمنطقة األطفال لعب مساحات  ١٢-٢-٤

  ٢٠٤  سدوار ببعضها ويصل إلى الطابق الخامريط األالذى ي) األذين(المنطقة المركزية   ١٣-٢-٤

  ٢٠٤  المستخدمة فى كل طابقتنوع اإلضاءة واأللوان   ١٤-٢-٤

  ٢٠٤  نتظار الخاصة باألطفالمقاعد اإل  ١٥-٢-٤

  ٢٠٤  طفال وهى تطل على ساحل المدينةجاجية التى صممت خصيصا بمقياس األالنوافذ الز  ١٦-٢-٤

 ٢٠٥ مرافقين للطفل المريض وتتضمن مطبخ صغير لعمل الوجبات السريعةالخاصة بالالمعيشة ةغرف  ١٧-٢-٤

 ٢٠٥ بالمستشفى والتى روعى أن يكون لها نافذة تطل على منظر البح فة العمليات الجراحية غر  ١٨-٢-٤

 ٢٠٥ حمام خاص بإحدى غرف ألقامة  ١٩-٢-٤

 ٢٠٥   غرفة التدريس لألطفال  ٢٠-٢-٤

رسومات ملونة ذات شكل مبسط رسومات جدارية ملونة حيث تبين  أنه مع كل طابق صممت   ٢١-٢-٤

 ومميز
٢٠٦ 

ستخدام الرسومات الكرتونية الملونة فى العالمات اإلرشادية لتسهيل معرفة الطريق داخل إ  ٢٢-٢-٤

 المستشفى
٢٠٦ 

 ٢٠٦ جزء من مكتب اإلستعالم والرسومات الملونة فى األرضية التى تعزز الرؤية البصرية المبهجة  ٢٣-٢-٤

 ٢٠٦ قشرفة الخارجية الموجودة فى كل طاب  ٢٤-٢-٤

 ٢٠٨ طفال إفلينامستشفى اال  ٢٥-٢-٤

 ٢١١ المسقط األفقى للدور الثالث  ٢٦-٢-٤

 ٢١١ المسقط األفقى للدور الرابع  ٢٧-٢-٤

 ٢١٢ المسقط األفقى ألحدى عنابر اإلقامة  ٢٨-٢-٤

 ٢١٢ التمريض ومحطة الفردية والغرف العنابر منطقة فى قطاع  ٢٩-٢-٤



 ش 
 

 ٢١٢ للمستشفى الجنوبية الواجهة  ٣٠-٢-٤

 ٢١٣ للمستشفى الغربية ةالواجه  ٣١-٢-٤

 ٢١٣ للمستشفى الخارجى للهكيل ايزومترى  ٣٢-٢-٤

 ٢١٣ المستشفى فى طولى قطاع  ٣٣-٢-٤

 ٢١٣ بالمستشفى عرضى قطاع  ٣٤-٢-٤

 ٢١٤ للمستشفى العام الموقع  ٣٥-٢-٤

٣٦-٢-٤  
 ٢١٤ للمستشفى الزجاجى الخارجى الهيكل

٣٧-٢-٤  

 ٢١٤ لداخلا من للمبنى الزجاجى الغطاء  ٣٨-٢-٤

٣٩-٢-٤  

  فىشبالمست وعالقته" األحمر الصاروخ" عليه يطلق الذى المصعد تصميم  

 والخارج الداخل من

٢١٥ 

 

 

٤٠-٢-٤  

٤١-٢-٤  

٤٢-٢-٤  

٤٣-٢-٤  

٤٤-٢-٤  

  

 المستشفى بطوابق واألرضيات الممرات حدىإ ألوان

٢١٥  

 

٤٥-٢-٤  

٤٦-٢-٤  

٤٧-٢-٤  

٤٨-٢-٤  

 ٢١٥ حدى غرف اإلقامةإ  ٤٩-٢-٤

 ٢١٦ الخارجية العيادات فى نتظاراإل بمنطقة الحلزونى الهرم  ٥٠-٢-٤

 ٢١٦ األرضى بالدور الموجودة اإلذاعية المحطة  ٥١-٢-٤

 

 

 

 

  





 

 مقدمــــة

 
١ 

:مقدمةال  
الطفل هوالثروة الحقيقية ألى مجتمع وهو نواته األساسية ألنه يمثل المستقبل ، وهناك إن 

وما يتحقق له من عالقة طردية بين معيار تقدم الدول وبين تلبية اإلحتياجات األساسية للطفل 

اء فى للتنمية فى المجتمعات المتقدمة فمثال العلم المحرك األولرعاية وإنجازات فالطفل هو

لقد ألغت بالدنا األلقاب واإلمتيازات أو لم تعد لدينا أباطرة وال قياصرة ، (  روسيا كانوا يرددون

ذلك هو ......ولكننا نؤكد دائما أنه فى بالدنا قيصرا واحدا سيظل يتمتع بكل اإلمتياز والتقدير 

  .)الطفل

ساسية فى المعيشة  لذا فإن لم يأسس الطفل بشكل صحيح وتتاح له أوجه اإلحتياجات األ

حالة الصحية والعالج على هتمام بالى المنظومة المجتمعية ، ويعتبر اإلسينتج عن ذلك خلل ف

لذلك أثره اإليجابى على اإلحتياجات فإذا تمتع الطفل برعاية صحية جيدة أصبح رأس هذه 

 .قومات الثروة الغير قابلة للصرف فالصحة هى من م المجتمع

هتمام بالرعاية الصحية لألطفال ، األطفال فى اإلكبير الذى تقوم به مستشفيات يأتى هنا الدور الو

من خالل توفير بيئة مناسبة لهم تساعدهم على سرعة إتمام عملية الشفاء، ويعد تصميم مبانى 

مستشفيات األطفال من المهام الصعبة والمعقدة لدى المصمم ، نظرا لتداخل إحتياجات التصميم 

ة للمستعمل بحيث ال تتعارض مع يجب أن تعكس اإلحتياجات اإلنساني المعمارى والتى

حتياجات الطبية األكلينيكية المطلوب أن تكون بأعلى كفاءة داخل المستشفى ، واألكثر تعقيدا اإل

هو عمل تصميم جيد لمستشفى عام نظرا للتطور السريع فى التكنولوجيا الطبية ، ولمصممى 

دور كبير فى الحد أو التقليل من أنواع الضغوط المختلفة التى  أنشطة الرعاية الصحيةحيزات 

يدفع األطفال الذين فالمناخ التصميمى يمكنه حقيقة أن ." يعانى منها المريض داخل المستشفى 

وذلك من خالل التصميم الجيد " عاقة الجسدية للتمرين والرغبة فى العالج يعانون من اإل

لطفل ،  ولكن حتى زمن قريب لم نجد ما يسمى ببيئة عالجية المختلفة داخل مستشفى ا للحيزات

تتسم بالمعايير الخاصة بالطفل فقط اكتفى بإنشاء مبنى أو قسم ، يخصص لألطفال اليراعى من 

األطفال ف. عام ١٨الذى يبدأ من سنة حتى ، خالله تباين األعمار المختلفة المستخدمة له 

السيكولوجية  ملى بيئة عالجية تهتم بإحتياجاتهاجة إبح عالجيةأثناء المرحلة ال والمراهقين

والفسيولوجية والتى أيضا يجب أن تراعى تأثير اإلحتياجات اإلنسانية للطفل واألسرة على 

نتباه الطفل وتدفعه للتفاعل معها وتتيح له ستخدمة التى بدورها يجب أن تجذب إالم حيزاتال

ه وأنشطته الخاصة حتى اليشعر الطفل بأنه أصبح أيضا حرية اإلبتكار والتخيل وممارسة هوايات

  .معزوال عن العالم الخارجى الذى اعتاد عليه

 



 

 مقدمــــة

 
٢ 

  :مشكلة البحث 

من المالحظ أن العمارة الداخلية لمستشفيات األطفال بمصرتفتقد المالمح الخاصة التى 

يكون هناك الداخلى ألنه عادة ال  تؤهلها ألداء وظائفها بما يتناسب مع طبيعة مستخدمى الحيز

شتراطات خاصة باألطفال ويكون الشاغل الرئيسى عمل هيكل بنائى معمارى سليم ويترتب إ

لعدم توافر البيئة المناسبة والمتوافقة مع النشاط السائد  داء الوظيفى للمكانسوء األعلى ذلك 

ن لهم إخاصة ، لذا ف نوعيةاألمراض التى يتعرض لها األطفال أمراض ذات  نأخاصة 

  . تعد فريدة من نوعها) فيزيائية(وطبيعية ) سيكولوجية(جات نفسية حتياإ

   : أهمية البحث 

التعرف  عن طريق محاولة للتعرض وفهم ودراسة طبيعة المستشفيات الخاصة باألطفال - 

 لوصول إلى وإحتياجاته ومكوناته األساسية ، لخواص مبنى المستشفى بوجه عام  على 

 الفريق ، ذويهماألطفال المرضى و(للمستخدم سواء كان لنسبة المطلوبة با أفضل النتائج

وتأكيد توظيفها بشكل صحيح والمختلفة لعمارة الداخلية ا صراعنبإستخدام وذلك ) الطبى

فى عالقتها ببعضها والتعرض إلى أحدث ما توصلت له تكنولوجيا التصميم واإلبتكار

 .مجال منشآت الرعاية الصحية لألطفال

من إهمال  يعانيهلما األطفال بخاصة الاجة ماسة إلى تطوير المستشفيات المجتمع فى ح - 

إلى تقديم خدمة أفضل وذلك عن ،فهو بحاجة )الجمالية أو الوظيفية (سواء من الناحية 

إيجابى على المرضى والقائمين على طريق التصميم الجيد للمستشفى بما يعود بمردود 

  .الرعاية الصحية 

:هدف البحث  

وعالقتهـا  لمستشفى األطفال ضوء على أسس وعناصر العمارة الداخلية المختلفة لقاء الإ - 

خلق المناخ المناسب الـذى  ببعضها التى تؤدى بدورها تحسين األداء الوظيفى للمنشأة و

 .ختالف المراحل العمرية للطفل المريض يوفر اإلحتياجات النفسية والصحية ويراعى إ

 نمـاذج ستعراض ى اإليجابيات والسلبيات من خالل إمن الواقع للتعرف علنماذج دراسة  - 

ذات مقاييس عالمية متطورة أخرى عالمية نماذج ومقارنتها ب مصريةلمستشفيات أطفال 

  .مواكبة التطور التكنولوجى والتصميمى ومحاوله تطبيقهلمعرفة و 

:حدود البحث   

الربع األخير  ذلك خاللوتصميمها  أسسومستشفيات األطفال العمارة الداخلية لالبحث  ناوليت

  .لقرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرينل



 

 مقدمــــة

 
٣ 

:فروض البحث   

طفال والتأثير اإليجابى على سرعة جيد للعمارة الداخلية لمستشفى األهناك عالقة بين التصميم ال

.شفاء ونفسية الطفل المريض  

:منهج البحث  

تاريخى للمستشفيات عبر المرحلة األولى الناحية النظرية وذلك بعرض التطور ال - 

وعناصر التصميم األساسية وإحتياجات الطفل السيكولوجية  العصور التاريخية المختلفة ،

 . داخل المستشفى

وعناصر العمارة الوظيفية والتصميمية  عمل دراسة وافية لإلحتياجاتالمرحلة الثانية  - 

حديث ليتم توظيفها ستفادة من تقنيات العصر الوعالقتها ببعضها البعض واإلالداخلية 

 .صحيحبشكل 

مستشفيات أطفال بمصر ولندن  لنماذجبحثية  ميدانيةدراسة المرحلة الثالثة العملية  - 

والمكونات ومدى كفاءة الشكل التصميمى وعالقته باألداء التصميم للتعرف معايير 

  . للخدمة وتوفير الراحة لألطفال المرضى العام المستوىمن أجل رفع الوظيفى 

  :سات السابقة الدرا

لألطفال فى  الصحية األسس التصميمية للرعاية –ى جلوحكنزى محمد ال 

 .٢٠٠٧ ––جامعة القاهرة  - كلية الهندسة  - رسالة ماجستير –المستشفيات 

كلية  - رسالة ماجستير  –العمارة الداخلية للمنشآت العالجية  –فاطمة الزهراء حميد 

 .١٩٩٧–جامعة حلوان  - الفنون الجميلة 

مستشفيات الخاصة أسس ومعايير تصميمية ألجنحة األقامة بال –دير مصطفى أحمد ه 

- –جامعة حلوان  - كلية الفنون التطبيقية  - رسالة ماجستير–بالطفل المصرى 

٢٠٠٨. 

معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الداخلى  –وائل على عبد الحميد رشدان  

 –فنون تطبيقية  –معة حلوان جا  - رسالة دكتوراة  –للمستشفيات المتخصصة 

٢٠٠٥. 
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  :مقدمة

 يعرف المستشفى بأنه مكان مهىء لتشخيص وعالج المرضى أو الجرحى وإيوائهم أثناء

الشرق  فيالمستشفيات إلى األلفية األولى قبل الميالد (عالجهم ويعود المؤرخون بظهور  فترة

  ١)األوسط وجنوب آسيا وبنيت بعض المستشفيات فى اليونان وروما قبل الميالد أيضا 

  : Medicine at the ancient Egyptiansن المصرييقدماء  الطب عند ١-١-١

م وكانت بدايـة  . ق  ٢٩٠٠ حواليالحضارة المصرية القديمة  فييرجع تاريخ بدء الطب 

ضرورات الحياة اليومية ويضاف إلى حصيلتها ما ثبت  اقتضتها التيالطب عن طريق التجارب 

  .فائدته ويستغنى عما يلحق الضرر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أدوات التشريح واألدوات المستخدمة في الجراحة  جدران معبد كوم أمبو يوضح منظر على) ١-١-١(شكل 

  ٢وتحضير الدواء

                                                   
  ١٤،ص  ٢٠٠٠،  ١٢٣عدد  –مجلة البناء السعودى  –المستشفيات عبر التاريخ  –محمد حسين إبراهيم  -  ١

٢-  httpwww.antiquemed.cominvention.html 
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لكن ظل االعتقاد السائد بأن سبب المرض يرجع إلى فعل األرواح الشريرة وكان معظـم   و

  .لمعابد األطباء من الكهنة يقدمون الخدمات العالجية الالزمة للمرضى الوافدين على ا

مدارس ملحقة بالمعابد للتعرف على أعضـاء الجسـم    فييبدأ  تعليم األطباء المصريين و 

األمراض والعقـاقير واألدوات   فيتبحث  التيذلك الوقت إلى جانب دراسة الكتب  فيالمعروفة 

 فية ولكن لم يكن يهتم المصريين القدماء بعلم التشريح ودراسته ألن معتقداتهم الديني . الجراحية

لذلك كانت معرفة المصـريين لفـن    بعد الموت ، بالجسم سليما االحتفاظذلك كانت تحتم عليهم 

والذى يعد عملية جراحية تحتاج إلى دقة ومهارة فكان بعض األطبـاء تتخصـص فـى    ط التحني

وعرفت مصر األطباء المتخصصين وأوضحت البرديات . التحنيط  فيالجراحة والبعض اآلخر 

  .صصاتبعض هذه التخ

كما كان هناك أطباء متخصصين مثل طبيب العيون وطبيـب الـرأس وطبيـب األسـنان     

والجراحون وأيضا كان يتخصص األطباء فى فئات المجتمع التى يتم عالجهم فهناك أطباء لعالج 

كما وجدت طائفة الكهنة والتى كان يطلق عليهم أطبـاء   ،عامة الناس وآخرون للقصور الملكية 

 .١ صوا بالعالج عن طريق األدعية وتركيبات األعشابالعقاقير واخت

وتحتفظ المتاحف العالمية في كل من باريس وبرلين وتورين ببعض البرديات الطبية التى ألقـت  

" برديـة أبيـرس   " الضوء على دراسة الطب عند المصريين القدماء ومن أشهر هذه البرديات 

مترا  ٢٠لمصرى إذ يصل طولها إلى أكثر من وتعتبر من أطول البرديات وأشهرها فى التاريخ ا

وتحتوى على وصفات طبية تتحـدث عـن   . م.ق ١٦، و يرجع تاريخها إلى منتصف القرن ال

و يهتم خصوصا بـأمراض النسـاء والـوالدة واألدويـة     . أمراض في مختلف الجسم البشرى 

اية تامة العمليـات  فهي تناقش بعن" أودين سميث "أما بردية . الوصفات التي تعطى في كل حالة 

الجراحية وإصابات الجروح والكسور فى أجزاء الجسم المختلفة والتى برع المصريون القـدماء  

فى تطبيق إجراءات اإلسعافات األولية لها نظرا لتكرار مثل هذه اإلصابات خاصة فـى مواقـع   

ـ   . التشييد والبناء  ة لهـذا  أما بخصوص أماكن العالج فلم يكن لها مبـاني مسـتقلة أو مخصص

الغرض بل كانت عبارة عن غرف وصاالت ملحقة بالمعابد وكان الكهنـة يمارسـون العـالج    

  ٢.بالعقاقير والسحر واألدعية بينما يقوم األطباء والجراحون بأداء العمليات الجراحية 

  

                                                   
جامعة  -كلية الفنون الجميلة  - رسالة ماجستير  –العمارة الداخلية للمنشآت العالجية  –فاطمة الزهراء حميد -١

 ١٥،١٦ص – ١٩٩٧–حلوان 
 ٢،٣ص  –الجزء األول  –تاريخ مصر القديمة وآثارها  –الموسوعة المصرية  -  ٢
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  ١من أقدم الوثائق الطبية جزء من بردية إبيرس التى تعتبر) ٢-١-١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢يوضح إحدى طرق العالج عند قدماء المصريين)  ٣- ١ -١(شكل 

  

 

                                                   
١  - http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html 
٢  - http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html 
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  ):عصر الحضارة البابلية (المستشفيات في حضارة ما بين النهرين  ٢-١-١

م حذوا األطباء المصريين في وصف .سنة ق ٤٠٠حذا األطباء البابليون منذ حوالي   

التبخير ، والعمليات الجراحية  العقاقير الطبية ،التى كانت تشتمل على األدوية العشبية وإجراء

وبخاصة فى الحروب ، ولكن لم يتبق شىء من آثار األماكن التى كانوا يمارسوا بداخلها العملية 

  ١.العالجية ما يشير إلى الشكل المعمارى أو التصميم الداخلى لها 

  :Hospitals in the Indian civilizationالمستشفيات فى الحضارة الهندية  ٣-١-١

م بنيت المستشفيات بالهند وأطلق .ق ٢٣٢وسنة  ٢٧٣الفترة التاريخية ما بين سنة  في  

أى معابد الشفاء واألماكن التى كان يقدم فيها العالج تميزت بنظافة ) Cikista(عليها السيكسيتا 

، كما ذكر أيضا أن المرضى الذين كانت تدعو حالتهم المرضية للمراقبة كانوا يمضون  ٢بيئتها

  .٣لى األقل فى هذه المستشفيات ليلة ع

  تطور المنهج التصميمى للمستشفيات في الغرب ٤-١-١

 Development of hospitals design in the west:  
بدراسة التطوير الحضاري لإلنسان على مر العصور هناك مجموعة من العوامل والسمات 

هج التصميم الخاص التي ميزت عصور الحضارة اإلنسانية والتي أثرت بدورها على من

فقديماً عرف اإلنسان أساليب العالج لآلالم حيث كان يحرق جزء من جلد . بالمستشفيات 

كما يظهر مثالً  ”Plastic Surgery“لتخفيف األلم كما عرف مجموعة من الجراحات البسيطة 

لشريرة، وأنه بدراسة الحضارات الهندية القديمة وكان التفكير السائد هو إرتباط اآلالم باألرواح ا

يجب اإلرتباط باإلله لتخلص اإلنسان من آالمه وكذلك تلك النزعة الدينية في بداية ارتباط مكان 

السائد لإلنسان حتى القرن التاسع عشر أن أفضل مكان  االعتقادكان  ٤.العالج بمكان العبادة

يستطيعوا تحمل هذه للعالج هو المنزل، وتوجد له الممرضات لرعايته طوال اليوم، أما الذين لم 

  ورالعص المصاريف كانوا يذهبون إلى المستشفى وقد تغيرت نظرة اإلنسان للمستشفيات على مر

                                                   
١- Garret , R. Hospitals-asystems Approach, ١st Ed. (Philadelphia:AVERACH 

publishers Inc, ١٩٧٣.p ٤,٥  

٢- Rakich and Darr , K. Hospital organization and management ٢nd Ed. (New York : SP 

Medical and Scientific Books, ١٩٧٨).p٣ 
: بيروت ، لبنان ، (قصة الطب سلسلة اإلنجازات الحضارية  –" محمد العدنانى "ترجمة  -أدموند هنتر -  ٣

 )١٩٨٠مكتبة لبنان ، 
 –عام لمبانى المستشفيات دراسة تحليلية للمكونات األساسية وتأثيرها على التشكيل ال - محمد أمين  محمد   -  ٤

 ٣ص –١٩٨٣ - جامعة القاهرة -هندسةكلية  -رسالة ماجستير  
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  :Greco agesالعصور األغريقية  ١-٤-١-١

إن أماكن العالج كانت عبارة عن حجرات داخل المعبد مع مراعاة بعض المحددات التصميمية 

ية الجيدة والمنظر الجميل ، كذلك ظهر نوع من العيادات من توفير الهواء الطلق والمياه المعدن

) أتريا (الطبية حيث كان المتخصصون يقدمون اإلستشارات الطبية وهو ما أطلق عليه 

"IATRIA  " في القرن الثالث قبل الميالد ومن أمثلتها)( GERCO – Roman- IATRIA  

تمثل عنابر المرضى وتتكون من مجموعة من الحجرات ) ٤- ١-١(كما يظهرفى الشكل

ومن ثم نجد أنه في . والخدمات وجميعها تطل على حوش داخلي دون أدنى فاصل وظيفي بينهم 

  ١ .العصور اإلغريقية قد تم إرساء مجموعة من القواعد لتوسيع ونشر الوعي الصحي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) (GERCO – Roman- IATRIA مسقط أفقي لعيادات) ٤-١-١(شكل 

 مدخل للخدمات - ٢مدخل رئيسي    -١

 غرف المرضى - ٤حوش داخلي  -٣

  غرف العالج  -٥

  : Roman  ages  العصور الرومانية ٢-٤-١-١

نجدها تتميز بإنتشار قاعدة الرعاية ) الدولة الرومانية الشرقية والغربية(إن العصر الروماني 

، كذلك ظهر الصحية مع إستمرار الحفاظ على المحددات التصميمية المتبعة في العصر اإلغريقي

نوع جديد في أرجاء اإلمبراطورية نتيجة لتزايد حاجة الناس إلى العالج التساع نطاق الحروب 

                                                   
مرجع  -) مصر فى المستشفيات لمبانى دراسة( الطاقة توفير على الشكل تأثير -محمود الوهاب عبد حسن -١

 ٦ص –سابق 
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وهي في تصميمها ) فليد يوناريا(واإلصابات المتعددة بين الجنود وهذا النوع ما أطلق عليه 

عبارة عن فناء يطل عليه مجموعة من الحجرات لعالج المرضى وكانت توضع في مواقع 

  .تراتيجية لخدمة أكبر عدد من المرضىإس

  : ages  Christianالعصر المسيحى ٣-٤-١-١

ظهرت مبادئ تنادي بانتشار وتوسيع القاعدة العالجية لعامة الشعب وأدى هذا إلى ما يسمى 

 م٣٩٢في بيزنطة سنة ) بأسيل(مثل ما إنشائه القديس "  XENODOCHIUM" اوكسينوديشيم

ي بين الوظائف واألقسام المختلفة وبالتالي أصبح مبنى المستشفى حيث ظهر فيها الفصل الجزئ

كذلك تميزت فترة العصر المسيحي بظهور نظريات جديدة في توزيع المرضى . شبه مستقل

ويظهر هذا في بعض " Pavilion Wards"داخل مبنى المستشفى حيث ظهرت العنابر المجمعة 

والتي شيدت سنة ) Jerome) -Stانت جيرومأمثلة المستشفيات في هذا العصر مثل مستشفى س

م في إيطاليا على غرار البازيلكا الرومانية وفيه يظهر كيفية توزيع عنابر المرضى على  ٦٣٠

والعصور الوسطى هما بداية الخط الوظيفي  ويعتبر العصر المسيحي. حوش حول الكنيسة

و . ددات جديدة للتصميمللمتسشفيات والتي تبلور نظرياتها التصميمية في عصر النهضة مح

سانت جيروم وهو نموذج  المسقط األفقي لمستشفى) ٥- ١- ١(يوضح شكل 

)XENODOCHIUM ( في العصر المسيحى.  

 .البناء الخارجي للكنيسة  -١

 .حيز الكنيسة  -٢

 .مسارات الحركة  -٣

 .شارع  -٤

 ١ .مسطحات المرضى  -٥

 
 
 
 
 
 

  سانت جيروم مستشفىالمسقط األفقى ل) ٥-١- ١(شكل                            

                                                   
 –العام لمبانى المستشفيات  دراسة تحليلية للمكونات األساسية وتأثيرها على التشكيل -محمد أمين  محمد   -١

  ٦، ٤،٥ص –مرجع سابق 
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  :Renaissance  عصر النهضة ٤-٤-١-١

 الطلق الهواء توفير جانب إلى للتصميم جديدة محددات ظهرت حيث النهضة في عصر

 فصل مراعاة إلى بدوره أدى مما العدوى إنتشار منع نحو اإلتجاه ظهر فقد النظيفة والمياه

 فقسمت العنابر داخل المرضى إعداد كوكذل الخدمات أماكن عن المرضى من ومحتوياتها العنابر

 أمثلة أهم من وتعتبر سرير ٥٠ – ٣٠ من منها كل يحتوي صغيرة عنابر إلى الكبيرة العنابر

 سنة بإيطاليا ميالنو في ”Ospedal Maggiore“ ماجيروي مستشفى الفترة تلك مستشفيات

 مبنى تصبح لكي ىالمستشف انفصال بداية فيه األفقي المسقط يظهر حيث م) ١٤٤٦ – ١٤٤٣(

 منها لكل متساوية أجزاء أربعة إلى المقسم المربع التخطيط الشكل في يظهر وظيفة له مستقل

 المربع التشكيل جانب على الخدمات تكون بينما التعميد حوض على وتطل الخاص وفناء وظيفته

كل منها أجزاء متساوية ل ٤حيث التخطيط المربع المقسم إلى )  ٦- ١- ١(كما يظهرفى الشكل 

وظيفته وفناءه الخاص وتطل جميعها على حوض التعميد بينما تكون الخدمات على جانب ذلك 

  .المربع 
   

 

  

    

                                 

  

  

  

  

  

  

  المسقط األفقي لمستشفى ماجيروى) ٦ -١-١(شكل 

  جناح الرجال-٧  جناح األطباء-٤  مدخل رئيسي-١

  كنيسة-٨  جناح الخدمة-٥  مدخل ثانوي -٢

  مدفن-٩  جناح النساء-٦  حوض التعميد-٣
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  الفكر التصميمي للمستشفيات في العصور الوسطى ٥-٤-١-١

Design for hospitals in the middle ages:  
سائد بأنها مرتبطة بالموت وتعتبر  اعتقادالمستشفيات في العصور الوسطى كان هناك 

الء المرضى، ؤالقبر هو المصير الحتمي لهبه وأن ر المكان الذي يستعد فيه المريض ليلقى

والغرض األساسي من إنشاء المستشفيات هو حماية من هم خارجها من األمراض أكثر من 

رعاية من هم بداخلها، وبالتدريج تغيرت هذه النظرة التشاؤمية للمستشفيات وأصبحت مرتبطة 

  .بالموت ارتباطهابالحياة واألمل أكثر من 

فشيات بالعديد من المراحل وتنوعت في أشكالها منها ما كان عبارة عن لقد مرت مباني المست

  سرير ترص في صفين ٥٠ – ٣٠سرة يتراوح من عدة عنابر يحتوي كل منها على عدد من األ

ا طرقة طويلة ممتدة في نهايتها غرف الممرضات ودورات المياه، ممتقابلين تحت الشبابيك بينه

  ومن أشهر األمثلة على ).Florence Nightingaleنتجل فلورنس ناي(وهو ما يعرف بطريقة 

  ١٨٧٦١مستشفى توماس القديم بلندن عام  االتجاههذا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢المسقط األفقى لمستشفى سان توماس القديمة فى إنجلترا ) ٧-١-١(شكل 

  

  
                                                   

 مرجع سابق -) مصر فى المستشفيات لمبانى دراسة( الطاقة توفير على الشكل تأثير -  الوهاب عبد حسن -١
 ٧،٨ص –
هندسة  –رسالة ماجستير   –المتطلبات التصميمية فى المستشفيات  العامة   –وليد عبد المنعم عبد القادر  - ٢

 ٤ص – ١٩٩٤ -ة القاهر
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 المسقط األفقي لمستشفى جولدن ووتر ) ٨-١-١(شكل 

وتر واحدة من أشهر األمثلة للوحدات التمريضية المعروفة باسم وتعتبر مستشفى جولدن و

فلورنس ناينتجل بإنجلترا ويظهر فيها اإلتجاه نحو التكوين الشريطى فى التصميم حيث يوجد 

وعلى جانبية توزع األقسام المختلفة ويعتبر هذا اإلتجاه من ) شارع المستشفى (مسار رئيسى 

  ..المستشفياتاني اإلتجاهات التصميمية الحديثة لمب

 تاريخ المستشفيات فى الدولة اإلسالمية  ٥-١-١

History of hospitals in the Islamic State:  
أحرص ما يكون على سالمة الفرد وقوته وصحته ومن أجل هذه العناية  اإلسالمن إ

دليل على  سالمى لكل أبعاد حياة األنسان فى مختلف بيئاتهن ما يزخر به التشريع اإلإنسانية فاإل

نسان ويحرص على عزته حتياجات اإلمرونة العقيدة اإلسالمية وأنه دين فطرى يستجيب إل

 العصريالبيمارستانات أو المارستان لفظان أطلقا على المستشفيات بمفهومنا إن .  ١وكرامته

م  شيدها الخلفاء والملوك والسالطين واألمراء وغيره التيوهى إحدى المؤسسات الخيرية العامة 

  .من الموسرين من الرجال والنساء صدقة 

إن الحكام األمويين أول من أنشأ المستشفيات النظامية من العرب وأقدم بيمارستان عـرف  

عاصمة األمويين بدمشق ، تنسب عمارته إلى الخليفة معاوية بن أبى سفيان  وكـان مكانـه    في

الوليد بن عبد الملـك أول مـن بنـى    الباحثين  ، اعتبر األمويالجامع  فيتحت المئذنة الغربية 

هجريا وحيث أن الوليـد قـد بنـى عمـارة هـذا       ٨٨ فياإلسالم ، وكان ذلك  فيالمستشفيات 

                                                   
جامعة  -كلية الفنون الجميلة  -رسالة ماجستير  –العمارة الداخلية للمنشآت العالجية  –فاطمة الزهراء حميد  -١

  ١٥،١٦،٢٦ص – ١٩٩٧-–حلوان 
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عمارته كما يتطلبها نـوع العلـم وراحـة    ة ، فالبد أن تكون هندس االستشفاءالمستشفى لغرض 

ألولـى ، وأمـر   الدرجـة ا  فيالمرضى ، بنى الوليد بن عبد الملك هذا المستشفى للمجزومين 

بحبسهم لئال يختلطوا بالناس وينشروا المرض ، وأجرى على العميـان الـذين فيهـا األرزاق ،    

واشتمل البيمارستان على أقسام العالج المتنوعة فكان فيـه قاعـة   . وجعل لكل واحد منهم دليال 

مطـبخ  لمرضى الحميات ، وأخرى للرمد ، وثالثة للجراحة ، ورابعة لمن به إسـهال ، وزود ب 

لتجهيز طعام المرضى ، وكان فيه موضع لألدوية واألشـربة ، ومكـان لترتيـب المعـاجين     

يبـدو أن وسـائل    .واألكحال وغيرها وبلغ التكامل ذروته عندما قرر به مكانا لتدريس الطـب  

تقـديم   فـي الوقاية من األمراض لم تقتصر على البيمارستانات الثابتـة   فيالدولة والموسرين 

وهذا النـوع  ، صحية للمجتمع ، بل وجدت وسائل أخرى منها البيمارستانات المتنقلة الخدمات ال

ظروف تحددها الحاجة ، ويرى فريق من المعنيين أن المسلمين لهـم   فيمن البيمارستان ينشط 

بمثل هذا النوع من الرعايـة   االهتمامهذا النوع من البيمارستانات ، وقد ازداد  ابتكار فيالفضل 

  ١.األوبئة ، وفى مواسم الحج  وانتشار تفشى األمراضأوقات  في

  :العربيةالتطور في البالد  ١-٥-١-١

 الـذي " قانون الطب " تطوير العلوم الطبية فكتاب  فيوقد ساهم العرب مساهمة كبيرة 

بـو  أروبا ، كذلك كانت كتـب  وأ العربيالعالم  فيسينا كان أحد مراجع الطب الرئيسية  ألفه ابن

  .٢ )أواسط آسيا وبغداد في(بكرالرازى وقد ترأس الرازى مستشفيات مدينة الرى 

  :تاريخ نشأة المستشفيات في مصر ٢-٥-١-١

نشئ في مصر عدد من البيمارستانات بعد الفتح اإلسالمي بفترة قصيرة فقد قام الوالة أ 

األمويين بإنشاء بيمارستانات في دار أبي زبيد في زقاق القناديل بالفسطاط وتوالى بعد ذلك إنشاء 

البيمارستانات في العصور األموية المختلفة بهدف تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، 

) م ٨٦١- هـ٢٤٧(يم التعليم الطبي العلمي والعملي، كذلك أنشئ بيمارستان المعافر سنــة وتقد

أحمد بن طولون وتوالى بعد ذلك إنشاء البيمارستانات في سلسلة متواصلة  إنشائهالطولوني الذي 

بحيث أعطت طفرات إيجابية لنظم الرعاية الصحية من أهم ما تبقى من البيمارستانات في 

ثاليين بعض أجزائهم مازالت قائمة وهما بيمارستان قالوون في النحاسين وبيمارستان القاهرة م

للمستشفى ويظهر كيفية الفصل بين  االنتفاعالمؤيد شيخ في القلعة وال يتأثر بهذا الغرض 

من أهم وأشهر ) بيمارستان قالوون(الحيزات واألقسام المختلفة ويعتبر البيمارستان المنصوري 
                                                   

  ٢٠٠٣-دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  –التراث الحضارى والمعمارى للمدن اإلسالمية  –خالد عزب  -  ١
 ١٣١: ١٣٠ص -
 ١٤، ص  ١٢٣عدد –مرجع سابق   –المستشفيات عبر التاريخ  –محمد حسين إبراهيم  -٢
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ات القاهرية التي أثبتت كفاءة وظيفية حيث أنه يستخدم إلى اآلن كمستشفى للرمد وقد البيمارستان

  .م   (٦٨٣-١٢٨٤)قام ببناه الملك المنصور سيف الدين قالوون الصالحى 

لمصر دورها في تقديم العلوم الطبية حيث كانت شهرتها واسعة في الطب فقد اشتهرت وكان 

لجامعة اإلسكندرية أهمية األمراض المختلفة وكان  بكثرة أطبائها وبراعتهم وتخصصهم فى

  .كبرى حيث تخرج منها كثير من األطباء من جميع أنحاء العالم

وكان الطب في أوربا في العصور الوسطى تماماً مثل الشعوذة التي يقوم بها الدجالون في 

ياطين أو الصالة األوساط الفقيرة في بالدنا اليوم فلم يكن لهم حيلة أمام المرض سوى طرد الش

  .١من أجل طرد األرواح الشريرة من جسم المريض

 :النظام التصميمى للبيمارستانات  ٣-٥-١-١

لم تكن البيمارستان تسير بغير نظام وال ترتيب بل كانت على نظام وترتيب تام تسير 

 –كانت البيمارستانات منقسمة إلى قسمين منفصلين عن بعضهما . أعمالها على وتيرة منتظمة

وقسم لإلناث وكان كل قسم ينقسم إلى قسم داخلى لألمراض المعدية والجراحة  –ذكور قسم لل

وأمراض العيون والحمى وقسم خارجى يأخذ منه المريض الدواء وكل قسم مجهز بما يحتاجه 

من آالت وعدد وخدم وفراشين من الرجال والنساء ومشرفين لإلشراف على كل قسم ويكون 

  . وكان البيمارستان فسيحة حسنة البناء يجرى فيها الماء دائما المشرفين من أمهر األطباء

يشرف عليها شيخ صيدالني وكان " صيدلية"ويوجد أيضا بكل بيمارستان خزينة للدواء 

وكانت هذه الشريخانة تحتوى على جميع أصناف األدوية وأنواع األشربة " شريخانة"يطلق عليها 

فائقة ولم تقتصر ممارسة الطب فى البيمارستانات والمعاجين النفسية وأصناف العطريات ال

وتعتبر هذه الوظيفة من أرفع الوظائف في الدولة حينذاك وكان الخلفاء يقدرون أصحاب هذه 

وكان . ٢المناصب وينعمون عليها بالمنح ولذلك عاش األطباء في هذه الفترة حياة رغده عزيزة

تحان ويقدمون رسالة إلى كبير األطباء ثم األطباء يدرسون في البيمارستانات ويتقدمون لالم

 يمنحون أجازة الطب ويؤدون قسما خاص بشكر اهللا وحمده لمساعدتهم وإختيارهم لهذه المهنة 

  .٣اإلنسانية

  :وصف بيمارستان قالوون ٤-٥-١-١

  وقف بن السلطان الملك المنصور سيف الدين قالوون بيمارستان قالوون أول ربيع
                                                   

 رسالة -) مصر فى المستشفيات لمبانى دراسة( الطاقة توفير على الشكل تأثير -محمود الوهاب عبد حسن -١
 ١٦،١١ص – ٢٠٠٧-  القاهرة هندسة– ماجستير

 ٧,٨ص -١٩٣٩ –دمشق  –تاريخ البيمارستانات فى اإلسالم  –د أحمد عيسى  -  ٢
–طبعة بوالق  -)المواعظ واإلعتبار بذآر الخطط واآلثار( –تقى الدين بن أحمد بن عبد القادر  –المقريزى  - ٣

 ٢ص
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تم إنشاؤه في حوالي ثمانية أشهر حسب الكتابات المنقوشة على و هـ ٦٨٣الثاني سنة  

جدران وأعتاب القبة والمدرسة بينما ذكر المقريزى أن البدأ فى البناء كان فى غرة ربيع األول  

شهرا وأياما ، ويقع بشارع بين القصرين أمام قبة الصالح  ١١ه وأن إنتهاؤه كان بعد  ٦٨٣سنة 

الظاهرية وشارع بيت القاضى ، ويشمل المستشفى والقبة والمسجد نجم الدين أيوب والمدرسة 

، لما أنجزت عمارتها ) بيمارستان قالوون(والمدرسة ، وقد وصف المقريزى هذا البيمارستان 

قد وقفت هذا على مثلى فمن دونى وجعلته وقفا على الملك : وقف عليها الملك المنصورى وقال 

والصغير والحر والعبد والذكور واإلناث ، ورتب فيه العقاقير  روالملوك والجندى واألمير والكبي

واألطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من األمراض ، وجعل فيه فراغين من الرجال 

والنساء لخدمة المرض ، وقرر لهم المعاليم ونصب األسرة للمرضى وفرشها بجميع الفرش 

ن المرض موضعا ، وجعله سبيال لكل من يرد المحتاج إليها في المرض ، وأفرد لكل طائفة م

عليه من غنى أو فقير ، ولم يحدد مدة إلقامة المريض بل يرتب منه لمن هو مريض بداره سائر 

وقد أوقف عليه الملك المنصور من األمالك بديار مصر وغيرها ما يقرب ألف . ما يحتاج إليه 

  .ألف درهم في كل سنة 

  أنه دار ذات أيونات: تخطيطه العام كما وصفه المقريزى فقال  في" قالوون"ويتكون بيمارستان 

أربع تطل على صحن واسع وقد أفرد فيه الملك المنصور موصفا لكل طائفة من المرض،  

فجعل آواوين المارستان األربعة للمرضى بالحميات ، كما أفرد قاعة لمرضى الرمد ، وقاعة 

البيمارستان إلى قسمين أحدهما للرجال واآلخر  للجرحى وقاعة ألمراض النساء كذلك تم تقسيم

للنساء وجعل الماء يجرى في جميع هذه األماكن وأفرد مكانا لطبخ الطعام وتحضير األدوية 

واألشربة و مواضع لتخزينها وجعل فيه رئيس األطباء إللقاء الدرس ولم يحدد فيه عدد 

  ١.المرضى

  

  

  

  

  

  

 
                                                   

رسالة  –) منذ األسالم وحتى العصر الحديث (أثر العرب على العمارة الغربية  –مصطفى محمد جاب اهللا  -  ١
 ١٧٤،١٧٥ص جامعة القاهرة  –كلية هندسة  –دكتوراة 
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 ١٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غسل الموتى   - ١٣  الناقهين-٩  رستانمصلى بيما-٥  مدخل-١

  مرضى النساء - ١٤  الناقهات- ١٠  حمامات-٦  مسجد-٢

  الجراح - ١٥  مطبخ- ١١  خالوى المجانين-٧  مدرسة-٣

  مرضى الرجال - ١٦  مواد حريق- ١٢  خالوى النساء -٨  ضريح-٤

  

  ١بيمارستان قالوون المعمارية مجموعة) ٩-١-١(شكل 

    

  

                                                   
 ١٦٩ص   –مرجع السابق - مصطفى محمد جاب اهللا -١
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  :تشفيات المعاصرة اإلتجاه التصميمى للمس ٦-١-١

مع القرن الثامن عشر أصبح مبنى المستشفى مستقل وظيفيا وظهر التفكير بصورة أعمق 

للناحية الوظيفية من حيث كيفية الفصل بين عناصرها الرئيسية المختلفة مع دراسة العوامل 

  .الطبيعية ومدى تأثيرها على التصميم 

اديمي لتصميم مباني المستشفيات حيث ظهرت ومع بداية القرن التاسع عشر ظهر االتجاه األك

النظريات التي حددت المواصفات والمحددات التصميمية لمبانى المستشفيات من حيث كميات 

  .اإلضاءة والتهوية الطبيعية الالزمة وتوضع شبكة المسارات الحركية داخل المستشفى 

كون عنابر المرضى التى نصت على أن ت  Theory Miasmaومن أهم أمثلة تلك النظريات 

فى حيز منفصل عن حيز الخدمات وتتوفر له اإلضاءة والتهوية وذلك فى تشكيل أفقى مما أسفر 

  .عنه زيادة مسطح المستشفى وطول مسارات الحركة بين األقسام المختلفة 

فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تبلور اإلتجاه الوظيفى للتصميم وبدأ يأخذ 

نه ويؤثر على منهج التصميم حيث تميز هذا العصر بوضوح شبكة مسارات الحركة وتحديد مكا

لعدد األسرة داخل العنابر المختلفة وظهور نظريات الفصل بين مرضى األقسام المختلفة ثم 

انعكس ذلك على مناهج تصميم مبانى المستشفيات فى الغرب حيث ظهرت طفرات إيجابية نتيجة 

ية والتطور الطبى والتكنولوجى وصارت المستشفى لها صيغة إمتدادية بدال من لإلكتشافات العلم

اإلنطوائية ، وأصبح لها أفرع تمتد إلى قلب المجتمع وتقدم خدمة صحية ولم يعد المجتمع فى 

  .غنى عنها والعالج فيها 

  :اإلتجاهات الرئيسية لتصميم المستشفيات الحديثة  ٧-١-١

ة والثورة العلمية الطبية الهائلة والمستمرة خاصة بعد الستينات بعد الحرب العالمية الثاني

 –معامل  –أشعة (أصبح المستشفى الحديث يضم وحدات تمريض إلى جانب أقسام مختلفة 

مما إستلزم وجود دراسات أعمق فى محاولة للفصل بين الوظائف المختلفة ومن ثم ) عمليات 

مبانى المستشفيات مثل اإلتجاه لتجميع المستشفى  ظهرت اإلتجاهات المعمارية الحديثة لتصميم

واإلتجاه العضوى الجزئى فى التصميم إلى    ”Mono blok“بأقسامها المختلفة فى مبنى وحيد 

  ١. جانب إستخدام اإلضاءة والتهوية الصناعية 

  

  

                                                   
 –مرجع سابق -) مصر فى المستشفيات لمبانى دراسة( الطاقة توفير على الشكل تأثير -  الوهاب عبد حسن -  ١

 ١٩، ١٠ص
 



 
  بناء المستشفياتمى فى تطور الفكر التصميتاريخية عن  مقدمة                         الفصل األول  –الباب األول 

 
 
 
 ١٨ 

  عالميا مستشفيات األطفالنبذة تاريخية عن نشأة  ٨-١-١

Globally construction history of children’s hospitals 
لم يكن متعارف عليها حتى بداية القرن التاسع  العالميمستشفيات األطفال على المستوى 

عشر وجود مستشفي متخصصة لرعاية وعالج األطفال المرضى وذلك إلى جانب قلة الخدمات 

  س مستشفىعدة أطباء بتأسي اهتمامإلى  ١٨٢١عام  فيالطبية المتوفرة إلى األطفال ، مما أدى 

 اهتمت والتيباإلنجليزية  ةالعالم الناطق فيكانت من المستشفيات األولى  والتيأطفال ديلين  

تم إنشاء مستشفى شارع  ١٨٥٢بشكل خاص بعناية ومعالجة األطفال المرضى ، وفى عام 

تم افتتاح  ١٨٥٥تخصصت لعالج األطفال المرضى وفى عام  التيأورمندا العظيمة بلندن 

طفال فيالدلفيا والتى تعد البداية الفعلية لمفهوم مستشفى أطفال متخصص ومتكامل مستشفى أ

  :من مستشفيات األطفال بأمريكا وكندا وهى انتقاليةتاله حتى القرن العشرين مجموعة  والذي

  .    Children's Hospital Boston ١٨٦٩ مستشفى أطفال بوسطن عام -١

 ١٨٧٠Children's Hospital nationalبواشنطن  ياألهل الطبيمستشفى أطفال المرآز  - ٢
 Medical Center in Washington,D.C,  

  St. Mary's Hospital  ١٨٧٠  for children مستشفى أطفال سانت مارى - ٣
 Children's Hospital  seashore house ١٨٧٥مستشفى سى شورهاوس بمدينة أتالنتيك  - ٤

 Atlantic City  
  ,Christopher's Hospital for children ١٨٧٥توفر بفالدلفيا مستشفى سانت آريس - ٥

 Philadelphia  
   . Louis Children's Hospital ١٨٧٩مستشفى سانت لويس لألطفال   - ٦
 Children's Memorial Hospital ١٨٨٢مستشفى ميموريال لألطفال بشيكاغو  - ٧

Chicago.  
 Children's Hospital  Medical Center ١٨٨٣ بسينسيناتى الطبيمستشفى المرآز  - ٨

Cincinnati,  

 محليامستشفيات األطفال نشأة تاريخ  ١-٨-١-١

Local Construction history of children’s hospitals:  
نشاؤها فى مصر كمستشفى إأولى المستشفيات التى تم  هيتعد مستشفى أبو الريش القديم 

شأ مكانها مستشفى أبو الريش لألطفال الموجودة نإلألطفال ، ولكن هذه المستشفى تم هدمها و

التخصصى والتى تعرف بمستشفى  حاليا بالسيدة زينب ، فى حين تعد مستشفى األطفال الجامعى
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أول مستشفى موجودة اآلن بصورة متكاملة  هيوالموجودة بالسيدة زينب  اليابانياألطفال 

    ١طب وجراحة األطفال فيص متخص جامعييعد أيضا أول مستشفى  والذي مخصصة لألطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستشفى أطفال أبو الريش بالمنيرة) ١٠-١-١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٩٨٣٢الجامعى التخصصى  والتى تم افتتاحها عام " اليابانى"مستشفى األطفال ) ١١ - ١ -١(شكل 

                                                   
–أسس ومعايير تصميمية ألجنحة األقامة بالمستشفيات الخاصة بالطفل المصرى  –هدير مصطفى أحمد  -١

  ٣٤، ٣٣ص – ٢٠٠٨- قسم التصميم الداخلى واألثاث –كلية الفنون التطبيقية  –جامعة حلوان –اجستير رسالة م
٢  - http://www.medicine.cu.edu.eg/beta/images/stories/jap.png 
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٢٠ 

 : فهوم العام للمستشفىتعريف الم ١- ٢-١
جزء أساسي من تنظيم إجتماعى وطبى ، وظيفته تقديم "جاء تعريف المستشفى بأنه 

رعاية صحية كاملة للسكان ، عالجية كانت أو وقائية ، وتمتد خدمات عيادته الخارجية إلى 

ن الصحيين وللقيام األسرة في بيئتها المنزلية ، والمستشفى هو أيضا مركز لتدريب العاملي

، وطبقا لتقرير للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية لتنظيم الرعاية  ١ببحوث إجتماعية بيولوجية 

الطبية رأت أنه من الضروري تعريف المستشفى بصورة أكثر عملية ، إذ ينبغى أن يكون 

عها ، سيان التعريف بسيطا وشامال قدر اإلمكان كي ينطبق على شتى المستشفيات مهما كان نو

لذلك عرفت اللجنة المستشفى بأنه مؤسسة تكفل للمريض . في البلدان النامية والمتقدمة صناعيا 

الرعاية الطبية والتمريض وجاء تعريف منظمة الصحة العالمية لمستشفيات البلدان النامية بأنه 

تبر آي مبنى ويع.  ٢مؤسسة تكفل للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه الرعاية الطبية والتمريض

يخدم األغراض الصحية مستشفى ولكن صارت له شخصية امتدادية يدل على شخصية 

اإلنطوائية آلتي عرف بها قبل ذلك فصارت له أفرع تمتد إلى قلب المجتمع وتقدم له خدمات 

عالجية أساسية لم يعد في غنى عنها والمستشفى لم يعد مقصورا على عالج الفقراء من الناس 

وابه لكافة طبقات المجتمع وصار الملجأ لكل مريض مهما كانت الشريحة اإلجماعية بل فتحت أب

ولهذا تحول المستشفى من معزل يلقى فيه المجتمع أمراضه ومرضاه إلى . آلتي جاء منها 

   ٣.مؤسسة صحية تخدم الناس جميعا في كافة المجاالت الوقائية والعالجية 

  :The concept of Children's Hospitalمفهوم مستشفى األطفال  ٢-٢-١

سم مستشفى على أى مبنى يقدم خدمة الرعاية أيخطىء الكثير من الناس عندما يطلقون 

النواحى  الصحية ، فهم بذلك يخلطون بين أنواع المنشآت الصحية المختلفة دون تفرقة بينهما من

والعيادات  ة الحضرية ،آت الصحية الريفية ، والمراكز الصحيشالمنمثل . الوظيفية أو العملية 

وكذلك المستشفيات بأنواعها المختلفة مثل  الخارجية المستقلة الشاملة والتخصصية والتعليمية ،

المستشفيات العامة والتخصصية والتعليمية ، وعلى المستويين المحلى والعالمى وجد عدد من 

  .منها التعريفات لمفهوم المستشفى

  

____________________________  
  
 ٤، ص ١٢٢، رقم  ١٩٧٥فنية لمنظمة الصحة العالمية ، سلسلة التقارير ال - ١
، ص  ١٩٨٠، جنيف ، سويسرا ، ٣٩٥حة العالمية ، إدارة المستشفى ، سلسلة التقارير الفنية رقم صمنظمة ال - ٢

٦،٧  
٣- Gish, Oscar - Guidelines for health planners:The planning and management of health 
services in Developing Countries- ١٩٧٧- p٤٢,٤٥ 
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  :تعريف مستشفى األطفال ١-٢-٢-١

خصيصا للرعاية الصحية لألطفال بواسطة فريق  المبنى المصمم والمجهز أنهاتعرف ب   

 األدوات إستخداممتخصص من األطباء وهيئة التمريض وبمعاونة فريق آخر من الفنيين ب

 وآلتي واألجهزة الطبية التخصصية بغرض تقديم الرعاية الصحية الالزمة والمخصصة لألطفال

   ١.تشمل التشخيص والعالج

 :Classification ل  تصنيف مستشفيات األطفا ٣-٢-١

تصنف المستشفيات تبعا إلختالفها في العديد من األسس آلتي تحدد لنا نوع هذه المستشفيات 

التخصص الطبي للمستشفى ، الجهة المالكة لها ، والحجم الخاص بها : وهى تتمثل في كل من 

  .مستشفيات المختلفة فيما بينهاومن خالل هذا التنوع ينتج لنا العديد من ال

  :Ownerالجهة المالكة  ١-٣-٢-١

تختلف المنشآت الصحية من حيث الجهة المالكة لها والتي يكون لها حق اإلدارة لهذه 

المنشآت وتحديد متطلباتها ، وهى تتنوع ما بين المستشفيات التى تمتلكها الدولة مستشفيات 

اء يمتلكها أفراد أو شركات وكذلك مستشفيات تابعة حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص ، سو

للتامين الصحى ، وأخيرا المستشفيات التعليمية التي تمتلكها الجامعات والمعاهد العلمية 

  ٢.المختلفة

  :Types النوعية ٢-٣-٢-١

  ).غير المتخصصة(المستشفيات العامة  – ١

    .المستشفيات الخاصة أو المتخصصة – ٢

وتكون عموماً في المدن الكبيرة وتقوم في نفس ) الطوارئ(ن بالحوادث مستشفى للمصابي – ٣

الوقت بإعادة األعضاء البشرية إلى وظائفها وتقام هذه المستشفيات والتي تمتلك نخبة جيدة من 

  .بشكل خاص –جراحي حوادث الطرق 

كما تحتوي وهي تقوم بتشخيص كافة الحاالت المرضية،  المستشفيات التعليمية أو الجامعية – ٤

حتوائها على العناصر الضرورية للبحث على العناصر الضرورية للمستشفى الكبير باإلضافة إل

 األخرى ويتراوح عدد  ياتغرف المستشف من ، وعادة تكون غرف المرضى بها أكبر العلمي
____________________________  

  
– المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -  ١

 ٤٠,٤١ ص –مرجع سابق 
٢- bridgman,R.F., The importance of legislation and Adminis For Medical Facilities 
,with special reference to developing tration countries , in Approches to planning and 
design of health facilities- ١٩٧٦- p٢٤   
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٢٢ 

   ١.سرير ١٠٠٠إلى  ٦٠٠سرة بها من األ

من  )لفاأ(١٠٠٠بعدد األسرة لكليقاس مدى توافر الخدمة الصحية للمواطنين فى أى دولة 

أسرة لكل ألف من السكان خدمة جيدة وقد وصل المعدل فى بعض بالد  ٥السكان وتعتبر عدد 

 .سريرا لكل ألف من السكان  ١٢، ١٠العالم المتقدمة إلى 

 ات وعدد األسرة المطلوبة يتمحتياجهذا مع األخذ فى اإلعتبار طول بقاء المريض وبتحديد اإل

  ختيار الموقع جميع الشروط الصحية الالزمة وأن إوقع المطلوب ويجب أن يراعى فى تحديد الم

  ٢. يكون بسعة تستوعب اإلمتدادات المستقبلية لهذه الخدمة  تبعا للمنتظر زيادته سكانيا

  :location  الموقع ٣-٣-٢-١

  يوضح تصنيف المستشفيات حسب الموقع والتخصص) ١-٢-١(وجدول 

  : Size of the hospital  حجم المستشفى ٤-٣-٢-١

نجد أن أى مستشفى حديث يجب أن يعتبر كيانا متكامال مستقال وذلك لتوفير الرعاية 

فإذا قل عدد  .سرير  ٦٠٠ -٣٠٠لتشخيصية السليمة وهذا المستشفى يحتوى عادة العالجية وا

هذا المستشفى لن يوفر الخدمات  قتصادى وذلك ألن مثلإ سرير يكون غير ٢٠٠األسرة عن 

____________________________  
  
موسوعة  دار قابس للطباعة و النشر  -المستشفيات والمراكز الصحية واألجتماعية -محمد ماجد خلوصى  - ١

  ٨ص  - ١٩٩٩ –الطبعة األولى –والتوزيع 
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  الوصف تصنيف المستشفى 

قليم بها أقسام متخصصة لخدمة المرضى المقيمين فى القطاع و اإلالمستشفيات اإلقليمية

الجغرافى ، الذى يترواح أعداد السكان فيه مابين مليون نسمة وعدة 

  .ماليين ، وتشمل أغلب التخصصات الطبية والجراحية المختلفة 

وهى إما مستشفيات عامة أو متخصصة ، وتقدم الرعاية الصحية  مسستشفيات األحياء

انها مابين للغالبية العظمى من ساكنى األحياء السكنية ، التى يترواح سك

  .نسمة  ٣٠٠٠٠٠نسمة و ٥٠٠٠

هذه المستشفيات أصغر حجما وأقل سعة وال تلتزم بتوفير جميع األقسام  المستشفيات المحلية

التشخيصية والعالجية بها ، وغالبا ما تتركز الخدمة الصحية فيها على 

  .الممارسة العامة والوالدة 

المستشفيات 

  التخصصية 

لى تخصص طبى محدد ، مثل مستشفيات تركز هذه المستشفيات ع

  .الحميات 



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٢٣ 

سرير  ٦٠٠مستشفى حديث ، كما أن فى حالة زيادة عدد األسرة عن  فيالتشخيصية المطلوبة 

وذلك ألن  .خدمات مركزيه لن يكون مرضيا  إستخدامإلى أن  ضافةتصعب إدارة المستشفى باإل

ويهدف التغلب على هذه األعطال يمكن جعل الخدمات . كفاءة أداء العمل سوف يفسدها التأخير 

سرير أو  ١٠٠غير مركزية يمكن فقط فى حالة المستشفيات ذات تخصصات معينة أن تكون 

 أو مستشفيات األنف واألذن والحنجرة وهىأقل مثل مستشفيات الوالدة ومستشفيات العيون 

  . ١التى ال تحتاج إلى أقسام تشخيصية كبيرة فى عملها الروتينىالتخصصات 

  :Design stages of the hospital مراحل تصميم المستشفى ٤-٢-١

 .تحديد نوع المستشفى وسعته   - أ

 المشروع، ومتطلبات المشروع، والمنشآت المراد إنشاؤها ضمن إعداد برنامج العمل   - ب

 .والمساحة المتوقعة لكل قسم أي إعداد البرنامج المعماري الخاص بالمستشفى

 .البدء بإعداد الفكرة األولية للتصاميم   - ت

 .مناقشة التصاميم ومراجعتها حتى نصل إلى الفكرة النهائية المقبولة   - ث

   ٢.بدء العمل بإعداد التصاميم واإلدارة التنفيذية للمشروع   - ج

  :Hospital site تشفىموقع المس ٥-٢-١

تحاط األرض عادة بسور يفصل بين المناطق التابعة للمستشفى وبين المناطق السكنية ما عدا 

  .رتفاع المبني المجاورإمنطقة المدخل، ويفضل أن تزيد هذه المسافة عن ضعف 

   المستشفىالشروط التى يجب توافرها فى أرض  ١-٥-٢-١

البلدية لوضع شارة تدل على المستشفى منعا  في ولينالمسئبأعالم  ويأمنالهدوء النسبى ، 

نتقاء مكان نظيف لألرض بعيدة عن مناطق الضباب والرياح إزعاجات الجوار ، كما يجب إل

والمفروض أن تكون هناك عالقة بين مساحة األرض وبين عدد أسرة المرضى، ر والغبا

متر مربع لكل سرير  ٦٥أو  ٧٠المقصود هنا مساحات للبناء ، وليس أرض للسكن ويؤخذ عادة 

 متر مربع سرير كمساحة للحدائق توزع المساحات غير المبنية على الفسحات  ١٠حيث يؤخذ 

لصوت بزرع الشجيرات الدائمة الخضرة كما يجب أن االخضراء وساحة الخدمة ويتم تقليل 

 .م ٤٠ بحوالي تكون غرف المرضى بعيدة عن حركة المواصالت
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  :Way to get  to hospital للمستشفى ول طريقة الوص ٢-٥-٢-١

 . مدخل وحيد للسيارات والمشاة من الشوارع ، حسب أنظمة المطافىء •

 وحتى البوابة الرئيسية  حافلة نقل الركابللمشاة مع طريق يمتد من موقف  رئيسيمدخل  •

توسع بشكل كـاف  ال مكانيةإتجاه واحد مع موقف للسيارات وإمدخل رئيسى للسيارات ب •

 شفى ، وتكون منطقة الدخول غير مسورة ، ومسايرة للطوارىءستالم زدحامإعن  ابعيد

 .العامة حتى البوابة الرئيسية      

 .سعاف بعيدا عن األنظار ابتدءا من البوابة الرئيسية يكون مدخل سيارات اإل •

على شكل طريقين يدوران بنصف " م مربع  ٦٠٠على األقل "مدخل إلى ساحة التخزين  •

موقد ،  تفريغ المطبخ ، مغسلة ،" م للذهاب واألياب  ١٥أكبر من أو يساوى دائرة 

 ".مركز كهرباء ، والغاز ، المرآب 

، ويكون معزوال " تحضير الجثث للتشريح " مكان الجثث " مدخل إلى صالة التشريح  •

حتمال أن يكون المدخل من إعن مجال الحركة عند المدخل أو عن مجال المرضى ، و

 .خزين بحيث يكون بعيد عن األنظار بدءا من البوابة الرئيسية ساحة الت

مدخل المشاة والسيارات إلى منطقة السكن يكون مفصوال عن الطريق العام ، وتتصل  •

 .أماكن السكن هذه وصاالت الطعام الحركة الرئيسية بعضها ببعض بممرات المشاة 

  : Hospital directتوجيه المستشفى ٣-٥-٢-١

بالنسبة لصاالت الخدمة والمعالجة هو الشمال الشرقى إلى الشـمال الغربـى    أفضل توجيه

عتبار أن شـمس  إنحو الشمال أما توجيه غرف المرضى فيكون جنوبيا أو جنوبيا شرقيا  ،على 

الصباح تكون لطيفة نسبيا ، والحرارة معتدلة مساءا ، وعلى العكس من ذلك ، تكـون الغـرف   

عتبار أن المـدة الوسـطية   إ، وعلى  انما ليس شتاءإيس أكبر ذات تشم شرق  –الموجهة غرب 

بالتوجيه يكون ضعيفا، وقد ترغـب بعـض    اإلهتمامالمستشفى قصيرة نسبيا ، فإن  فيقامة لإل

                                ١ .األقسام أن يكون هناك عددا كافيا من غرفها موجه نحو الشمال تقريبا

                            

         

             ٢يوضح توجيه المستشفى) ١-٢-١( شكل
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 : للمستشفىالمكونات والعناصر األساسية  ٦-٢-١   

  :أقسام أساسية هي ٦إلى  ايمكن تقسيم عناصر المستشفى وظيفي
الخدمات الطبية المساعدة -٤العيادة الخارجية  -٣أقسام الكشف والعالج     -٢وحدات التمريض    -١

  اإلدارة      -٦ات العامة  الخدم- ٥

  

  

  

  

  

  

  

  المدخل الرئيسى للمستشفى

  

  

  مدخل 

  الحوداث
  

  

  

  

  

  

  

      

  

  ١ستشفىمبنى المللمكونات  يوضح العالقات العامة ) ٢-٢- ١( الشكل
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 صيدلية مركزية

 ورش ماكينات مغسلة مخازن مطبخ

 الخدمة

 )نوم(األقسام الداخلية 

 التمريض

 تعقيم مركزى

 اإلدارة

مرآز الحرآة 
 يةالطب

 حوادث عناية مركزة عمليات والدة

  

 صيدلية

 العيادات الخارجية

عالج طبيعى   أشعة عالج أشعة معامل
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٢٦ 

 مستشفياتاألساسية في تصميم ال تاإلعتبارا ٧-٢-١

 Basic considerations in the design:  
مع التطور الكبير الذي يحدث في أساليب العالج والتشخيص، كان البد أن يواكبه تطور 

مماثل في تخطيط وتصميم المستشفيات وإدارتها، ومع هذا التطور فإنه يجب التأكيد على عدم 

عة من المبادئ العامة التي يجب ثابت لتصميم المستشفيات، ولكن هناك مجمو إتجاهوجود 

 ١:تطبيقها على كافة المستشفيات بغض النظر عن اإلتجاه التصميمي لها

  :User participationمشارآة المستعملين   ١-٧- ٢-١
يعد الفكر الغير تقليدى لمشاركة المستعملين فى مراحل العمل المعمارى على أن العمل 

تصاديا على مدى مشاركة مستعمليه فى تصميمه وإنجازه قإنتفاعيا وإالناتج تتوقف درجة نجاحه 

فالتعلم والمشاركة من المستعملين من . تخاذ قرارات اإلنشاء والتنمية والتطوير إوإداراته ، وفى 

بعض األحيان وسيلة رئيسية لنجاح  فيخالل عمارتهم الشعبية ومبانيهم العشوائية قد يكون 

  ٢. والتنفيذيالعمل التصميمى 

 البعد اإلنساني في تصميم المستشفيات ٢-٧-٢-١

 human dimension in the design : 
إذا كانت المستشفى بالنسبة للطبيب مكاناً للعمل والتجربة والبحث، فهي بالنسبة للمريض 

، ولذا فإن إنسانية مبنى المستشفى تعتبر من  المالذ والملجأ الذي يرجو فيه الشفاء والعافية

التالي فهي من أساسيات التصميم، فيجب على المستشفى أن تعطي ضروريات العالج وب

الداخلي أو الخارجي، ويمكن تحقيق ذلك  الحيزللمريض اإلحساس باألمان والراحة سواء في 

 –بالخارجي  ربط الحيز الداخلي –إضاءة طبيعية (عن طريق العديد من الوسائل المعمارية 

  ).إلخ.. .دراسة مقياس الكتل واألحجام –األلوان 

  :Susceptibility to an extension  لقابلية لالمتدادا ٣-٧-٢-١

متداد والتوسع، ويكون هناك أقسام بالمستشفى تكون عرضة أكثر من غيرها من األقسام لإل

حتماالت هذه اإلمتدادات ونسبها، وأن يصمم المبنى إمن وظائف المصمم لمبنى المستشفى التنبؤ ب

ادات أن تكون أفقية أو رأسية وذلك إما بتشكيل المساقط التي تسمح بحيث يسمح لهذه اإلمتد

   . الرأسيالحيز واإلمتداد  إستخداميسمح بمرونة  الذيالنظام اإلنشائي  باختيارباإلمتداد األفقي أو 
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٢٧ 

 :  Flexibility  المرونة ٤-٧-٢-١

إسـتخدام  تسـتدعي   ينظراً للتغير المستمر في أساليب العالج والتشخيص والرعاية الطبية والت

 حيزات مختلفة تبعاً لتطور معداتها وآالتها، فينبغي أن يسمح تصميم المستشفى بمرونـة كافيـة  

 المبـاني هذا النوع مـن   فييجب أن يراعى و ١ .الحيزات حسب الحاجة إستعماللتغيير وتبديل 

  : اآلتي فيالمرونة 

  .خدمات الطبية اإلمتداد الرأسى واألفقى وخاصة للعيادة الخارجية وال - ١

  .لمرور الكابالت الكهربائية ولزيادة الطاقة الكهربائية - ٢

  ٢.حتى يمكن عمل تغييرات ونقل الحوائط (system of construction)نشاء  نظام اإل  -  ٣

  : اإلعتبارات التصميمية لمستشفى األطفال ٨- ٢-١
يها من شأن وما تحقق رتباط وثيق بمقدار ما بلغته الطفولة فإيرتبط معيار تحضر الدول 

أى ركن من أركان العالم ،  فيلها من إنجازات ، فالطفل هو الهدف األول على طريق التنمية 

، ولم تعد لدينا  واالمتيازاتلقد ألغت بالدنا األلقاب ( : روسيا فيفعلى سبيل المثال يردد العلماء 

 االمتيازواحدا سيظل يتمتع بكل  بالدنا قيصرا فيأباطرة و ال قياصرة ، ولكننا نؤكد دائما أنه 

  .ذلك هو الطفل 

ن نطلق عليه عمارة خاصة بالطفل ، بل يمكن أن أوحتى وقت قريب لم يكن هناك ما يمكن 

لم تتعدى كونها عمارة عادية فكريا وماديا الدراسات الحديثة  فهيالطفل ،  الستخدامتقول عمارة 

بينما لم يتح للعمارة مواكبة هذا التطور أكدت على ضرورة التعامل مع عالم الطفل  والتي

شكلها ومضمونها نبع من  فينجد  مبانيالسريع فنحن اآلن ننظر حولنا فيما ننشئه للصغار من 

عالم الطفل لتصبح جزء منه تشكله وتتشكل به ومن خاللها يستكشف العالم ويشكل ذاته فالطفل 

  ٣تجاهله المعماريون ذات إرادة وهذا ما ي يتفاعل مع هذا العالم كذات حرة

توفير البيئة المميزة من الناحية الجمالية ، فالطفل لديه دافع فطرى لتشكيل األشياء   - ١

بصورة خالقة وعلى هذا البد أن تتصف األعمال التى تصمم لألطفال بالقيم الجمالية 

 .ويراعى ذلك فى تنسيق المحيط بها 

 حقق السالم والطمأنينة للطفل كمناسبة البد أن يتوافر لهذه البيئة عناصر األمان بما ي  - ٢
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   ١.نطالق الطفل بال معوقات ، ومعالجة األرضياتإالمكان من حيث السعة ، و    

  حوالى من   وتفضل المساحات الكبيرةأن تتمتع جميع الغرف بالخصوصية ،  - ٣

شاشة  الوالدين ، حيزإلقامةقدما مربعا ، وتشمل الغرفة أيضا حمام  ،  ٣٧٥و  ٢٧٥

إلنترنت ، خزانة ، مكتب، ثالجة ، مع نافذة تطل على الممر توفيرابيرة ، عرض ك

  .خارجية طبيعية وعلى مناظر الخارجي 

تاحة المالحظة إبين الغرف مع  مركزيتتضمن وجود منطقة التمريض بشكل ال   - ٤

  .والمشاهدة وتوفير خيارات الخصوصية  

ريق العمل  ، األمر الذي سيعزز وسائل الراحة التي تشير بأهمية ف توفير المساحة و  - ٥

 .وخزانة أدراج على سبيل المثال ، غرف جذابة   التوظيف ،

توفير جميع وسائل الراحة الالزمة التي تشجع األهل ليس فقط لقضاء الليل ، ولكن   - ٦

 . رعاية أطفالهم أيضا على المشاركة فييشجعهم 

ولكن لجميع األجيال ، بما  تصميم مرفق من المرافق التي ليست فقط تهتم  باألطفال ، - ٧

 . في ذلك الموظفون واألشقاء واآلباء واألجداد 

نطباع بعد رؤية كأهم ثانى نقطة تعطى اإل" Lobby"أهمية منطقة اإلستقبال  إدراك - ٨

 .المبنى من الخارج

 . ٢الشكل الخارجي للمبنى ال ينبغي أن يبدو وكأنها  مستشفى أو مؤسسة - ٩

    ببعض هتمامالمبنى من األهداف الهامة وذلك باإلتأمين األطفال خالل تجولهم ب  -١٠

رتفاعين للدرابزين أحدهما للكبار إالتفاصيل التي تضفي عامل األمان مثل إستخدام 

بين العوارض بالشبك المعدني الذي  اتنحناءة للداخل ومأل الحيزإواآلخر للصغار مع 

 .يمكنه من الرؤية بدون الحاجة للتسلق

س الطفل في تصميم األثاث سيمنعه من التسلق للرؤية فيتعرض حترام مقياإو كذلك   -١٢

داخلياً (للخطر وإستخدام الخشب والمركبات والفينيل ذو البروزات لألرضيات والساللم 

 .لتالفي خطر االنزالق) وخارجياً

  

  

____________________________  
  
 ٣٧ص  – ١٩٩١- ١٢١عدد  –مجلة عالم البناء –الجزء الثانى / بيئة الطفل  –محمد عز الدين  -  ١

٢- Komiske, Bruce King - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future 
of Healing Environments- Volume ٢ – Iamges Publishing , Austraila ٢٠٠٥– page ١٤٩ 
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البعد عن تصميم الممرات الضيقة ذات الرؤية الحادة وفتح مجال الرؤية لمنع  -١٣

  ١.صطداماإل

  

  

  

  

  

  
               

                

  
 

  Children’s Hospital of Pittsburgh٢منطقة اإلستقبال بمستشفى )  ٣-٢-١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  ٣لألطفال WakeMed يوضح محطة التمريض بمستشفى) ٤-٢-١(شكل 

____________________________  
  
 -)دراسة تحليلة ألسس تصميم قصور ثقافة األطفال(قصر ثقافة الطفل  –عمرو محمد رفعت الجوهرى  -  ١

  ١٣٤ص  – ٢٠٠٢ –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –رسالة ماجستير 
٢-http://creakysites.wordpress.com/٢٠٠٩/٠٩/٢٨/news-innovative-hospital-design-
patient-centered-care-childrens-hospital-of-pittburgh/ 
٣-- www.pervisioncompany .com case-studies/wakemeds-fundraising-advantage/ 
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٣٠ 

  : الوظيفية والجمالية التصميم الداخلي إعتبارات  ٩-٢-١

ط به اإلعتبارات الوظيفية والجمالية وتشمل التصميم الداخلى للمستشفى فن متخصص تختل

  :اإلعتبارات الوظيفية مثال

 رشادية وإستخدام األلوانتسهيل حركة العاملين والمراجعين وذلك بتنظيم اللوحات اإل -

 ستعمالختيار مواد النهو الداخلية التى تقاوم اإلإوتسهيل التعرف عليها والتنقل ما بينها و

  ١.وفى نفس الوقت يسهل تنظيفها وتعقيمها  الخشن والمستمر لعدة سنوات

، لمام بحجم الحيز ات الفعلية للمكان ولطبيعة النشاط من خالل اإلحتياجتحقيق اإل -

 .موضوع المعالجة وتعميق اإلحساس بالجمال والمالئمة لروح العصر

مالئمة التصميم لإلنسان والبيئة، مع األخذ في اإلعتبار مراعاة العوامل النفسية  -

جتماعية لإلنسان المتعامل مع المكان والمعايشة له وسنه وظروفه وكذلك البيئة واإل

 .المحيطة التي على أساسها يتشكل سلوك اإلنسان وعاداته وتقاليده

وحتى يؤدي التصميم الداخلي وظيفته على الوجه  طبيعة المواد المستخدمة وخواصها -

من أجله والخامة المناسبة  األكمل يجب أن يدرس المصمم متطلبات المكان والغرض

لتحقيق الهدف، كما يجب أن يكون الحل الوظيفي حالً جمالياً يرضي الحاجة الجمالية 

 . ٢عند الفنان والمستخدم

المرضى من الممكن أن يستقبلوا أقاربهم عند إقامتهم في المستشفى لذا من األهمية أن  -

لمرضاهم في غرف تصمم المستشفى بطريقة تسهل عملية وصول هؤالء الزوار 

 .إقامتهم

يجب أن تكون بيئة المستشفى هادئة وتحتوى على عناصر تلفت اإلنتباه مثل اإلطاللة  -

 ٣.على مناظر خارجية و وجود أعمال فنية

  :  للمستشفى التصميم الداخلى أثرها علىوإحتياجات المراحل العمرية لألطفال  ١٠-٢-١

  :(months ١٢-٠) Children agedشهر ) ١٢ -٠(األطفال من سن  ١-١٠-٢-١ 

 اتهم من الغـذاء ،األمـن  إحتياجهذه المرحلة  يكونون بحالة جيدة عندما تتوفر لهم  فياألطفال 

   .عتمادا على النشاطاتإوحالتهم تكون جيدة . بخبرات التحفيز الحسى مزودة والنظافةَ ، والدفء

____________________________  
  
   ١٦ص –١٢٣عدد  –مرجع سابق –المستشفيات عبر التاريخ  –محمد حسين إبراهيم  -  ١
عالم الكتب للطباعة والنشر  -التصميم فى الفن التشكيلى  -فتح الباب عبد الحليم ، أحمد حافظ رشدان  -  ٢

 ١٧ص  – والتوزيع
٣- Series, Stephen A.Kliment- Building  type basiscs for health car facilitities – ٢٠٠٠ – 
published in Canda- p ١٧ -١٦ 
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٣١ 

  :سنوات) ٦-١(األطفال من سن  ٢-١٠-٢-١

هذه المرحلة مختلفة عن األطفال الرضع ألنهم بحاجة إلى إشراف  فيال ات هؤالء األطفإحتياج

  " :بيئة آمنة" بصرى مباشر من فريق التمريض

  .فرص للتسلق اآلمن  •

المستويات حتى يشعر الطفـل   فيرتفاعات السقف مع تغيير إ فيختالفات إ: مقياس مالئم  •

 .بأنه كبير والمراهق يظهر  كصغير

 .للمالبس مناسبة ألطوالهم أحواض ، مراحيض وعلقات  •

  .غير مرئى خلف الباب عند فتحه الحتى يتجنب إيذاء الطفل  يةأبواب بها ألواح زجاج •

    ) ١٢-٦(أطفال المرحلة العمرية الدراسية  ٣-١٠-٢-١

 .المهارات الحسية والحركية  إلكتسابإتاحة الفرص  •

  .متحركةال يخفيفة والكراسالفصل دراسى بالمستشفى مع مساحة لألسرة  توفير •

 .مساحات خارجية للعب •

 .تاحة فرص للعناية الذاتية إ •

 . توفير منطقة طعام جماعية •

حجرات نوم تصل المشاركة فيها من طفل واحد إلى أربعة أطفال مع وجـود مسـاحة    •

مطبخ صغير ليمكن الوالدين مـن إعـداد   ، بجوار كل سرير إلداء الواجبات المدرسية 

 .وجبات خفيفة 

  ): ١٨-١٢(حلة سن المراهقة من مر ٤-١٠-٢-١

 تيار غرفة السكن إخ •

 .يفضل أن يتمتعوا بالخصوصية  •

 .تليفون بجوار السريرتوفير  •

 .ستقبال زائريهمفرصة إلتاحة إممتلكاتهم الشخصية و أجل  توفير مساحات من •

 .وهويتهم  تزيين حجرتهم  بالملصقات التى تعبر عن شخصيتهمفرصة لتاحة إ •

 .رة مع مطبخ قريب إلعداد الوجبات الخفيفة غرفة يومية للمذاك •

 ١.توفير غرفة دراسية مجهزة ببيئة تعليم إليكترونية  •

  

____________________________  
  

١- Maklin ,Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van Nostrand Renhold company – USA-١٩٩٢-p ١٣٣  
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  دور التصميم في تقليل فرص إنتقال العدوى ١١-٢-١

The role of design in reducing the chances of transmission: 
العدوى وعلى الرغم من  إنتقالمن المؤكد أنه ال يوجد حيزات معزولة تماماً لتمنع خطر 

هذا فإنه من المؤكد أن العدوى تنتقل بصورة أكبر في الحيزات الكبيرة المجمعة أكثر من 

لذا فإن توزيع المرضى في غرف منفصلة يحد بالتأكيد من إنتقال العدوى،  ، الحيزات الصغيرة

والمتعارف عليه اآلن هو توزيع المرضى في عنابر صغيرة ال تزيد عن ستة مرضى وربما 

التهوية الميكانيكية تلعب دور في ، لذا ف ثنين في الغرفة الواحدة وباقي الغرف تكون فرديةإ

 .جب أو السالب حسب حالة المريضالحيزات حيث تطبق الضغط المو

تجاه الهواء يخلق ضغط موجب معهم جداً حيث يعزل المريض داخل الحيز عن الظروف إ

أيضاً اتجاه الهواء ليخلق ضغط سالب مهم أيضاً ، الخارجية في الغرف األخرى أو الطرقات 

  ١ .المريض ألنه يحد من إنتشار العدوى خارج غرفة

  :الخارجية بيئةشفى بالعالقة تصميم المست ١٢-٢-١

توافق التصميم   (Environment Design)تحددت هذه العالقة فيما يسمى بالتصميم البيئُى

مع البيئة المحيطة ، وتحقيق بيئة متميزة تستغل فيها اإلمكانيات الطبيعية والبصرية ، وتتناسب 

يعاب األنظمة ستإبمميزات الموقع ، وشخصية المكان ، و هتمام، واإل مع طبيعية األرض

  .الطبيعية ، والمناخ والثقافة 

  Exploit the potential visualستغالل اإلمكانيات البصرية للموقع من خاللإ١-١٢-٢-١

 .إطاللة المبنى على مشهد نادر  •

 .لهابجماليتها والدراسات البصرية  هتمامدمج التكوين المعمارى مع باقى عناصر المكان واإل  •

 ٢ .نسجامها مع الشكل الطبيعى إالمعمارية الخارجية والداخلية وة يئتآلف عناصر الب  •

نسيابية إ  طبيعة المكان تؤثر على اإللهام الفنى للفكرة فقد روعى أن تكون خطوط التصميم •

تنفصل األجزاء عن بعضها بل تصبح عناصر الطبيعة والعناصر المكملة  مندمجة بحيث ال

 .عمال فنيا واحدا 

 ٣.قتراب من المبنىض المرتفعة بعمل تدرج ينخفض باإلستغالل طبيعة األرإ •

____________________________  
  

١- Zakia Hassan Shafey , B.Sc.(children s hospital ) University College , London ١٩٦٤   
٢- Tourism Ministry ; ٣Reqirements for Eco-lodge design in Egypt tourism 
development Authority, Cairo, ١٩٩٩.p.١٣ 

  ٢ص  –القاهرة   –مكتبة النهضة العربية  –طبيعياات البحر وظواهره  –محمد جمال الدين الفندى   - ٣
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  : Importance of the nature أهمية الطبيعة الخارجية لمستشفى األطفال ٢-١٢-٢-١

وللمنظر الخارجي أهمية كبيرة للحيز الداخلية بالمستشفى فهو إحتياج نفسي هام بالنسبة 

ن إلى المنظر الطبيعي والخضرة لمستعملي هذه الحيزات من المرضى والزوار الذين يحتاجو

كعامل مساعد على هدوء النفس والطمأنينة وللتخلص أو التقليل من التوتر العصبي والقلق الذي 

يعاني منه المرضى وأقربائهم كما أنه يخفف من إحساس المرضى باإلنغالق داخل الحيزات 

يضم جزء من أرضية ويمكن الحكم على المنظر الخارجي كلما احتوى على منظر .  الداخلية

الموقع العام وقد وجد أن المنظر الخارجي الجيد من الممكن توفيره إذا ما شغلت الفتحات من 

وتكون الفتحات عريضة وكبيرة إذا ما كانت األجسام  من مساحة الحائط الخارجي% ٣٠ – ٢٠

شدة اإلبهار  المرئية قريبة والعكس صحيح على أن يراعى أال تكون هذه الفتحات سبباً في زيادة

 . أو لدخول الشمس أو لزيادة الحرارة بالحيز الداخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  ١Nationwide Children's Hospitalعالقة المستشفى بالبيئة المحيطة  )٦-٢-١()٥ -٢-١(شكل 

 Sushi Children’s Hospital٢" مستشفى 

لى حديقة أو فناء أو أن ويفضل أن تطل مثل هذه الحيزات على منظر خارجي للموقع العام أو ع

ذلك على الممرات التي يراعى أن تحتوي  يجمع الحيز نفسه عناصر الحيز الخارجي كما ينطبق

  . على فتحات جانبية مما يساعد على التعرف على طريق المنظر الخارجي المختلف

____________________________  
  

١- www.newswise.com/articles/nationwide-childrens-hospital-to-break-ground-
in-٢٠١٠-for-third-research-facility-as-final-piece-to-expansion-plan  

 
٢- http://www.archibaseplanet.com/blog/view/٣٢٧٤.html 
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٣٤ 

ون يكون المنظر الخارجي أفقياً كأن يكون خط السماء أو ساحل البحر فإن ذلك يتطلب أن تك

وعندما يكون المنظر .نسب الفتحات أفقية لتسمح بأقصى قدر من الرؤية للمنظر الخارجي

الخارجي على مستوى تحت مستوى العين فإن ذلك يتطلب أن تكون جلسات النوافذ منخفضة 

حتى ال تعيق الرؤية وفي هذه الحالة ال داعي لمساحات الزجاج الكبيرة أعلى مستوى النظر 

وفي حالة المباني المنخفضة المحاطة بعناصر  .الخارجي على مستوى منخفضطالما أن المنظر 

جمالية أو منظر خارجي جيد كاألشجار مثالً يفضل إستعمال الفتحات الممتدة حتى خط السقف 

حتى يمكن التمتع بأكبر قدر من المنظر المنخفض حول المبنى المنخفض، وخاصة إذا كانت تلك 

حماية الحيزات الداخلية من حرارة الشمس صيفاً فهي بذلك تشجع  العناصر المحيطة تساعد على

 .أكثر على إستعمال مثل هذه النوعية من الفتحات في الحيزات العامة بالمستشفى

وفي حالة المباني المرتفعة فإنه غالباً ما تقل فرصة وجود منظر خارجي جيد خاصة داخل حدود 

الكبيرة خاصة إذا كان ذلك يساعد على التحكم في كردون المدينة لذا يفضل الحد من الفتحات 

 .١درجات الحرارة داخل الحيزات وتقليل مشاكل اإلبهار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ٢توضح عالقة نسب فتحات الشبابيك بالحائط ومستوى النظربالنسبة للمنظر الخارجى  )٧-٢-١(شكل 

____________________________  
  
اإلحتياجات (راغات العامة بالمستشفيات اإلنسانية على تصميم الف تأثير اإلحتياجات –أيمن حمزة ثابت  -  ١

 ١٢٩،١٣٠ص - ١٩٩٧-جامعة القاهرة  –هندسة القاهرة  –رسالة ماجستير  –) النفسية للمستعملين 
٢  - http://images.icnetwork.co.uk/upl/wirralnews/dec٢٠١١/٤/٩/single-room-on-
maternity-ward-at-wirral-women-and-children-s-hospital-٥٤٢٣٧٢١٢٧-٤٦٠.jpg 
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  :التصميم الداخلى لمستشفيات األطفال فىاألرجونوميكس دور  ١٣-٢-١

  : Ergonomics  الدراسة األرجومونية ١-١٣-٢-١

هي دراسة األداء اإلنساني الذهني والجسماني في آي موقع عمل من مفهوم الكفاءة 

والفاعلية باإلضافة إلى التخطيط لوضع بيانات مثالية وتعيين األداءات آلية الحركة فى اإلنسان 

وتعنى )  Ergأرجو (عين األول كمصطلح فنى تتكون من مقط  Ergonomicوكلمة أرجونومى 

وتعنى نظام من القوانين المهيمنة فى حقل معين أو ) Nomicنومى ( عمل أو شغل ، والثانى 

  .مجموعة المعارف المتصلة بهذه القوانين

  :  Concept of Ergonomics مفهوم األرجونوميكس ٢-١٣-٢-١

باألرجونومية الدراسة  وهو العلم الذي يتناول العالقة بين اإلنسان والمنتج ويقصد

الواليات  ويطلق على هذا العلم فى التصنيفية  لخصائص جمهور المستهلكين وعالقتهم بالبيئة ،

ويرتبط بالقياسات البشرية التى تتعامل مع حجم اإلنسان والشكل " العوامل البشرية "المتحدة 

لوقوف والجلوس من والقوة  والهدف منه توضيح األداء الجسمانى للطفل الذى يتمثل فى ا

  .الحركات الجسمانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١حالة جسم الطفل السليمة والخاطئة أثناء الوقوف)   ٨-٢-١(شكل 

____________________________  
  
سنة فى  ٦:١٢الوظيفة وارتباطها بالتصميم الداخلى فى غرف األطفال من سن  –شيرين محمد إسماعيل  -  ١

 ١٠٣،١٠١ص – ٢٠٠٤-جامعة حلوان  –فنون تطبيقية  –رسالة ماجستير  –مصر 
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  :أهمية علم األرجونوميكس لتصميمات األطفال  ٣-١٣-٢-١

 .يهتم علم األرجنوميكس بتوفير راحة الطفل  •

عماله للمنتجات والتى كما يهتم أيضا بدراسة األساليب التى تضمن له األمان فى إست •

يكون من شأنها تجنب أسباب الحوادث وأخطاء اإلستخدام الشائعة وفى كثير من 

وهى الظواهر المعتادة لمشكلة قد تكون . األحيان األخطاء الناتجة عن سوء اإلستخدام 

فى أمس الحاجة إلى إهتمام اإلرجونوميكس ، وعندما يكون هناك خطأ ما فى العالقة 

 ١.ما يستخدمه من أدوات ومنتجات تكون العواقب وخيمة بين الطفل و

يستلزم معرفة خصائص الفرد بتعامله مع وحدات التصميم الداخلى حتى يمكنه تنظيم  •

) كرسى  -سرير –مكتب (هذه الحركات مع أداء جيد لوظيفة  الوحدة المتعاملة معها 

هذه الجوانب لحركة مما يستدعى دراسة األوضاع المثالية للجسم ، وعند اإلهتمام ب

 .اإلنسان يستدعى اإلهتمام بدراسة أبعاد ومقاييس الجسم البشرى 

تبعا لنشاط الفرد " المجال الذاتى " يشغل الجسم البشرى حيزا ويختلف هذا الحيز  •

وحركته وتتميز الحركة داخل المجال شكل دوائر متحدة المركز حيث تكبر هذه الدوائر 

 .نسان عن حركته تدريجيا بشكل كلما إبتعد اإل

النشاط الحركى للفرد داخل الحيز يشكل النشاط لدى اإلنسان مجموعة متتالية من  •

  .الحركات ترتفع وتنخفض معدالتها تبعا لظروفه اليومية 

  :Anthropometryالدراسة األنثروبومترية  ١٦-٢-١

التى تتفاوت فى  يقصد باألنثربومترية دراسة الشكل اإلنسانى عن طريق أخذ القياسات لألجسام

تغيرها على وجه مستمر ، ويعد العلم الذى يتعامل تحديدا مع قياسات الجسم البشرى لوضع 

حيث أنها كلمة يونانية األصل ذات  ٢.ألخ هو علم االنثروبرومترية ..فروق األفراد والجماعات 

ما يتعلق بمعنى )  Metrikos –ميتركوس ( بمعنى بشرى والثانى ) أنثروبو(مقطعين أحدهما 

بالقياس واألنثربومترية هو أحد فروع علم األنثروبولوجى  الذى يبحث فى أصل الجنس البشرى 

وتعتبر الدراسات األنثربومترية أحد الوسائل الهامة  فى تقويم . وتطوره ، وعاداته ومعتقداته

  .النمو حيث أنها مرتبطة بالعديد من المجاالت الحيوية

____________________________  
  
عاصر فى تنمية دور التصميم الداخلى واألثاث لغرفة الطفل بالمسكن الم –أمنية مجدى عبد العزيز محمد  -١

 ٤٨ص –  ٢٠١٠-جامعة حلوان  –فنون تطبيقية  –رسالة ماجستير  –  ٦:٤قدرات الطفل المصرى من سن 
سنة فى  ٦:١٢الوظيفة وارتباطها بالتصميم الداخلى فى غرف األطفال من سن  –شيرين محمد إسماعيل  -  ٢

 ١١٠، ١١٢ص  –مرجع سابق –مصر 



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٣٧ 

ولقد تم التوصل إلى . لصحة والتوافق االنفعالي والذكاء والتحصيل فالنمو الجسمي مرتبط با  

عالقة موجبة بين الذكاء وعدد من المقاييس الجسمية في األعمار من سنتين إلى سبعة  عشر 

  ١.سنة

  

  

 
  

  

  

  

  

وبصفة عامة تعتبر قياسات جسم اإلنسان للمصمم إحدى العناصر األساسية آلتي يقوم عليها 

  :ج ، وذلك نتيجة لإلعتبارات اآلتية تصميم المنت

 .إستخدامها في تحديد األبعاد اإلنشائية والوظيفية للمنتج  .١

إستخدامها فى أجزاء التحليل األرجونومى للمنتج للوقوف على مدى تحقيق الجانب  .٢

 .اإلستخدامى به 

 .إستخدامها فى وضع المواصفات الخاصة بتصميم المنتج  .٣

 . Individual designج تحقيق التصميم الفردي للمنت .٤

 .إمكان تحقيق التصميم لمتوسط مجموع أفراد المجتمع  .٥

  .تحقق القياسات األنثروبومترية إحدى الجوانب اإلقتصادية للمنتج  .٦

  :التصميم الداخلى لمستشفيات األطفال في يةمن الدراسات األنثروبومتر االستفادة١-١٦-٢-١

الحيوية ، أنها تقدم المقاسات واألوزان  األنثربومترية مرتبطة بالكثير من المجاالت •

 .الخاصة باألطفال وحركات أعضاء الجسم لتوضيح آلية الحركة عند األطفال 

القياسات األنثربومترية لها دورها الهام عند إختيار مكونات غرفة الطفل فهذه القياسات  •

 سواء كانت  تعدنا بأسس ومناهج معينة تستخدم فى التشكيل والتصميم لمتطلبات األطفال

  .داخلية  أو خارجية     
____________________________  

  
معاصرة للتصميم الداخلى لمدارس المرحلةالثانوية فى مصر مع التطبيق المعايير ال –شادى عدلى محمود  -  ١

 ١١٦ص – ٢٠٠٥  -جامعة حلوان  –كلية فنونتطبيقية  –رسالة ماجستير  –على مدارس اللغات 

 لجسم اإلنشائيةأبعاد ا

وهى الدراسات التى تمثل ثبات 

وسكون الجسم  فى  أوضاع قياسية 

 .مختلفة 

  أبعاد الجسم الوظيفية

وهى الدراسات التى تتناول أوضاع الجسم 

الناتجة من الحركة وتعتبر أكثر نفعا 

 .وإستخداما لحل معظم مشاكل التصميم 

 أبعاد الجسم



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٣٨ 

  :تتضمن القياسات األنثروبومترية باإلضافة إلى قياس الوزن األنواع التالية  •

  linear Dimenionsاألبعاد المستقيمة  .١

 Circumferential       Dimenions   األبعاد المحيطة  .٢

 Dimensions Curvilinear   ١األبعاد المنحنية     .٣

  

  

   

  

  

  

  

  

  ٢سنوات بالسم  ٦ - ٢وبومترية للطفل المصرى من بعض المقاييس األنثر) ٢-٢-١(جدول 

  

____________________________  
  
سنة فى  ٦:١٢الوظيفة وارتباطها بالتصميم الداخلى فى غرف األطفال من سن  –شيرين محمد إسماعيل  - ١

 ١١١، ١١٣ص  –مرجع سابق  –مصر 
 ٥٢ص  -١٩٧٥ –مكتبة مصر  –سيكولوجية الطفولة والمراهقة  –د مصطفى فهمى  -  ٢

            البيان  

 السن والجنس

  طول القامة

)١(  

ارتفاع مستوى 

  )٢(النظر

 ارتفاع المنكبين

)٣(  

إرتفاع أصابع اليد 

  )٤(من األرض

  عرض المنكبين

)٥(  

  ٢١.٢  ٦٨  ٦٨  ٧٦.٥  ٨٥  ذكور  سنتين

  ٢١  ٣٨.١  ٦٧.٤  ٧٥.٨  ٨٤.٢٥  إناث

  ٢٣.٤  ٣١.٢  ٧٥  ٨٤.٤  ٩٣.٧٥  ذكور  سنوات ٣

  ٢٣.٤  ٣١.٣  ٧٥  ٨٤.٤  ٩٣.٧٥  إناث

  ٢٤.٥  ٣٣.٦  ٧٨.٢  ٨٨  ٩٧.٨٠  ذكور  سنوات ٤

  ٢٤.٢  ٣٢.٢  ٧٧.٢  ٨٦.٩  ٩٣.٦٠  إناث

  ٢٧  ٣٦  ٨٦.٣  ٩٧.٩  ١٠٧.١٠  ذكور  سنوات ٥

  ٢٦.٧  ٣٥.٦  ٨٥.٤  ٩٦.٩  ١٠٦.٨٠  إناث

  ٢٧.٧  ٣٦.٩  ٨٨.٦  ٩٩.٦  ١١٠.٧٠  ذكور  سنوات ٦

  ٢٧.٥  ٣٦.٦  ٨٧.٨  ٩٨.٨  ١٠١.٨٠  إناث



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٣٩ 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  ارتفاع مستوى النظر: ن -ارتفاع أصابع اليد من األرض : د  - طول القامة  :ط 

  ارتفاع المنكبين: م  -عرض المنكبين : ض 

 ١سنوات بالسم ١٢:٦أبعاد جسم الطفل فى حالة الوقوف من سن ) ٣-٢-١(جدول 

 

____________________________  
  
 –الوظيفية وتطبيقها فى التصميم الداخلى واألثاث ألطفال مؤسسات الرعاية األجتماعية  –رانيا سيد أحمد  - ١

 ٩٢ص –٢٠٠١-فنون تطبيقية  –جامعة حلوان 

قياسات أبعاد الجسم البشرى 

  بالسنتيمتر 

  سنة بنين وبنات ١٢- ٦المرحلة السنية من 

  المتوسط  الحد األقصى  الحد األدنى  

  ١٤٥  ١٦٥  ١٠٠  ارتفاع القامة

  ١٣٢  ١٥٥  ٩٠  ارتفاع مستوى النظر

  ١١٨  ١٣٥  ٧٥  ارتفاع المنكبين

  ١١٨  ١١٠  ٦٠  ارتفاع المرفق

  ٧٣  ٨٦  ٤٤  ارتفاع رسخ اليد

  ٥٣  ٦٦  ٣٦  ارتفاع طرف أصابع اليد

  ٤١  ٥٤  ٢٧  ارتفاع الركبة 

  ٢٣  ٢٨  ١٤  طول القدم

  ١٤.٥  ١٨  ١٢  عرض الرأس من األمام

  ١٨.٥  ٢٢  ١٤  عرض الصدر من الجانب 

  ٢٧  ٣٧  ١٧  عرض المقعدة 



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٤٠ 

 

 

 

 
  

 
  ١٢:٦١بعض قياسات األطوال فى حالة الجلوس من ) ٤- ٢-١(جدول

  

____________________________  
  
سنة وإمكانية تطبيقها فى مجال  ١٢:٦سم البشرى المصرى للفترة من مقاييس الج –فكرى جمال إبراهيم  - ١

 ٤٣ص  – ١٩٨٠-جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –رسالة دكتوراة  –التعليم 

  السن   م

  الجزء

٨  ٧  ٦  

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  ٣٢.٥٠  ٣٣.١٠  ٣٠.٨٠  ٣١.٠٠  ٢٩.٣٠  ٢٩.٧٠  إرتفاع المقعد  ١٠

  ٣٩.٩٠  ٤٠.٢٠  ٣٧.٤٠  ٣٧.٦٠  ٣٥.٦٠  ٣٦.٠٠  اإلرتفاع من أعلى الركبة إلى أسفل القدم   ١١

  ١٠.٠٠  ١٠.٠٠  ٩.٢٠  ٩.٣٠  ٨.٦٠  ٨.٧٠  اإلرتفاع من المقعد إلى أعلى الفخد   ١٢

  ١٨.٩٠  ١٩.٣٠  ١٨.٧٠  ١٨.٦٠  ١٧.٩٠  ١٨.٢٠  اإلرتفاع من المقعد إلى المرفق  ١٣

  ٣٤.٢٠  ٣٣.٩٠  ٣١.٨٠  ٣١.٢٠  ٣٠.١٠  ٢٩.٦٠  اإلرتفاع من نهاية المقعد و إلى حافة المقعد  ١٤

  ٤١.٣٠  ٤٠.٩٠  ٣٨.٥٠  ٣٨.٠٠  ١٦.٦٠  ٣٦.١٠  اإلرتفاع من نهاية المقعد إلى أمام الركبة  ١٥

  السن   م

                  الجزء

١٢  ١١  ١٠  ٩  

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  ٣٨.١٠  ٣٨.١٠  ٣٧.٢٠  ٣٧.٤٠  ٣٥.٧٠  ٣٦.١٠  ٣٤.٢٠  ٣٤.٧٠  إرتفاع المقعد  ١٠

  ٤٦.٩٠  ٤٦.٤٠  ٤٥.٦٠  ٤٥.٥٠  ٤٣.٧٠  ٤٣.٩٠  ٤٢.٠٠  ٤٢.١٠ اإلرتفاع من أعلى الركبة إلى أسفل القدم   ١١

  ١١.٩٠  ١١.٥٠  ١١.٦٠  ١١.٤٠  ١٠.٩٠  ١٠.٠٠  ١٠.٥٠  ١٠.٠٠  اإلرتفاع من المقعد إلى أعلى الفخد   ١٢

  ٢١.٢٠  ٢٠.٨٠  ٢٠.٨٠  ٢٠.٨٠  ٢٠.٢٠  ٢٠.٢٠  ١٩.٥٠  ١٨.٩٠  اإلرتفاع من المقعد إلى المرفق  ١٣

اإلرتفاع من نهاية المقعد و إلى حافة   ١٤

  المقعد

٤٠.٩٠  ٣٩.٨٠  ٣٩.٧٠  ٣٩.٧٠  ٣٧.٨٠  ٣٦.٨٠  ٣٥.٩٠  ٣٤.٢٠  

  ٤٩.٣٠  ٤٧.٨٠  ٤٧.٩٠  ٤٧.٩٠  ٤٥.٨٠  ٤٤.٦٠  ٤٣.٣٠  ٤١.٣٠  اإلرتفاع من نهاية المقعد إلى أمام الركبة  ١٥



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٤١ 

    ١سنة بنين وبنات ١٢-٦قياس الوزن للمرحلة السنية من ) ٥ -٢-١(جدول 

  

  ٢سنوات بالبوصة ١٢:٤سن  إرتفاعات اإلستخدامات المختلفة لألطفال من) ٦-٢-١(جدول 

  أقصى اإلرتفاع -ن/ اإلرتفاع األمثل  -م/ أقل إرتفاع  -ل

  

  

  

  

  

____________________________  
  
 –الوظيفية وتطبيقها فى التصميم الداخلى واألثاث ألطفال مؤسسات الرعاية األجتماعية  –رانيا سيد أحمد  - ١

 ٩٣ص –٢٠٠١-تطبيقية فنون  –جامعة حلوان 
  المرجع السابق نفس -  ٢

قياسات الوزن 

  بالكيلو جرام 

  سنة بنين وبنات ١٢-٦المرحلة السنية من

  المتوسط   الحد األقصى الحد األدنى

  ٣٦  ٧٥  ١٥.٥  الوزن 

  الوحدة 

  

  ١٢-١٠السن  ٩-٧السن ٦-٤السن

  ن  م  ل  ن م ل ن م ل

  ٧٩      ٧٤      ٦٥     ) قمة( دالب عادى

  ١٨  ١٦  ١٤  ١٧  ١٥  ١٣  ١٦  ١٤  ١٢  المقاعد

  ٤٨  ٤٢  ٣٣  ٤٥  ٤٠  ٣٢  ٣٩  ٣٦  ٢٩  كاونتر الكافتريا

  ٤٩  ٤٢  ٣١  ٤٦  ٤٠  ٣٠  ٤٠  ٣٦  ٢٨  الباب مقبض 

  ٣٨  ٣٥  ٣٣  ٣٥  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٢٩  ٢٨  حوض الغسيل 

  ٦٨  ٥٠  ٤٢  ٦٤  ٤٦  ٤٠  ٥٦  ٤٠  ٣٦  مفتاح الكهرباء

  ٥٢      ٤٨      ٤٣    المرآة الحافة السفلى

      ٧١      ٧١      ٦٥ المرآة الحافة العليا

  ٨٢  ٦٢    ٦٤  ٦٠    ٥٨  ٥٤    رف الكتب

  ٤١      ٣٨      ٣٤      جلسة الشباك



 
  )أسس التصميم  –التصنيف  –المفهوم (نى                      مستشفيات األطفال الفصل الثا –الباب األول 

 

٤٢ 

  عام ١٢:١٨إرتفاعات اإلستخدامات المختلفة لألعمارما بين )  ٧-٢-١(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١المقاييس المختلفة للطفل المراهق أثناء تحركاته المختلفة )  ٩-٢-١(شكل 

____________________________  
  
 –رسالة ماجستير  –المعيير المعاصرة للتصميم الداخلى لمدارس المرحلة الثانوية  –شادى عدلى محمود  -١

  ١١٧ص -مرجع سابق

  األعلى  المثالى  الحد األدنى  الوحدة

  ١٠٤  ٣٨  ٣٦.٨  حافة النافذة

  ٤٥.٧  ٤٠.٤  ٣٥.٥  الكراسى والمقاعد

  ١٢٤.٥  ١٠٦.٧  ٧٨.٧  قبضة الباب

  ١٧٢.٧  ١٣٩.٧  ١٣٧  عالقة للمالبس

  ٣٨  ٣٨  ٣٦.٨  دورة مياه كرسى

  ١٧٢.٧  ١٠٦.٦  ٩٤  للمناشفعالقة 

  ١١١.٧  ١٠١.٥  ٨١  الحوض

  ٩٦.٥  ٨٩  ٨١  مغسلة ومصرف

  ١٧٢.٧  ١٢٧  ١٠٢.٦  مفتاح كهربائى

  ١٧٢.٧  ١٥٧.٥    رف للكتب

  ١٣٢      هاتف معلق على الجدار





  اإلحتياجات السيكولوجية للطفل داخل المستشفىالفصل الثالث                                  –الباب األول 

   
٤٣ 

  مقدمــة
يمكن تفسيرها أو تحليلها ، فهو بؤرة إهتمام  التيالسلوك البشرى من أصعب المجاالت 

سلوك  فيالمجاالت الفسيولوجية والنفسية واألنترولوجية ، والجزء المحدد  فيالعلماء والباحثين 

عاالت نفوتتركز اإل. الجنس البشرى يختص بالعالقة الفسيولوجية بين اإلنسان والبيئة المحيطة 

مجموعة محددة من الرغبات ، وتندرج هذه الرغبات من الحاجة واإلحساس باألمان  فيالبشرية 

  : ، وتترتب هذه الرغبات كذلك حسب السن والمجتمع والبيئة المحيطة باإلنتماءإلى اإلحساس 

  ....)-شراب  –طعام (اإلحتياجات الحيوية المعيشية  -

  ).صيةخصو –إستقرار (الحاجة لألمن واألمان  -

  ).ومشاركة -إنتماء(إحتياجات إجتماعية  -

  ١.إشباع الثقة بالنفس  -

المنشأة العالجية حيث  فيتصميم المناطق الخاصة بهم  فيفبالنسبة لألطفال لهم معاملة خاصة  

صابتهم بالشعور بالحرمان والعزلة مما إتم ي يتم توفير بيئة طبيعية ومماثلة للبيئة العائلية حتى ال

   ٢.حالتهم الصحية  وبالتاليم النفسية يسوء لحالته

  : Psychological needs المستشفىداخل طفل للالسيكولوجية  اإلحتياجات ١-٣-١

اإلحساس بالراحة النفسية داخل المستشفى له دور إيجابي في إنجاح العملية العالجية طبقا 

ات النفسية للمريض لالتجاهات الطبية الحديثة التي ألقت الضوء على أهمية تلبية اإلحتياج

وتحقيق الراحة والطمأنينة له مما يكون له أكبر األثر في النتائج العالجية لهؤالء المرضى ، 

وكما تقول فلورنس ناتينجل خبيرة التمريض أن تمريض طفل مريض ورعايته طبيا يتطلب 

تدريب من نوع معين ألنه من أصعب أنواع التمريض ، فاألطفال ليسوا أشخاص بالغين 

صغيري الحجم ولكن على العكس فهم يعيشون في عالمهم الخيالي الذي يحكمه إحساسهم 

وإحتياجاتهم الخاصة وال يستطيع أي شخص أن يكتسب بسهولة فن معاملة األطفال واإلعتناء 

وهناك العديد من اإلحتياجات للطفل داخل المستشفى وعلى المصمم مراعاتها أثناء عملية . ٣بهم

 :التصميم مثل 

 

                                                    
                                                                  ١٢٩-١٢٨ص   - مرجع سابق  –البيئة والفراغ  –على رأفت  -  ١

٢-Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van Nostrand Renhold company – USA – ١٩٩٢- pages 
١٥٤  
٣   - Nightingale, Florance, “Notes On Hospitals”,Longman, Green,London 
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٤٤ 

 :  family theThe importance of أهمية وجود األسرة ١-١-٣-١

 المسئولين في مجال تنمية الطفل علموا بأهمية وجود أحد الوالدين أو كليهما مـع األطفـال  

مواجهة أزمة دخول المستشفى لالصغار هو العامل األكثر أهمية في مساعدة األطفال واآلباء معا 

وحتى يشعر اآلبـاء حتـى بـأنهم     ،  هيل روتين المستشفىألن حضور الوالدين يساعد فى تس

، وغرف للنوم وغرف جلوس اللجلوس عليه ةسي مريحافإنهم في حاجة إلى كر موضع ترحيب

عب مـن  ل وغرف.  أن يستريحوا فيها قليال من متطلبات الرعاية يستطيعواوغرف التأمل التي 

 .فيصبح له أثر بالغ األهمية أجل األشقاء 

الحصول الجو العائلي ولتوفير نوع من سترخاء ، سرة لإللألتكون  هناك صالة  ينبغي أن 

جتماعي مـع اآلبـاء واألمهـات    التفاعل اإل إلتاحةفي الوقت نفسه ،  الخصوصية منعلى قدر

المقعـد الـذي   يحتاج المرافق إلى .  للحصول على الدعم المتبادلاألخرى وغيرها من الفرص 

أجنحـة  .  في جميع األوقاتالمريض الطفل له بالتواجد مع  يسمح ف ،يفتح للخارج ليصبح سرير

 سـتطيع ي، و الضيف تقدم الخصوصية لآلباء ؛ ألنها تكون منطقة هادئة إلجراء مكالمات هاتفية

وتقديم القهوة .  لهم لزيارة أقاربأيضا ، أو أخذ غفوة ، ومكانا  يةالمكتب هالقيام بأعمالمن خاللها 

فة ، هذه المرافق ذات أهمية خاصة من أجل اآلباء الذين سافروا مع طفلهما بوجبة خفي عأو التمت

 .   ١خارج المدينة إلى مستشفى األطفال اإلقليمية

 
 
 
 
 
 
  

 
  

   ٢هم على البقاء بجوار أطفالهم المرضىتشجيعتوفير آرائك مريحة للوالدين ل) ١-٣-١(شكل 

 
                                                    

١- Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
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   (Family Room) غرفة العائلة ) ٢-٣-١(شكل 

  

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 
  

  بمستشفى (Pantry or Dining Room)غرفة الطعام ) ٣-٣-١(شكل 

El Camino Lucile Packard Children's Hospital١ 

  

                                                    
١  -  http://www.millicanjones.com/healthcare-٠٨.html 
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  :Social communication  جتماعيالتواصل اإل ٢-١-٣-١

إلى التفاعل اإلجتماعى ، فداخل المستشفى يجب توفير المناخ الذى يدفعه يحتاج الطفل 

تواصل مع اآلخرين وتفاعل وإال إتجه إلى العزلة واإلنفراد بذاته ، مما يؤثر بشكل سلبى فى لل

تعامله مع األطباء وهيئة التمريض أثناء المرحلة العالجية ، وهو بحاجة إلى  إهتمام وحنان 

الكبار وإشعاره بالحب وأنه مرغوب فيه ، فإحساس الطفل بأنه غير مرغوب فيه أمر يسبب له 

األطفال مع  ا من المشكالت يدفعه إلى الميول إلى العزلة وعدم التكلم مع الكبار، فتواصلكثير

أقرانهم جزء من نشاطات الطفل اليومية  لهذا صممت خصيصا غرف اللعب والدراسة 

  . ١والردهات لتسهيل عملية التواصل والتفاعل بينهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                    

١- Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van Nostrand Renhold company – USA , ١٩٩٢- pages 
١٣١ 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=٢ - ٣٢١٩٥٩٤٩٧٢٣٨  
٣  -  http://thecenter.typepad.com/center_for_the_arts/٢٠٠٧/١١/hudson-vagabond.html 

لما لها من  هى من أهم مناطق اللعب لإلطفال مناطق األلعاب اليدويةيوضحان ) ٥-٣- ١) (٤-٣-١(شكل 

  ٢تأثير جيد على الحالة الذهنية لهم

التواصل بين أسر المرضى وأطفالهم يعد 

) ٦-٣-١(جزء مهم فى العالج وشكل 

الفنى الذي  الصحية التوعية برنامجيوضح 

   ٣في مستشفى بافلو لألطفال  هدسون د أقامه 
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  :Harmony افقوالتو امنسجاإل ٣-١-٣-١

 عندما  تكون جميع المكونات متوازنة مع بعضها البعض تكون بيئة متناغمة بحيث ال يغلب

طاقة على التكيف مع البيئة  يهالمريض ليس لد ألن ذلكو. ى خراألالعناصر عنصر واحد على 

ـ  وهذه الطاقة يمكن أن تتحول لإل. اأو محاربته ى ستفادة منها لتمكين المريض من التركيـز عل

إلى  ولكن بسبب ما ينظر إليها على أنها منسجمة قد تختلف من فرد هذه مسألة معقدة ،.  الشفاء

   . ١في المنزل اعتادوا عليهإ لالتىلشخصياتهم، والخلفية الثقافية ، والبيئة ، ا آخر تبعا

  

  

            

  

  

  

    ٢)٧-٣-١(شكل 

                  

  

  

  

  

  

  

     

  وتجانس عناصر التصميم واأللوان بالمستشفى يوضحان تناسق  ٣)٨-٣-١(شكل 

                                                    
١- Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van Nostrand Renhold company – USA – ١٩٩٢- 
pages,١٣١ 
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٣ - http://www.christnerinc.com/img/projects/٥٥٥_٩٠_enlarged.jpg 
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 :Comfortable توفير الراحة ٤-١-٣-١

من ) الطعام ، النوم ، الرعاية الطبية(ويمكن أن نحقق الراحة بعد أن نلبي الحاجات األساسية 

،  عندما تتوفر الراحة للطفل المريض فيساعده ذلك على اإلسترخاء. خالل بيئة متناغمة جماليا

ال إستيعاب  وفهم البيئة من حوله ، وعليه إل والطفل لديه حس .فرصة الشفاء يحسن من بالتالي

حتى يشعر بالفخر أو العمل  ستكشاف ، تجريب المهارات ،فالحرية مطلوبة إليخاف منها  

يساعدهم على " البطولى  فجعل البيئة مقروءة لألطفال مع إستخدام األلوان و الفتات مفهومة 

  . البيئة الموجودين بهاعلى  سهولة ويشعروا بأن لديهم السيطرةبجاد طريقهم إي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج لغرفة نوم الطفل بأحدى المستشفيات  والتى يراعى فيها توفير سبل الراحة للمريض ) ٩-٣-١(شكل 

  ١والمرافقين

  :Access to outdoorsإلى الهواء الطلق  الوصول ٥-١-٣-١

المشمسة المغلقة تمكن المرضى من التمتع بفوائد أشعة  نأو األماكالوصول إلى الفناء  ، 

اللعب في الهواء الطلق مثل هذا . الشمس ، ومراقبة األنشطة خارج المستشفى ، ومراقبة الطبيعة

 بال يسبلفترات طويلة حتى  اللعبيمكن أن يستمر  ولكن ال الطفلوم يطبيعي من  جزء

  ٢.اإلجهاد

  

                                                    
١  - http://www.mmf.umn.edu/children/ch/٢٠٠٨/spring/adopt_a_rooms-MMF.cfm 
٢‐ Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van Nostrand Renhold company – USA – ١٩٩٢- pages ‐ 
pages ١٣٢,١٣١ 
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  :Importance of  exposure to the sun, air  الهواءأهمية تعرض الطفل للشمس وتجديد 

فتعرض الطفل ألشعة الشمس يساعد على ... فالشمس ضرورية جداً لبناء جسم الطفل

بعض  تكوين عظامه وتقويتها وذلك ألن األشعة الفوق بنفسجية التي ترسلها الشمس تحول

وهذا الفيتامين أساسي في نمو " د" الدهنيات التي جعلها اهللا موجودة تحت جلد الطفل إلى فيتامين

وقوة عظام الطفل والهواء النقي الموجود في الطبيعة له أيضاً أهمية كبيرة في تقدم صحة الطفل 

وعدم تجدد الهواء في المناطق . حيث أن الهواء المتجدد يجدد شهية الطفل ويشعره بالحيوية

واألنفلونزا والسعال الديكي المزدحمة هو عامل كبير في نقل أمراض كثيرة مثل الحصبة 

فيجب على . ١والنزالت الشعبية وكل األمراض التي تحدث للطفل وتصيب جهازه التنفسي

المصمم مراعاة سهولة خروج األطفال المرضى لألماكن المفتوحة واإلستمتاع بأشعة الشمس 

  ن المفتوحة    ومشاهدة البيئة خارج المستشفى واإلستمتاع بالطبيعة ، ويعتبر اللعب فى األماك

“ out door play space”  مطلب أساسى للطفل ال يستطيع اإلستغناء عنه كذلك يراعى أن

تكون المساحات الزجاجية سواء أكانت فى األبواب أو النوافذ بحيث تبدأ عند إرتفاعات منخفضة 

 ٢من األرض لتسمح للطفل للنظر إلى الخارج

  : Imagination الخيال ٦-١-٣-١

بشكل قوي  إنه يوفر فرصة للهروب من الواقع وللظهور ل هو جزء هام من حياة الطفلن الخياإ

 لذا يجب، أمام البالغين أو الخصوم ، واألطفال في الخيال يمكن محاربة الوحوش والفوز عليهم 

عناصر من الخيال لتوفير منفذ لألطفال لتبديد مخاوفهم  أن تحتوى مستشفى األطفال على

 ٣حلم لقهر أمراضهموتشجيعهم على ال

  : وللتخيل أهمية كبرى للطفل

 فعن طريق التخيل وأحالم اليقظة يوجد الطفل لنفسه عالما وهميا يحقق له رغباته التى ال 

يستطيع تحقيقها فى عالمه الواقعى فالتخيل صمام أمن لصحة الطفل النفسية ، فهو يخفف من 

  لغيرة ، فيمكن الطفل فى ألعابه اإليهامية أن التوتر النفسى ويقلل من مشاعر النقص والعدوان وا

 ٤ .ينزل العقاب بأخيه الذى يغار منه أو أخيه الذى يتفوق عليه

                                                    
-الهندسة كلية  –رسالة ماجستير  –وضع معايير وتوصيات لدور الحضانة  –ألفت محمد عبد اللطيف  -  ١

 ٧٥، ٧٤ص -١٩٨٩ –جامعة القاهرة 
  ٨٦ص -مرجع سابق  -األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى –آنزى محمد الحلوجى  - ٢
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 ١إستخدام عناصر لمحاكاة الطبيعة بالمستشفى ) ١٠-٣-١(شكل

  

  

  

 
  

 

  

 

 

  

  ٢الكشف وما شابه غرفة األشعة صممت بشكل خيالي يجذب انتباه الطفل بعيدا عن إجراءات ) ١١-٣-١(شكل 

                                                    
٢http://orlandohealth.com/OrlandoHealth/Misc/ViewNews.aspx?WID=١&News_ID=٥
٩٤&PageFrom=M&pid=١٠٧ 
٢ - http://lettherebelightphoto.blogspot.com/٠١_٠٧_٢٠١١_archive.html  
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  : Privacyالحاجة إلى الخصوصية  ٧-١-٣-١

فطرى يحتاجه اإلنسان على المستوى الشخصى أو على  آنسانيشعور  هيالخصوصية 

ولكل من هذه المستويات متطلبات خصوصية ، . جته أو على مستوى األسرةومستوى الزوج وز

  . ١يزاوله اإلنسان الذيبحسب النشاط 

تختلف مفهومها من مجتمع آلخر ، فهناك مجتمعات  التيتياجات اإلنسانية والخصوصية من اإلح

ترى أن الخصوصية ال تتحقق إال عن طريق الحوائط العالية واألسوار الضخمة بينما يكتفى 

البعض اآلخر بتحقيق الخصوصية عن طريق تحديد نطاق ملكيته حتى ولو بصورة رمزية أما 

نتقال الصوت من الداخل إعالجة المكان بحيث يضمن عدم صوصية السمعية والمقصود بها مخال

  .٢إلى الخارج أو العكس ، بهدف حجب ماال يسمعه اآلخرون 

 Designing for وفى بحث ميداني حديث أطلق عنه التصميم من أجل الخواص 

senses) (  والذي أجرى على عدد من المرضى للتعرف على أكثر األمور قلقا بالنسبة لهم فى ،

ة إقامتهم فى المستشفى ، ظهر أن أعظم سبب للقلق هو إضطرارهم للنوم فى غرفة حال

بالمشاركة مع غرباء وهو أحد األسباب الهامة التي جعلت نظم المستشفيات المبنية حديثا مصممة 

ويعتبر السرير هو أكثر األماكن خصوصية بالنسبة للفرد ، بنظام اإلقامة في غرف فردية فقط 

الرعاية الصحية كالمستشفيات والتي يفقد فيها الفرد معظم درجات الخصوصية  فحتى في مباني

، فإن المريض يدوام على إستخدام نفس السرير طوال فترة إقامته في المستشفى ويعتبره ملكية 

  ٣.خاصة به الستعماله الشخصي فقط 

 :security and safeالحاجة إلى األمن واألمان  ٨-١-٣-١

حتياجات اإلنسانية التي يجب توفيرها للطفل المريض داخل المستشفى من أهم اإل تعتبر 

التى تشعره بالراحة ، إلنه اليستطيع تحمل المزيد من الضغوط الناتجة البيئة المتواجد فيها 

واألطفال عادة لديهم الرغبة في إظهار إستقاللهم ، . ٤باإلضافة إلى الحالة المرضية التى يمر بها

ين على التفرقة بين البيئة اآلمنة والغير آمنة وذلك يتطلب اإلشراف المستمر إال أنهم غير قادر

إن عملية نمو الطفل نفسيا وبدنيا هي عملية مستمرة والغالبية العظمى من األطفال . عليهم
                                                    

  ١٢٩ص  - مرجع سابق –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت  -  ١
ى صياغة الفكر التصميمى للعمارة والتصميمى اإلتجاهات الفلسفية ودورها ف –نرمين أحمد صبرى هالل    -٢

 ٢٤٤،٢٤٩ص  - ٢٠٠٩- جامعة حلوان  –كلية فنون تطبيقية  -رسالة دكتوراة   -للعمارة والتصميم الداخلى 
٣ – Wayne ,Ruga ,” Desiging For Senses” in” Healthcare Design”edited by Sara 
O.Marberry,Johnwiley&Sons,Inc,USA,١٩٩٧ 
٤-  C.M, Deasy.in collaboration with Thomas E.lasswell,”Designing Places For People 
A Handbook on Human Be havior For Achitects,Designers, and Facility Managers” The 
Whitney library Of Design, V.S.A - ١٩٨٥ 
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يكتسبوا مهارات جديدة ومختلفة يوميا ، ويعتبر الفضول وحب اإلستطالع شيء طبيعى فى هذا 

من والسالمة من اإلعتبارات األساسية التى يجب مراعاتها فى تصميم العمر ولذلك فإن األ

كيفية تهيئة المصمم البيئة  الداخليالتصميم  فيعتبارات األمان إيقصد بو . ١مستشفى الطفل

نفسيا وباعثة على الطمأنينة وال تثير المخاوف  للطفلالمعمارية الداخلية بحيث تكون مريحة 

، بعكس اإلعتبارات  نفسيخطرا فعليا موجودا وإنما يكون هناك قلق فقد ال يكون هناك  بداخله 

يكون الهدف منها حماية اإلنسان من خطر قائم بالفعل ، وتتولد تنمية اإلحساس  التياألمنية 

باألمان من طبيعة تصميم المكان بمعنى أن يسمح تصميم المكان بإمكانية المراقبة الطبيعية وذلك 

  ٢ .ما تحتويها فى نطاق المستعملين للحيزعن طريق جعل الحيزات ب

الطفل أن يكون  إلعتيادغرف أو توجيه األثاث المن خالل وضع  يعززويمكن الشعور باألمن أن 

عندما تدخل الناس الغرفة ترى الطفل ف ، ظهره للحائط أو عمودي عليها، بدال من وسط الغرفة

غرف اللعب البد أن تضع هذه الحقيقة ك وكذلأفضل من أن يأتوا من الخلف ، من األمام مباشرة 

  .الحسبان في

  الحاجة إلى اإلحساس بالسيطرة على البيئة المحيطة ٩-١-٣-١

:Controlling environment  
الطفل بحاجة لإلحساس بالسيطرة على البيئة المحيطة به وأنه غير مغلوب على أمره أو 

ما حوله بنفسه وتجربة مهاراته  خائف من شىء ، ولذلك يجب ترك الفرصة للطفل إلستكشاف

ولكي يتحقق ذلك يجب على المصمم جعل البيئة . الخاصة مما يولد لديه مشاعر المنافسة 

) color clues(المحيطة بالطفل مفهومة و واضحة ، وذلك من خالل إستعمال األلوان 

قريبة من  والالفتات المفهومة وتوفير طرق سهلة إليجاد األشياء في الحيز من خالل عناصر

ويحتاج الطفل إلى . الطفل ولها عالقة بخبراته الحياتية واألشياء التى تعامل معها من قبل 

اإلحساس بالرضا الذاتي والقدرة على اإلتزان مع البيئة المحيطة ، وقد يحاول لفت اإلنتباه إليه 

ناخ االجتماعي والوصول إلى تقدير المحيطين وإهتماماتهم ، وهذا ما يجب توفيره من خالل الم

  داخل المستشفى والذي يتكامل من خالل التعاون بين األبوين والقائمين على العالج في التعامل 

 .مع المرضى من األطفال

  
                                                    

١- NSH Estates Authorized by the De partment of  Health Gateway number:١٠١٨ “ 
Improving the Patient experience” Friendly Health Care environment For Children and 
Young people Tso ( the stationery office) , London, ٢٠٠٦ 

 ,مرجع سابق-تجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة اإل –نرمين أحمد - ٢
 ٢٤٤   ٢٢٣،٢٣٣ص
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   :consideration of child scaleللطفل  يةس الشخصاييمراعاة المق ١٠-١-٣-١

بالنسبة  اإلحتياجات األساسيةعلى اآلخرين لتلبية  اإلعتمادالبقاء في المستشفى غالبا ما يعني 

فاألحواض داخل المستشفى  ألنفسهم أشياءفعل بإلى أقصى حد ممكن ، لذا يسمح لألطفال للطفل 

عطائهم قدرا إل الطفل تكون مناسبة لمقاييسالمرايا ، وخزائن للمالبس ينبغي ، المراحيض  ، 

جب على المصمم مراعاة أن يلذا  .١من السيطرة على البيئة وتعزيز شعورهم بقيمتهم الذاتية

لمستعمل هذا  اإلنسانيتكون عناصر الحيز الرئيسية من شكل ونسب وأبعاد تتناسب مع المقياس 

تصميم  فييحدث به وظيفيا وثقافيا ، وإذا تحقق ذلك  الذيالحيز وكذلك تناسب نوع النشاط 

د على النفس والسيطرة تلبية إحتياج اإلعتما فيالحيز الخاص بالطفل فإنه يكون له أكبر األثر 

الطفل فإنه يصعب تحقيق المقياس  على البيئة المحيطة لدى األطفال ولكن عند تصميم مستشفى

 والتيأثناء المراحل العالجية المختلفة  يتعامل معها الطفل التيكافة الحيزات  فيللطفل  اإلنساني

، كذلك  األطفالناسب تعنى أن تكون إرتفاعات األسقف أقل من المعدالت الطبيعية بحيث ت

   ٢.إرتفاعات العناصر المعمارية المختلفة داخل الحيزات

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  ٤) ١٣-٣-١(شكل          ٣ )١٢-٣-١(شكل

   مراعاة المقاييس الشخصية للطفل  المناسبة لحجمه وإستعماالته الشخصية

  

                                                    
١- Maklin، Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations– USA – ١٩٩٢- pages ١٣١ -  

 ٨٤ص -مرجع سابق  -األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى –كنزى محمد الحلوجى   -٢
٣-http://www.virtualtoydrive.org/store/product.php?productid=٥٢٢&cat=٢١&page=٦ 
٤- http://uuldesign.com/home-decoration/bathroom/kid-bathroom-design-for-home-
kindergarten-and-children-hospital/ 
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  :  Playحاجة الطفل للحركة واللعب ٢-٣-١

    :مفهوم اللعب  ١-٢-٣-١

عن إستغالل طاقة الجسم الحركية فى جلب المتعة النفسية للفرد وال يتم اللعب دون  اللعب عبارة

لذا يجِب َأْن يْدمج عناصر مخْتَلفةَ مْن  اللعب هو مناخ إيجابى، فطاقة ذهنية أو حركة جسمانية 

 . ١ضاءةون، الملمس، والمساحات الخضراء واإلاللالمقياسِ، 

   : سبة للطفل بالن أهمية اللعب ٢-٢-٣-١

تتسرب بواسطته المعرفة إلى الطفل ومن خالله يكتشف الكثير عن  الذيإن اللعب هو الرافد 

  نفسه وعن العالم الذى يعيش فيه من حوله وبه يتعلم كيف يسيطرعلى بيئته ويسخرها لمصلحته

  .أن يكون مصدرا إلهتمامنا الدائم به فيفكيف يفشل اللعب مع هذا  

 :لللعب النفسية  أهمية

 .واإلنفعالى عند الالعب  الجسميعن التوتر الطفل ينفس   -

 .يعلم الطفل أشياء جديدة عن نفسه وعن العالم المحيط به  -

  عنها التعبير الكافى فى حياته الواقعية  رال يعب التييتيح الفرصة للطفل ليعبر عن حاجاته   -

اللعب يوفر للطفل ، يعطى للطفل فرصة إلستخدام حواسه وعقله وزيادة قدرته على الفهم  -

فرصة للتغيير وهى حاجة أساسية عند اإلنسان فالبد فى الحياة من تغيير رتابة العمل لكى 

 .٢ال تصبح الحياة مملة والعمل مضنيا 

مان والترتيب والقيادة يرضى اللعب دوافع الطفل وحاجاته النفسية كالحرية والنظام واأل -

 .واإلجتماع 

،كذلك يجذب إنتباه الطفل للتعليم )كاللغة(يساعد على تهيئة نفس الطفل للتلقى والتعليم  -

  .ويشوقه إليه 

 .اللعب نشاط سار وممتع وهو مخرج وعالج لمواقف اإلحباط في الحياة  -

  :األهمية اإلجتماعية لللعب 

 ).نحن(إلى الجماعية ) األنا(من الفردية يساعد الطفل على اإلنتقال من الفردية  -

                                                    
١- Komiske , Burce king , Fache – Desgining the world best children hspitals – Iamges 
Publishing , Austraila ١٩٩٩ – pages١٥ 

 –رسالة ماجستير  -التأثير البيئى على تصميم وتنسيق حدائق األطفال –صديقة عبد اهللا عبد الشكور كامل   -٢
  ٢، ٥ص  – ١٩٩٥-جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية 



  اإلحتياجات السيكولوجية للطفل داخل المستشفىالفصل الثالث                                  –الباب األول 

   
٥٥ 

يقدم اللعب الجماعى المجال لتقويم خلق الطفل حيث يخضع الطفل لعمليات جماعية مثل  -

 –إحترام اآلخرين  –التعاون  –المواجهة  –المنافسة  - التضامن –المشاركة الواجدنية 

 .إحترام أدوار القيادة بوضعها السليم 

 .لى قدرته ومواهبه اإلبداعية الفردية أو الجماعية يساعد الطفل على التعرف ع -

 .يساعد الطفل ويوفر له بعض األدوار اإلجتماعية اإليجابية  -

يوفر للطفل مواقف لعب تشبه بعض أو كثير من مواقف الحياة التي قد تواجهه فى  -

 .المستقبل 

رق قوانين يتعلم الطفل المعنى الحقيقي لقوانين وعادات المجتمع فهو يتعلم أن من يخ -

 .اللعب يفسد اللعب 

 ).نظرية بياجيه في اللعب (اللعب عملية مرتبطة بالنمو المعرفة عند الفرد  -

  ١اللعب عملية تعليمية يمكن اإلفادة منه في عملية التعليم والتعلم -

 تحويل بيئات اللعب إلى بيئات عالجية ٤-٢-٣-١

Conversion plays environments to therapeutic environments   
وهى عبارة عن لوحة لعب  ”Multisan sensory play bad “بتصميم  Baciloقام باسيلو 

يستخدم من خاللها الطفل حواسه المتعددة ، ففيها خصائص للملمس وكذلك عدد من اإلشارات 

  :وهى تساعد في الحاالت اآلتية . السمعية 

لبدأ فى إستكشاف مناطق تساعد الطفل األعمى على التخلص من خوفه من السقوط وا - ١

 .جديدة من حوله

 Motor“تساعد األطفال المرضى الذين يعانون من ضعف في الجهاز العصبي  - ٢

control”  ضيقة (على الزيادة من قدرتهم على التحكم وذلك من كره مخروطية الشكل

ويحتوى سطحها على نتؤات بحيث يستطيع الطفل ) من أسفل وعريضة من أعلى

 .يها أيضا اإلمساك بها ورم

تساعد الطفل الذي يتعلم الزحف على رفع رأسه إلى أعلى للوصول إلى األشكال الملونة  - ٣

 . ٢على تقوية العضالت الضعيفة له دمما يساع

  

                                                    
  ٤٤،٤٧ص  -٢٠٠٠ – Mediaprint –سيكولوجية اللعب والترويح –د عبد الفتاح صابر، د نعيمة يونس  -  ١

  ١١٤ص –مرجع سابق  -األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى،حمد الحلوجىكنزى م -  ٢
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  : Play roomغرف لعب األطفال ٥-٢-٣-١

يجب تأمين غرفة لعب لكل مجموعة من عمر معين ، وأن تكون كل منها مستقلة ودون 

متر مربع ،  ٥٥، والحد األدنى لمساحة الغرفة الواحدة لألطفال الصغار جدا حواجز قابلة للطى

 متر مربع لكل طفل ٣٠متر مربع ، وأما المساحة الدنيا فهى  ٧٥أما الغرف األخرى فهى 

وتفضل الغرف المربعة والواجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية مرغوبة أما الواجهة الشمالية 

  .غير مقبولة فهيوحدها 

  :ويمكن تصنيف مناطق األلعاب إلى  ٦-٢-٣-١

  : Area for manual games اليدويةمنطقة األلعاب أ  – ٦-٢ -٣-١

يتمم اللعب باأللعاب اليدوية ويعزز بعض ما يفعله األطفال من اللعب بالمكعبات ، ويمكن  

نا هادئا ، حيث لألطفال أن يتعلموا األلوان وأساسا تعتبر المساحة المخصصة لأللعاب اليدوية رك

  .ستماع يلعب األطفال بشكل إنفرادى ، ويمكن أن تكون كلها أو جزء منها ركنا للقراءة واإل

  :Artworks areaالمساحة المخصصة للفن ب  -٦-٢-٣-١

 ور، ويجب أن تكون هذه المساحة بعيدةصوفى هذه المساحة يقوم عدد قليل من األطفال برسم ال

 يجب أن تكون لها منافذ وصول محددة ، ويستلزم وجود مغسلةعن الحركة العامة للغرفة و 

  .لغسل األيدى 

  :Spaces allocated to the cubesالمساحات المخصصة للمكعبات  ج -٦-٢-٣-١

النفس  المكعبات إمكانات للتعليم المختلف األنواع وتشمل هذه األمكانات تطوير التعبير عن تهيئ 

  ١متشابهة، والتعاون العقلى والمهارات ال

  -: Moving areaأماكن لممارسة المهارات الحركيةد  -٦-٢-٣-١

يمارس فيها األطفال التزحلق واألرجحة والقفز وغيرها من المهارات الحركية  حيزاتوهي 

  الالزمة للنمو البدني لهم، وقد يكون ذلك الحيز داخل المبنى نفسه أو خارجه في مساحة مفتوحة

    .مساحات أكبر من الحيزات الداخليةوتتيح الحيزات الخارجية  

  :entertainment  عناصر تريفهيةه  – ٦-٢-٣-١

 قاعة مشاهدة وعـرض  –مسرح عرائس  – تاحتفاالقاعة  –مسرح مغطى  –مسرح مكشوف 

حتفالت فإن ذلك يستلزم وجود قاعة متعددة األغـراض  وفي حالة عدم توفر مسرح أو غرفة لإل

 العروض وكمسرح إلقامة االحتفالت وغالباً ما تكون قريبة منوتستخدم تلك القاعة في إقامة 

  
                                                    

 ١٦،٨ص  ١٩٩٠التعليم، دار قابس للطباعة والنشر، الطبعة األولى ، /الموسوعة الهندسية المعمارية  -  ١
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  ١.المدخل 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
 
  

                                                    
 –) فة األطفال دراسة تحليلية ألسس تصميم قصور ثقا(قصر ثقافة الطفل  -عمرو محمد رفعت الجوهرى   -  ١

  ٩٣ص   -مرجع سابق
http://www.childrenshospital.org/gallery/index.cfm?G=٥٩&page=٢ -   ١٥ 
http://www.stlcommercemagazine.com/archives/november٢٠٠٧/construction.html  - ٣  
http://thecenter.typepad.com/center_for_the_arts/outreach-  ٤ 

    http://www.thematicsdesign.com/rcProd١.asp?id=٣٠&c٥  -  ٥=١ 

توفير مساحات من أجل إتاحة الفرصة ) ١٤-٣-١(شكل 

العالج  كجزء منللطفل المريض بمزاولة الرياضة 

 ٢البدنى 

  

توضح منطقة اللعب فى ) ١٥-٣-١(شكل 

  ٣ Children’s Hospital    Louisمستشفى 

  )١٦-٣-١(شكل 

ممارسة األعمال الفنية مهم جدا أثناء عملية 

  ٤األطفال عالج

  )١٧-١-٣(شكل

خلق بيئة لأللعاب تحث الطفل على التخيل والدخول فى عالم 

 ٥وتتناسب مع مقياس الطفلجديد 
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  ١نموذج مصمم إلحدى غرف لعب األطفال مستوحى من عالم البحار ) ٢٠-٣-١(شكل 

  :ألطفالا لعب نكامإالتصميمية ب معاييرال ٧-٢-٣-١

الجزء األكثر حماية من منطقة األستقبال ، خارج تدفق  فييجب أن يكون مكان اللعب  •

  .ع لزوار المستشفى أو العاملينالتوزي

 .لآلخرين  البصريأو  السمعييجب تصميمه بحيث ال يسبب نوعا من اإلزعاج  •

                                                    
http://www.٢designsrl.com/progetto.php?id_cat=٤&id=١ -٢٨ 

لعب بمستشفى لحجرة ال األفقيالمسقط )  ١٩ -٣-١(شكل   منظور داخلي لحجرة اللعب) ١٨-٣-١(شكل 

 Children’s hospital in Chicago  
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ستقبال أو األمن بمتابعة األطفال وأن يكون بعيدا يجب تصميمه بحيث يسمح لموظف اإل •

 . عن أبواب الخروج

ه إلى منطقة يجب تصميمه بحيث يراعى الفروق السنية بين األطفال بحيث يمكن تقسيم  •

  .School‐Age١مرحلة المدرسة لاألطفال ما قبل المدرسة ومنطقة 

البد أن يكون هناك توزيع ألماكن اللعب ويكون هناك إنسابية في الحركة التي تشمل  •

 .النشاط الكبير 

 .البد أن تكون منطقة اللعب آمنة ولكن غنية ومتنوعة في نفس الوقت  •

الطفل بالهدوء واألفضل أن  رلزخارف حتى ال يشعوأال تتميز المنطقة بالكثير من ا •

 .تتميز بالبساطة 

  ٢.ال يجب تكون منطقة اللعب مغلقة تماما ويستطيع أن تصل إليها من أكثر من طريق  •

 : على العملية التصميمة  للطفل السيكولوجيةأثراإلحتياجات  ٣-٣-١

رات الطفل وإهتماماتـه  مع قد بيتناسفهو يحتاج عمارة تسمح له بالتفاعل الحر الذي     -أ 

المختلفة وتصبح صديقة لكل طفل على حدى بتاسبها مع شخصيات األطفـال المختلفـة   

وهي العمارة التي تخلق حواراً مع الطفل ويتداخل بها اللعب مع العمل في إطار واحـد  

يتيح فرصة االستكشاف والتعليم ثم التجربة وهي عمارة تناسب الطفل في نموه الجسمي 

  .والعقليوالنفسي 

مناسبة مـن حيـث    حيزاتوالبد لذلك أن توفر له الحماية والشعور باألمان من خالل     -ب 

يـه  قنطالق، وأن تكون ذات مواد نمو داخلية مناسبة وأرضـيات ت السعة التي تمنحه اإل

   .الصدمات في نفس الوقت

 . طفالأن يكون مالحظاً ومشاركاً بالعملية البحثية الخاصة باأل المصمم الداخليعلى   -ج 

البد لتلك المباني أن تثير إدراك الطفل وتعمل على جذب انتباهه وحثه على اإلستكشاف    - د 

والبحث وقد يكون ذلك عن طريق ما تقدمه له من غموض أحياناً لذلك يجب أن تتنوع 

   ٣.الحيزات بين كبيرة وصغيرة ومظلمة ومضيئة وذات إرتفاعات متفاوتة

                                                    
مرجع  -المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – مصطفى ديره -  ١

  ١٨١ص -سابق 
٢-Senda, Mitsure – Design of children s play environment – Published by McGraw-Hill 
– ١٩٩٢- p ٧ 

–) تصميم قصور ثقافة األطفال  دراسة تحليلية ألسس(قصر ثقافة الطفل  -عمرو محمد رفعت الجوهرى -١
 ٣٤مرجع سابق 
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المهارات  مع جماعة مما يكسبه العديد من فتيهىء ظروف اللعب تواجد الطفل   -ه 

 .نتماء والثقة مع اآلخرين والشعور باإل اإليجابياإلجتماعية والقيم التربوية كالتفاعل 

   الهواء الطلق وأشعة  فيستفادة من وجوده كما يجب أن تتيح له فرصة التمتع واإل  -و 

 ١والنفسي يالصحالشمس بين المساحات الخضراء الالزمة كمتنفس الكتمال نموه 

 . تقليل  فصل المرضى عن أسرهم   -ز 

 .دعم وجود ومشاركة األسر   -ح 

 .تعزيز المريض وعائلته الوصول إلى المعلومات والدعم   - ط 

 .ختيار األسرةإتوفير بيئة تعزز شفاء المريض و   -ي 

دعم الموظفين في العمل بأمان وكفاءة ، وبالتعاون مع المرضى وعائالتهم ومع    -ك 

  ٢.صصاتالموظفين في مختلف التخ

                                                    
 ٣٦ص  – ١٩٩٠ – ١٢٠عدد  –مقال مجلة عالم البناء  –الجزء الثانى / بيئة الطفل  –محمد عز الدين   -  ١

٤- Komiske,  BruceKing - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future 
of Healing Environments- Volume ٢ – Iamges Publishing , Austraila ٢٠٠٥– page ١٥٢ 
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  :مقدمــة   

، له تقدم العالج  التيبيئات اليعتبر الطفل مستخدم فريد من نوعه  وخصوصا عند تصميم   

فيحتاج المصممون لعمل وسائِل رعاية صحية لألطفال التى تتيح من خاللها مناخ العالج 

تتضمن  اللعب لألطفال مع وجود التقنية والتكنولوجيا هذه الفلسفة البد أيضا أن جوووالمساندة 

  .حاجة األسرة والموظفين والفريق المعالج 

  : design The exterior األطفالمستشفى لالواجهات الخارجية  ١-١-٢

 صـحي اليومِ وسائل الرعاية الصحية لألطفال تُركّز على نقل األطفاِل وعـوائلهم إلـى عـالم      

 االهتمام ويجذبيجبَ أن يستدعى  الخارجيفتصميم البناء  للترويج لهذه البيئة والتعليم  باالهتمام

األولى هي كل شيء، فكل ما يمر به األطفـال عنـد    فاالنطباعات ١. هللنفور منوليس  للدخول

  .لشكل إقامتهم داخل هذه المستشفى انطباعالبوابة األمامية  للمستشفى يكون  لديهم 

حلة الطفولـة حتـى   للمبنى ينبغى أن يكون ودود ومناسب لكل األعمار من مر الخارجيفالشكل 

 .المراهقة، ويعطى شعور لآلباء واألجداد على حد سواء بالهدوء والطمأنينة

فالمنشأة البد أن توضح تنظيم  ،كون بسيط ويسهل فهمهيفتصميم المستشفى من الخارج يجب أن 

الكتـل  . لمبنـى  االعثور على المسار حتى قبـل أن يـدخلوا    في وتساعد الزوارالداخلي البناء 

ومسارات الحركة هي عناصر ناجحة لتقليل التوتر  اسات واأللوان، والمالمس ، التفاصيل ،والمق

الـدفء   في اللونينبغي أن يتوفر كما ، والقلق من الزيارة بالنسبة للمريض واألسرة   العصبي

مس ومعرفة لالتأثيرات يجب أن تكون متنوعة  وتدعو األطفال لل،  والتنوع دون مبالغة أو تكلف

كل هذه .  ستكشاف ، والدخول، واإل االقتراباألطفال على  التفاصيل ينبغي أن تشجعف، اد المو

  .مرحب بالمرضى من مداخل المستشفى الواضحة وديالعناصر يجب أن تدمج بشكل 

 ، الخـارجي المساحات الخضراء واألعمال النحتية تضييف المزيد من البهجة على شكل البناء 

توفر دينامكية الحركة والنمو ، وتدل على الحياة ، و هي رسالة كن أن هذه العناصر المتغيرة يم

الوظيفة والخيال ، هناك خيط رفيع يفصل بين هذه األهداف .  رائعة من األمل لألطفال وأسرهم

لتي لن تألو جهدا علـى  افالتصميم ينبغي أن يقدم نظرة خالدة .  بالثقة بعد دعوة للتخيل اإليحاء، 

   ٢للمبنى هو بداية هامة لتجربة شفاء الطفل الخارجيل للبناء ،  فالشكل مدى العمر الطوي

 مصغر من خالل توضيحيلألطفال يعد مثال الصحية  ةلمراكز الرعاي الخارجيالتصميم 

                                                   
١-  Komiske, Burceking Fache (Editor) –“Desgining the World Best: Children's 
Hospitals”, Images Publishing, Australia ١٩٩٩ – pages١٥ 
٢ - Komiske, Bruce King - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future 
of Healing Environments- Volume ٢ – Images Publishing , Australia ٢٠٠٥– page  ٨,٩  
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ومن المهم أيضا إستخدام إستخدام األلوان والملمس والظل والنور يستطيع خلق رؤية ممتعة  

المبنى شكل يعطى ناخ والموقع التنوع فى إستخدام المالمس األلوان التي تناسب البيئة والم

هتمام اإل هى تعمل على جذب، والزجاج ف معدنالطوب ، ال، جرمقبوال مثل إستخدام قطع الح

إستخدام اإلضاءة المتنوعة بشعور باألمان العطاء اإلهتمام عند عملية التصميم بإ. وخلق العمق

العناصر . بصرية المناظر الطبيعية تضيف متعةو،  مرحةوتساعد على خلق مناطق آمنة 

الداخلية والخارجية ينبغي أن تكمل بعض من خالل إستخدام مفردات مماثلة للتصميم ، 

  .١واأللوان

  

   

 

 
 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                   
١- - Komiske , Burceking Fache –“ Desgining The World Best: Children Hospitals”– 
Iamges Publishing , Australia ١٩٩٩ – pages ١٥  
٢- http://www.orchidsandonions.org/٢٠١٠/٠٨/١٩/rady-childrens-hospital-acute-care-
pavilion. 
٣- http://entertainmentdesigner.com/gallery/edinburg-children’s-hospital/. 

  ٢ سان دياجو في Rady Children's Hospitalمستشفىالخارجية ل واجهةال) ٢-١-٢(،) ١-١-٢(شكل

ة الواجهة الخارجي) ٣- ١-٢(شكل  

  لمستشفى

EDINBURG CHILDREN’S 

HOSPITAL في تكساس  ٣ 
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  : Green spaces بمستشفيات األطفال المساحات الخضراء ٢-١-٢

أن الطبيعة والفَن مهمان للصحة وبالرجوع  مئاتَ السنَوات خالل  هيالفكرة األساسية  

إستعملتْ الحدائقَ كأماكن للشَفَاء عصور القرون الوسطى، نجد أن المستشفيات التابعة لألديرة .

اآلن المستشفيات في األماكنِ الحديثة تَدمج العناصر الفنية ، ضوء الشمس ، وعناصر طبيعية 

لتأثيرِهم الرائع على النتائجِ الطبية  .   

 فيوقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود عالقة بين وجود المريض في بيئة طبيعية وقدرته 

،  فالحاجة إلى تخفيف التوتر تتزايد عندما يكون المرضى أطفال،  األلم والشفاء  التغلب على

ألن هذه المساحات الخضراء  تساعدهم على الشعور بالراحة واإلحساس بالسيطرة على البيئة 

 . عند تصميمِ أماكن الرعاية الصحية المحيطة بهم  فتعتبر أهم جزء

عالج طبيعى ، و  دورة من غرف المرضى تعتبر ترى التيالمناظر الطبيعية للحديقة 

فى الحديقة مع األسر األخرى تعطى فرص للعائالت للتعارف والدعم  غذائية  مشاركة وجبة

 الفن هو وسيلة قوية لألطفال للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم وفوبالمثل ، ودفع عجلة الشفاء 

وجود النباتات في  و .١األداء الرعاية بتحسين  مسئولحالتهم بطرق عديدة  تساعد  وصف

الطبيعة عالوة على دورها الكبير في منظرها البهيج فإنها تساعد على تنقية الجو من األتربة 

أن الطبيعة عالوة على ما تهيئه للطفل من  كما. ومعلقات الهواء وزيادة نسبة األكسجين في الجو

ابه فالهدوء الجميل في الطبيعة فهي تحقق له أيضاً سالمة أعص.... سالمة نفسية وقوة جسده

البعيد عن الزحام كفيل بأن يكسب الطفل الشهية في األكل ورغبة في النوم المستقر المريح البعيد 

لذلك فإن الطفل الذي تعود أخذ حقه من الطبيعة ودوام صلته بها ينشأ . عن أي إزعاج او توتر

وكالهما قوام الطفل القوي الذي ... يةطفالً قوياً يتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية والجسد

فإستخدام األشجار والزهور والشجيرات ، والحيوانات  ٢ .يتمتع بعقل سليم في جسد سليم

  .٣ة تساعد على تهيئة بيئة الشفاءلوالعناصر المائية ، وأماكن جلوس مظل

ر الفنية لعمل عندما تشترك الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية والتصميات الداخلية والعناص

فالتصميم يساعد المرضى للتواصل . تصبح جزء ال يتجزأ من عملية شفاء المريض ، تجربة 

  . ، ويقدم مزيد من الشعور بالسيطرة والفرص من أجل الحركة البدنية الخارجيمع عالمهم 

  
                                                   

١- Komiske , Burceking - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future 
of Healing Environments- Volume ٢ – Images Publishing , Australia ٢٠٠٥– page ٩٩,٩٨ 

 ٧٥ص  -مرجع سابق –وضع معايير وتوصيات لدور الحضانة  –ألفت محمد عبد اللطيف   -  ٢
 ٣-Komiske , Burceking –“ Desgining The World Best: Children Hospitals”– Images 

Publishing Australia ١٩٩٩ – pages ١٥ 
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  ية فالتصميم يدعم العائالت والمرضى ومسئولى الرعاية في رحلة عالجهم ، ويعطيهم تذكرة حيو

   ١".الوطن"بأنهم ليسوا بعيدين جدا عن  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 )٥-١-٢(شكل          ) ٤-١-٢(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

    ) ٦-١-٢(شكل                

 
    )٧-١-٢(شكل        

                                                   
١- Komiske , Burceking - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future of Healing 
Environments- Volume ٢ – Iamges Publishing , Australia ٢٠٠٥– page ٩٩ 
٢- http://www.jetsongreen.com/٢٠٠٧/١٢/first-leed-plat.html 
٣- http://www.flickr.com/photos/tranquilityknots/٥١٢٦١٢٣٤٩٠/in/photostream/٣ 
  

  Children's Medical Center  Dell ٢ىتنسيق الحديقة الخارجية بمستشف

نماذج لألعمال النحتية بحديقة مستشفى بوسطن 

  ٣مريكالألطفال بأ
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  )ب -٨-١-٢(شكل         )أ-٨-١-٢(شكل 

  

  

  

  

          

  

                

  )د -٨-١-٢(شكل         )ج -٨-١-٢(شكل 

  

  

  

  

  

                         

  

  )ه -٨-١-٢(شكل         ) د -٨-١-٢(شكل 
يات األطفال فى توضح تنيسق وتصميم حديقة مستشفى سانت لويس لألطفال التى تعتبر من أفضل مستشف

الواليات المتحدة األمريكية ، وقد نشرت عدة مقاالت طبية تؤكد فيها على فوائد المناظر الطبيعية والحدائق فى 

متر مربع ولم تتبنى نمط معين في التصميم بل اهتم  ٧٥٠٠المرافق الطبية وقد أنشأت الحديقة على مساحة تبلغ 

وهم يرون أن هذه الحديقة بالحديقة ويترك للزائرين اكتشافها ، المصمم بوضع تفاصيل ولمسات خاصة بكل ركن

  .١يستمد من خاللها المرضى قوة إيجابية  لمكافحة المرضالفنية هي مصدر قوة 

                                                   
١- http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=٥٩٥  
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  :المكونة لمستشفى األطفالالعناصر المعمارية ٣-١-٢

  : Design of interior space الداخليالحيز تصميم  ١-٣-١-٢

مبادئ ف، تصمم أيضا من أجل األسر الموجودة مع األطفال المرضى  الحيزات الداخلية يجب أن

. تصميم أماكن الرعاية الصحية األسرية  تركز على تيسير الحركة والراحة والسيطرة والتفاهم

بيئته ومسيطرا  فيوتطمنئه بأنه مازال متحكما  إيجابيوأدوات الترفيه تلفت إنتباه األطفال بشكل 

يستجيبوا للعناصر الحركية والمساحات التي  النظر عن أعمارهم  ،عليها ، فاألطفال بغض 

ضوء النهار ، المناظر الطبيعية وإستخدام كل األلوان  . تشجع على اللعب وتحفز الخيال

  . لبيئة العالج والشفاء   األساسييعتبروا العنصر  اإليجابي النفسيبتأثيرهم 

الحيزات الداخلية  مصممة حول األطفال وأسرهم ، اليوم البيئة الداخلية لمستشفى األطفال تدور 

عندما يشعر الطفل بالراحة . لتشتيت إنتباه األطفال من القلق الناتج لزيارتهم إلى المستشفى

 ١.أثناء إقامتها  ا، فاألسرة تكون أكثر استرخاءواإلستقرار 

  :internal Architectural elementsعناصر الحيزات الداخلية المعمارية   ٢-٣-١-٢

أمراض األطفال بتوفير العديد من الخدمات العالجية  فيتهتم المستشفيات المتخصصة 

  والتشخيصية والفندقية والترفيهية لألطفال المرضى وذويهم ، ولذا تتنوع وتتعد الحيزات بدأ من 

الغرف التثقيفية ، ك وحتى الخدمات الفندقية كاملة التجهيزألخ ، ...غرف الفحص ، المعمل ،

  :والشكل التالي يوضح هذه العناصر مناطق لعب األطفال

  

  

  

 
 
 
  

  
 المكونات المعمارية لمستشفى الطفل )٩ -١-٢( شكل

  

  

                                                   
١- Komiske , Burceking Fache – Desgining the world best children hospitals – Iamges 
Publishing , Australia ١٩٩٩ – pages,٣٩   

  المكونات المعمارية لمستشفى الطفل

 اإلدارية  األجنحة

 وحدة الطوارىء

 أجنحة األقامة

 وحدة التمريض

 مناطق لعب األطفال
 أجنحة العيادات الخارجية

 مسارات الحرآة والممرات الداخلية مداخل خارجية وساحة اإلستقبال

 غرف األطباء

 غرف العمليات
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  :External entrancesية للمستشفى خل الخارجاالمد ٤-١-٢

يعتبر أساسية لشبكة الحركة من وإلى المبنى ، و ارتكازنقطة  الخارجيويمثل المدخل 

المواقع المالئمة وبالحجم المناسب للحركة  فيلذلك يجب إختياره . تمهيدا للمتعاملين قبل دخوله 

  .المتوقعة والرونق والتأثير المطلوب للمبنى 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Fort Memorial Hospital Campus١يوضح المداخل الخارجية لمستشفى  ) ١٠-١- ٢(الشكل 

العامة ذات إرتفاعات كبيرة تمثل إنتقاال من الحيز الخارجى  بانيالم فيوالمداخل الرئيسية 

 –إلضاءتها إضاءة قوية  صممولنفس السبب يتجه الم. الالنهائى إلى الحيز الداخلى المحدود 

بحيث تكون تجربة معمارية خاصة بنوع الحيز وطريقة تغطيته وقد  –طبيعية وصناعية 

ت والمواد وأعمال النهو وتكنولوجيا الحديد والخرسانة أصبحت مجاال للتعبير المعمارى بالحيزا

في أشجار ونباتات و صر طبيعية من رخام وجرانيت ومياه اوالزجاج ، مع إدخال مواد وعن

مدخل  ففينافورات وشالالت ومصاطب وأشجار نخيل كعناصر إتصال بين الخارج والداخل 

 مواجهة الجزء المخصص فيت المتحركة ومصاعد النقاال للكراسيالمستشفى يوضع منحدر 

مواجهة الجزء المخصص  فيللمرضى من صالة المدخل ، وتوضع الساللم ومصاعد الركاب 

  .٢إلستعمال وإستقبال الزوار 
                                                   

١- http://www.forthealthcare.com/media/images/hospital-parking-and-entrances.jpg 
  ٣٩٤ - ٣٩٥-٣٩٦ص - مرجع سابق   –البيئة والفراغ  –على رأفت  -٢
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  :خل االمعايير التصميمية للمد١-٤-١-٢

من مناطق اإلستقبال والخدمة ال يقل عن  أليأن يكون عرض باب المدخل  -

المتحركة والمرافقين ، ويفضل اإلعتماد على سم لتسمح بدخول الكراسى  ١٢٠

تلك التى تفتح أتوماتيكيا بإستخدام الخاليا الضوئية السيما فى أبواب المداخل 

 .م  ١.٧٠الرئيسية  والتى يفضل أال يقل عرضها عن 

حالة إختالف المناسيب يجب توفير منحدرات بجوار الساللم لتوفير سهولة  في -

 .دون عناء لمستخدمى الكراسى المتحركة  اإلنتقال من منسوب إلى آخر

أن تكون مساحة وحدة اإلستقبال ، منطقة الخدمات ، واإلنتظار كبيرة قدر  -

، مرافقيهم ، دائمينأو الغير  الدائميناإلمكان لتنوع عدد الزائرين من المرضى 

هيئة  المترددين على المستشفى من أطباء وأعضاء العاملينوزوارهم ، و

مع ضرورة توفير منطقة إنتظار ثانوية  ...إلخ، إداريين ، تمريض ، فنيين

بأجنحة الفحص ، العيادات الخارجية والعمليات بعيدة عن ممرات الحركة 

 .الرئيسية 

مراعاة أن تكون مداخل األقسام المختلفة مستقلة ، واضحة ، وقريبة من مناطق  -

 .التوزيع الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   The Royal National Orthopedic١  مستشفىلمنطقة اإلستقبال ب األفقيط المسق) ١١- ١-٢(شكل     
                                                   

١- http://www.rnoh.nhs.uk/about-the-rnoh/bolsover-street/the-facilities 
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  : The lobby -ساحة اإلستقبال  ٥-١-٢

الواجهة الحقيقية التى يلقاها المريض ، والزائر فى المستشفى حيث  هيمنطقة اإلستقبال 

ل من المدخل تقدم العديد من خدمات اإلرشاد والتنظيم للمرضى والزوار وتبدأ منطقة اإلستقبا

 مكتبالرئيسى للمستشفى ومنطقة إنتظار السيارات إلى بهو اإلستقبال وما به من 

من مصاعد وساللم ، وأماكن  الرأسي، ممرات حركة أفقية ، وسائل اإلنتقال "  counter"رئيسى

   إلخ...إنتظار ، وحدات الخدمات العامة ،

   :مكونات منطقة اإلستقبال ١-٥-١-٢

 : security room  غرفة األمن  - أ

عادة ما يلحق بالمستشفيات غرفة خاصة باألمن تتكون من مكتب قريب من المدخل أن لم 

 .يكن مالصق له وذلك للتعرف على شخصية الداخليين 

 : Counter  Information مكتب اإلستعالمات   - ب

رددين يقع بالقرب من المدخل الرئيسى لبهو اإلستقبال لتوجيه المت اإلرشاديطلق عليه مكتب 

  . إلى أماكن الخدمات المناسبة

 : Main Reception Counter الرئيسياإلستقبال مكتب   - ج

   ١) للمعلومات الرئيسيالمركز (مواجهة المدخل ، ويمثل  في

  

  

  

  

  

  
  

  

مكتب اإلستقبال بمستشفى ) ١٢-١-٢(شكل 
Dell children Medical Center٢  

 Phoenixمكتب اإلستقبال بمستشفى ) ١٣-١-٢(شكل 

Children’s Hospital  ٣ 

                                                   
 -رسالة دكتوراة- معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الدااخلى للمستشفى  –وائل عبد الحميد رشدان  -  ١

  ٤٠٤،  ٤٠٥،٣٥٩، ٣٥٨ص  –قسم التصميم واألثاث  –كلية فنون تطبيقية  –جامعة حلوان 
٢ - httpwww.glumac.comgreenResourcesnewsletterNewsletter_Issue٠٠٦.html 
٣ - http://www.bogoraya.com/interior-design/interior-design-phoenix-childrens-hospital/ 
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ويراعى تهيئة جزء من منصة اإلستقبال للتعامل مع مستخدمي المقاعد المتحركة ، وذلك عن 

طريق توفير مسطحات مصممة طبقا لألبعاد القياسية المالئمة ، حيث يجب مراعاة إرتفاعها 

هم واإلستفسار عن وإحيز ما تحتها الذى يسمح بدخول الساقيين ، بحيث يسهل لهم تسجيل بيانات

المستشفيات  مشتركة في أدوار معينة مثل   فيوجميع ساحات اإلستقبال . إجراءات مطلوبة 

 التياإلطالع على هوية الداخل وكذلك خدمة توصيل المريض لكافة المرافق ذات الصلة ،

  فساحة، يحتاجها ، والحد من الخوف والتوتر لدى المرضى وعائالتهم وغرس الثقة بداخلهم 

إلى  الوصول تسهيلجميع الناس ، توفير مكان للتجمع ،  بوصفه عنصرا للتنظيم يخدم ستقبالاإل

ويعتبر  إلى تجمعات أصغر تتيح أكبر قدر من الراحة صالة اإلستقبالموارد الرعاية وتقسيم 

 فمثلما .تصميم صالة اإلستقبال فى مستشفى األطفال أمر بالغ األهمية لنقل روح وقيم المؤسسة 

األطفال واألسرة هى قلب المجتمع ، فصالة اإلستقبال هو قلب المستشفى ، فإنها ترحب 

  . ١بالزائرين وترفع من مستوى اإلنطباع األول عن المستشفى

  : Waiting areasتوفير أماكن لإلنتظار  ٢-٥-١-٢

وتتضح الحاجة إلى تلك النوعية من الخدمات في بعض المبانى كالمستشفيات ، حيث تعد 

األسرة واألصدقاء جزءا مكمال لعملية متابعة العالج ، حيث يمكن للمريض أن يقوم بطلبهم من 

أجل المساعدة فى التعامل والتغلب على الضغوط الناتجة من المرض ، ومن البيئة الجديدة عليه  

ومن هذا المنطلق ، فإن العناية بزوار المريض ما هي إال جزء مكمل للعناية بالمريض ، 

إلى تشجيع هذه الظاهرة ، أال وار يلعبون دورا مهما في دعم المريض معنويا ، مما يدعو فالز

ما وأهم  .٢وهى تمكين األسر واألصدقاء من تقديم الدعم المعنوي والمساعدة إلى المرضى

مقدمة  أعمال نهو صاالت اإلنتظار أن تكون على نفس مستوى القاعة  الرئيسية ألنها في ىيراع

صاالت  أثاث فيكما يراعى . الطبيعي أو الفينيلبا ما تكون أرضياتها من الرخام وغال. لها 

اإلنتظار أن يكون عمليا ويتحمل اإلستعمال الكثيف ، سهل التنظيف والصيانة ، باإلضافة إلى 

نتهاء عمره إكونه سهل الحركة إلعادة ترتيبه كلما تغيرت حجات المستفيدين ، ولتجديده عند 

  ٣.فتراضىاإل

  

                                                   
  ١ - Komiske, Bruce King - Designing the World's Best Children's Hospitals The Future 

of Healing Environments- Volume ٢ – Iamges Publishing , Australia ٢٠٠٥– page  ٣٤,٣٥ 
األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  –نرمين أحمد صبرى هالل   -  ٢

 ٢٧١، ٢٨٢والداخلى، مرجع سابق،ص 
 ٤٠٤على رأفت ،البيئة والفراغ ، مرجع سابق ، ص -  ٣
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  : eatss aitingW مقاعد اإلنتظار ٣-٥-١-٢

تقوم مقاعد اإلنتظار بدور حيوي لتوفير الراحة للمستعملين بالحيزات العامة وهي من أهم 

بتلك الحيزات ولتقوم المقاعد بهذا الدور على خير وجه فإنه يراعى أن تتوفر  األثاثعناصر 

  -:بعض الخصائص بها مثل

وذلك لخدمة األسر والمجموعات القادمة معاً وتوفير  خلق أركان جلوس بمقاعد اإلنتظار •

 .سبل التواصل أو الحوار فيما بينهم

توفير فواصل ومساند لأليدي بالمقاعد لتحقيق الراحة النفسية للمستعمل وتوفير الحدودية  •

الالزمة له وأيضاً تحقيق أعلى كفاءة إلستخدام المقاعد حيث الصفوف المتالصقة تجبر 

 .المقاعد خالية فيما بينهم والجلوس متباعدين الناس على ترك

ستمتاع بالمنظر الجيد إذا توفر ذلك توجيه أركان الجلوس على المنظر الجيد لإل •

 .بالمستشفى

  

  

  

  

  

  

  

ومثال ذلك العالقة التي يحسب على أساسها  توفير العدد الكافي للمستعملين من المقاعد •

  Eهي متوسط عدد المرضى  Pحيث  ٢P-E=Sمقاعد اإلنتظار بإستقبال الطوارئ وهي 

هي المقاعد المطلوبة ولعمل حساب المرافقين وزيادة عددهم يعمل  Sعدد غرف الكشف 

  . ٣P-E=Sهامش أمان فتكون العالقة هي 

                                                   
  -www.applieddesigns.ca/children/index.htm٣  

-www.missouribaptist.org/?id=٤٦٥٩&sid=٩٤  

  )١٥-١-٢(شكل                                              )١٤-١-٢(شكل                    

  و مستشفى Children's Hospital of Eastern Ontario١بمستشفىيوضحان  نموذج لمقاعد اإلنتظار 

Missouri Baptist Medical Center٢  
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أن تكون المقاعد ذات تصميم جيد يوفر الراحة للمستعمل وكذلك إستخدام المواد   •

  .١والخامات التي تحقق تلك الراحة للمستعمل

ن المقاعد الطويلة التي تتسع ألربعة توفير مقاعد فردية أو على األقل زوجية ، نظرا أل •

أو خمسة أشخاص في األماكن العامة ال تستخدم بفاعلية ، وتعتبر غير عملية على اإلطالق 

فلن يجلس القادمون الجدد فى أواسط المقعد ) جانبى  المقعد(، فبعد ما تشغل أطراف المقعد 

 .إال إذا هناك حاجة ماسة للجلوس 

فينبغى إذن توفير فاصل فيمن ) الطويلة (المقاعد الجماعية وإذا كان بد من إستخدام  •

  .بينها كأذرع لكل مقعد ، لتجد بشكل واضح وصريح حدود حيازة كل فرد

 :إعتبارات خاصة بالسيدات واألطفال ٤-٥-١-٢

  ينبغى لذلك هناك من تستدعيهن الحاجة من السيدات للتواجد بالمبنى العام

  باألمهات الحاضنة وغرف خاصة ه بأماكنكانت وظيفت أيا تزويد المبنى 

 "nursing mothers  "وتغيير حفاضاتهم  واألطفال الرضع إلطعامهم.  

 :توفير أماكن إلقامة الشعائر الدينية  ٥-٥-١-٢

حيث يستدعى األمر توفير مكان محوري يلتفت حوله التشكيل  الحيزى  للمبنى ليكون ملتقى 

هو مركز روحى هام ومحور معنوى ويراعى توفير  –صالة العاملين من المسلمين فى أداء ال

مصلى للرجال وآخر للسيدات مع الحرص على تصميم حيز المصلى بحيث ال تعترضه عوائق 

  .وأعمدة 

 :Toiletsدورات المياه   ٦-٥-١-٢

يلزم وضع بعض اإلعتبارات لدى المصمم الداخلى فى تصميم الحمامات لتتناسب مع المرضى 

  . أى ضرر بهم لتفادى حدوث 

عند تصميم دورات المياه في المباني العامة يجب تخصيص دورة مياه واحدة على   .أ 

األقل لذوى اإلحتياجات الخاصة لكال الجنسين على حدة بحيث يراعى فيها  النقاط 

 :اآلتية 

 م ٢,١٠أال تقل المسافة بين بابين متتاليين في صالة المدخل لدورات المياه عن   .ب 

 .م ١,٢٠ة بين باب مدخل دورات المياه وحاجز الرؤية عن أال تقل المساف  .ج 

 

                                                   
اإلحتياجات (تأثير اإلحتياجات اإلنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  -  ١

 ١٥٤ص - ١٩٩٧-جامعة القاهرة –هندسة القاهرة  –ير رسالة ماجست –) النفسية للمستعملين 
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يجب أن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج ، وأال يقل عرض الباب عن   .د 

  .١سم  ٢٠سم ، وأن يرتفع عن سطح االرض مسافة  ٨٢

يفضل أن يفتح باب الحمام للخارج لتوفير مكان أو حيز أكبر داخل الحمام ولتسهل   .ه 

 .في حالة الطوارئ  الخروج أيضا

مراعاة إرتفاع األدوات الصحية كاألحواض وخالطات المياه لتناسب مستخدمي   .و 

  ٢.الكراسي المتحركة 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  يوضح المساحة المناسبة لدورة المياه مع ترك مساحة فضاء بالداخل لحركة المقعد) ١٦-١-٢(شكل   

  ٣المتحرك ويمكن إضافة كرسى للمريض العادي

  

    

  

  

                                                   
األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  –نرمين أحمد صبرى هالل  -  ١

 ٢٧٧،٣٦٣،٢٨٤، ٢٧١ص -مرجع سابق –والداخلى 
٢   - Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van No strand Renhold company – USA – ١٩٩٢- 
pages٣٤٧ 
٣-Julius Panero,Martin Zlink, Human Dimenion,Interior Space, Whitney Library of 
design, ١٩٧٩, p٢٧٦,٢٧٧ 
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  األبعاد الالزمة لحركة عدد من األشخاص داخل دورة االمياه)  ١٧-١-٢(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١حركة المقعد داخل دورة المياه)  ١٨-١-٢(شكل 

  

  

  

                                                   
١-Julius Panero,Martin Zlink, Human Dimenion,Interior Space, Whitney Library of 
design, ١٩٧٩, p٢٧٦ 
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  :Emergencyجناح الطوارئ  ٦-١-٢

هو ذلك الحيز المعماري المخصص إلستقبال الحاالت الطارئة أو حوداث لتقديم الرعاية الطبية 

  .زمة لهاالال

به من عناصر  طأن يكون مدخل الطوارئ واضح ومتباين لونيا وإضائيا مع ما يحي - ١

 .تصميميه 

أن يرتفع المدخل ليتساوى مع إرتفاع عربة اإلسعاف لنقل المرضى بأقل قدر ممكن من  - ٢

 .اإلهتزازات 

ن وضع مكتب اإلستقبال ، ومقاعد خاصة باإلنتظار في أماكن واضحة مع إستخدام التباي  - ٣

اللوني للتأكيد على هذه الحيزات الوظيفية الهامة وهى تخضع لنفس المعايير الخاصة 

 .بمثيالتها بمنطقة اإلستقبال 

يفضل أن تكون المعالجات الداخلية مصممة للتحكم في عملية توالد وإنعكاس الموجات  - ٤

الصوتية مع إضافة مواد عزل صوتي حيث أن مرضى الطوارئ يجب أن يتوفر الهدوء 

 شكل مباشر حولهم نظرا لحاالت اإلضراب الدائم المصاحبة لهم والتى قد تترك ب

  ١ .أثر سلبي على عملية التشخيص ، والعالج في حالة عدم السيطرة عليها     

حيز الكشف الرئيسي عبارة عن حيز كبير مفعم بالنشاط ويجب أن يتسع للحركة الكبيرة  - ٥

تروليات المرضى والكراسى المتحركة بداخله مابين حركة األطباء والممرضات و

داخليا لعدد من الوحدات الصغيرة  مالخ  وهو عادة ما يقس.....وترولى األدوية 

"cubicles   " عن طريق القواطيع الثابتة من الجهتين يمين ويسار سرير المريض بينما

 يكون الضلع الرابع عبارة عن ستارة متحركة ، وأحيانا تستخدم الستائر من جميع

الجهات ، يجب أن يكون اإلتصال ما بين صالة اإلستقبال الرئيسية بالمستشفى وحيز 

 .الكشف إتصاال مباشرا 

 .يلزم وجود جهاز أشعة متنقل ومن الممكن أن يعلق في سقف الغرفة  - ٦

  :مكونات منطقة الطوارئ  ١-٦-١-٢

لترولى و الكراسى مخزن ا -مكتب اإلستقبال  –حيز اإلستقبال  - إستقبال المرضى والمصابين 

  حيز اإلنتظار –مخزن لملفات المرضى  –المتحركة 

  

   
                                                   

١ - Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van No strand Renhold company – USA – ١٩٩٢- pages٩٢ 
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  ١)best hospital ٢ Mark( المسقط األفقي لمستشفى ) ١٩-١-٢(شكل 

 : Internal Traffic مسارات الحركة  ٧-١-٢

مسارات الحركة بالمستشفى هي الشرايين التي تصل ما بين األقسام التشخيصية     

جية وباقى األقسام والتى توصل كافة اإلمدادات لمختلف أقسام المستشفى  وهى عبارة عن والعال

عناصر اإلتصال األفقية من ممرات حركة رئيسية من مصاعد وساللم ومنحدرات حيث أن هذه 

 إن ٢.العناصر تقوم بدور الربط داخليا بين المناطق الرئيسية للمستشفى بعضهم بالبعض اآلخر

ن إختالف إف .حدى مشكالت تصميم المستشفى الحديثإة األفقية والرأسية تشكل مسارات الحرك

فمثال . المستشفيات  لمبانيالكمية والنوع هو من العناصر المميزة  فيمستعمل هذه المسارات 

عتبار سهولة اإل فيمواقع األقسام التشخيصية والعالجية للمستشفى يجب األخذ  إختيارعند 

ضى المترددين على العيادة الخارجية وكذلك المرضى النزالء فى وصول ويسر حركة المر

المستشفى على كل من هذه األقسام وكذلك نفس الشىء بالنسبة لألطباء وهيئة التمريض والفنيين 

من  المشتغلين بهذه األقسام وكذلك المواد سواء أكانت أدوات طبية معقمة تصل إلى هذه األقسام

لوثة تخرج منها إلى المحرقة  أو الملفات الطبية الخاصة بكل مريض أو مواد م المركزيالتعقيم 

                                                   
جامعة القاهرة  –كلية الهندسة   -لة ماجستير رسا –خدمات الطوارىء فى مص  –أبو بكر صالح العفيفى   -١
 ١١٣،١١٤، ١١٢ص  – ٢٠٠٥ –
المركزية  –مكونات المستشفيات العامة  –الجزء األول  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -٢
 ١٤٧ص – ٢٠١٠ –الخاصة ومتطلباتها  –
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كذلك فأنه من األهمية بمكان أن تصمم حركة كل قسم من هذه  .حركتها من وإلى هذه األقسام في

 خارجيمرور  بأيوال يسمح بتاتا ) cul‐de‐sac(األقسام الداخلية على أنها حركة داخلية فقط 

ا بهذا القسم بحيث يقطع وحدته وخصوصيته وقد يشكل خطر يصل من مكان إلى آخر ومار

  . إليهنتقال العدوى منه أو إ

تربط بين األقسام وبعضها فإنها يطلق عليها شوارع أو شارع  التيأما مسارات الحركة 

المستشفى الداخلى فهو شريان الحركة الرئيسى وال يجوز أن تسد أو تغلق بقسم من األقسام ، بل 

 الرئيسيمتداد األفقى فتوحة بحيث تسمح بسهولة الحركة دائما وبسهولة اإليفضل تركها م

   ١ .المستقبل فيللمستشفى 

  :الخطوط الرئيسية للحركة األفقية  ١-٧-١-٢

هي جميع خطوط الحركة الرئيسية الخاصة بالمستخدمين والتى يجب أن تكون متصلة سواء 

امة ، وكذلك بالنسبة لإلمداد يجب أن تكون متصلة بالنسبة لممرات العيادة الخارجية أو أقسام اإلق

الخاص باإلمداد وأيضا بالنسبة لمداخل ) المداخل والمخازن (فى مستوى الحركة الرئيسى 

  .٢الطالب ونطاق حركتهم من خالل الخدمات الفعلية ونطاق إتصالهم بحركة المستشفى

  :أبعاد مسارات الحركة األفقية أ  -١-٧-١-٢

مسارات الحركة األفقية الرئيسية الخاصة بالمرضى سواء ممر أو أال يقل عرض ال -

 ١٢:١متر وأن يكون المستوى أفقيا أو يميل ال يزيد عن  ٢.٤٠منحدر داخلى عن 

 .متر  ٩.٠٠لمسافة ال تتعدى 

ال يجب عمل أى فروق فى منسوب أرضية الممرات الرئيسية بواسطة إال بمصاحبة   -

 .منحدر 

ن أن تشطف الزواية القائمة ، أو ربع دائرة أو يتقابل الممران يراعى عند إلتقاء ممري -

 .متر ٣.٠× ٣.٠على ردهة مربعة بأبعاد 

عمل إتساع عند مداخل بعض األقسام حيث أنها تفتح للخارج طبق ألسس التصميم  -

وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق لخلق هذا اإلتساع وليفتح الباب بسهولة 

 .ى هذه الحالة على الممر ف

العمل على زيادة اإلضاءة وتحسينها عند مداخل األقسام وعمل تشكيل بالسقف أعلى  -

 .الباب أو أمامه في األرضية إلظهار أهمية مدخل القسم 

                                                   
  ٣٩مرجع سابق ص  –م البناء عال–أسس التصميم لمبانى المستشفيات  –زكية الشافعى   -  ١
مسارات  حركة اإلمدادات والشبكات العامة كأحد المؤثرات على تصميم المستشفيات   -سامح سيد شاذلى  -٣
  ٢٩ص  – ١٩٩٢ –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –رسالة ماجستير   -
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  .وضع العالمات اإلرشادية واألشارات الكتابية  -

 :corridorsالطرقات والممرات  ٢-٧-١-٢

ل بروزات األعمدة واألكتاف واألثاث واألرفف أن تكون الطرقات خالية من العوائق مث -

 .البارزة ودواليب إطفاء الحريق البارزة وخالفه لتفادى اصطدام المرضى 

متر، وفى ١.٢٠أن الحيز المتاح إلستعمال كرسى متحرك في إتجاه واحد ال يقل عن  -

 .متر ٢.٤٠حالة حركة كرسيين في إتجاهين معاكسين ال يقل عن 

يجب توفير دائرة اليقل ) درجة  ٣٦٠(سى المتحرك دورة كاملة في حالة دوران الكر -

 .متر  ١.٥٠قطرها عن 

في الممرات بها حركة عالية ومتنوعة يجب توفير حيزات داخل الحوائط للوقوف  -

المؤقت للكراسى المتحركة باألبعاد الموضحة فى الكروكيات أو بتوسيع الممرات إلى 

  .متر  ٢.٤٠

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

     

    

  أبعاد تقابل ممران أو تقابل أسرة مرضى) ٢٠-١-٢(ل شك 
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 ١يوضح أبعاد ممرات الحركة للمناطق اإلدارية وبعض األقسام الخدمية) ١-١-٢(جدول 

  مالحظات العرض األدنى الصافى للمرات الحيزات

 المكاتب والمناطق اإلدارية

    ١.٢٠  غرف المكاتب واإلدارات 

    ١.٢٠  خدمات

 الخدمات المساندة

لإلتصال باألقسام األخرى   ١.٨٠  المطبخ ، المغسلة ، المخازن

وممرات الحركة كثيفة 

  المرور

   نظام الحركة الرأسية  ٣-٧-١-٢

هي عملية الربط بين عناصر المستشفى فيما يخص الحركة المباشرة عن طريق المصاعد 

الل مسارات والساللم لربط التخصصات وخطوط الحركة الرئيسية ، و حركة الشبكات من خ

مخصصة لذلك فى أماكن محددة طبقا للطبيعة التصميمية  للمستشفى ، وأهمية الحركة الرأسية 

مرتبطة بنوعية المستشفى سواء أفقى أو رأسي وتزداد أهمية قنوات الحركة الرأسية في 

وتشمل الحركة . المستشفيات الرأسية حيث تمثل المحور الحركي األول في االتجاه الرأسي 

  :أسية الر

 .ساللم الحركة العادية والمتحركة ، وساللم الهروب  - ١

 مصاعد الخدمات واإلمدادات الدرية  - ٢

  ٢)الشبكات الخدمية (مصاعد حركة الشبكات الكهربية والميكانيكية  - ٣

 :Elevatorsالمصاعد أ  – ٣-٧-١-٢

 ).مصاعد أفراد ومصاعد خدمات(تزود المستشفى على األقل بنوعين من المصاعد  -

 .لى جانبي ومؤخرة كابينة المصعد من الداخل وضع درابزين ع -

                                                   
  ١٤٨،١٤٧ص –مرجع سابق  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -  ١
  - مسارات  حركة اإلمدادات والشبكات العامة كأحد المؤثرات على تصميم المستشفيات   - سامح سيد شاذلى  -٢

 ٣٠ص  – ١٩٩٢ –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –رسالة ماجستير 
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يفضل بأن يكون باب الصاعدة من النوع المنزلق أو المنطبق لتسهيل الحركة للسماح  -

 .بحرية الدخول والخروج 

يراعى أن تكون أزرار التحكم بالمصعد واضحة وعلى خلفية تظهرها بصريا ، كما  -

 .ب النجدة للطوارىءينصح بأن تزود الصاعدة بتليفون إلستخدامه فى طل

م ، وال يقل طولها عن  ٢.٧٥أال يقل عرض البسطة أمام مصعد المرضى عن  -

 من أو إلى المصعد  يم حتى يمكن مناورة سرير المريض أو الترول٣.٤٠

 .تجهيز كافة المبانى ذات الطابقين بمصعد واحد على األقل  -

 ١.ألقل في حالة إرتفاع المبنى عن طابقين يجب توافر مصعدين على ا -

سم بكل دور ) ١٥٠x١٥٠(توفير مساحة كافية أمام باب المصعد ال تقل أبعادها عن  -

 .، وأن يكون موقع المصعد قريبا من المداخل الرئيسية للمبانى وسهل الوصول إليه 

م ١,٨٨التى تستوعب الكراسى المتحركة ) الكابينة (الحد األدنى لمساحة الصاعدة  -

 .سم  ٨٢والحد األدنى التساع فتحة باب المصعد  سم ، ١٣٧ ١٣٧xمربع بأبعاد 

أن تكون أرضية المصعد من مواد مانعة لإلنزالق ، وأن تزود الكابينة بالدرابزينات  -

 .والحواجز والمقابض 

 دسم و ال يزي ٧٦على إرتفاع ال يقل عن ) طلب المصعد(تثبت لوحة أزرار النداء  -

بعد عن الحائط الجانبى مسافة سم فوق مستوى أرضية المصعد، وبحيث ت ١٣٧عن 

  .٢سم ، وتضاء اللوحة إضاءة جيدة  ٤٠

  :أنواع المصاعد بالمستشفيات 

 :مصاعد األفراد 

 .المصعد الرئيسي لنقل المرضى الزائرين ، األطباء ، وهيئة التمريض •

 .مصعد العيادات الخارجية في حالة تواجدها في أدوار عليا   •

يجب أن توجد في منطقة تجميع لها واضحة وملحقة ببهو  والمصاعد الرئيسية لنقل األفراد

اإلستقبال الخاص بالمستشفى وتوجد كذلك فى األدوار المتكررة لمحطات التمريض بجوار أو 

  .أمام مكتب اإلستقبال بها 

  

  

                                                   
 ١٤٩ص -مرجع سابق –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  - ١
اهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى األتج –نرمين أحمد صبرى هالل   -٢

 ٢٨٤ص   - مرجع سابق –والداخلى 
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 :مصاعد الخدمات 

 .مصعد العمليات  •

 .مصعد نقل الطعام من المطبخ لمحطات التمريض  •

 .ة لمحطات التمريض المتنوعة مصعد نقل المواد العقيم •

 .مصعد نقل المواد الملوثة لمحطات التمريض المتنوعة  •

  وتوجد في نقاط مجمعة لها غير واضحة للزوار وبعيدة عن مجال حركتهم حيث تقتصر الحركة 

بها على العاملين بالمستشفى  مع مراعاة فصل منطقة مصاعد المواد العقيمة والطعام والعمليات 

  . ١لمواد الملوثة والنفاياتعن مصاعد ا

  

  

  

  

    

  

  

  

    

    

                          

  

  

  

  )٢٣-١- ٢(شكل )                            ٢٢- ١-٢(شكل )                    ٢١ -١-٢(شكل 

  ٢األشكال توضح األبعاد الالزمة كأدنى حد لحركة المقعد المتحرك داخل المصعد

  

  

                                                   
 ١٣٥ص  -عناصر التصميم واإلنشاء المعمارى - أرنست نويفرت   -٢

٢ - http://www.bibliocad.com/library/people-with-disabilities/wheelchair-ramps--
special-elevators/٢ 
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  ١وضح األبعاد المطلوبة لدوران الترولى أوسرير المريض للمصعدي) ٢٤ -١-٢(شكل

 :Stairs  الساللم ب -٣-٧-١-٢

الدرج هو وسيلة اإلتصال بين الطوابق المتعددة ونجد أن إستخدامه فى المنشآت العالجية ال 

يقتصر على العاملين أو األطباء والزائرين بل يستخدم للمرضى وخاصة المرضى ذوى النقاهة 

لحركة والتماثل للشفاء وفى تصميم درج المستشفيات يجب مراعاة اإلعتبارات للتعود على ا

  :٢اآلتية

يراعى تصميم السلم الرئيسى في مكان مناسب يمكن رؤيته أو اإلستدالل عليه  -

 .بسهولة من المدخل الرئيسي 

يفضل أن تستعمل مواد غير ملساء ، وإذا إستعملت مواد ملساء كالرخام مثال فيفضل  -

 .زء من النائمة لمنع التزحلقتخشين ج

أن تكون الكوبستات على جانبي السلم ممتدة إلى ما بعد أول وآخر درجة في السلم  -

 وذلك لتساعد المرضى في شد أنفسهم للصعود إلى السلم وتمنعهم من السقوط 
                                                   

  ١٥٤ص –مرجع سابق  –ايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية المع -١
  ١٠٩ص -مرجع سابق –العمارة الداخلية للمنشآت العالجية  –فاطمة الزهراء عبد الحميد  - ٢
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  قيفضل عدم تزويد الساللم بعوارض منخفضة لتوفير الحماية لألطفال من مخاطر التسل -

متر، وينبغي أال يزيد  ٠.١٧متر وأال يزيد عن  ٠.١٥رتفاع قائمة الدرج عن ال يقل إ -

متر أما عرض الدرج فال يقل عن  ٠.٢٧متر و أال يقل عن  ٠.٣٠عمق النائمة عن 

 .١متر مقاسا ما بين الكوبستات ١.٣٠

 .درجات فى كل قلبة  ٦ال تزيد عدد الدرجات عن  -

ن حادة و التكون ملساء فتساعد على معالجة األنوف الخاصة بالدرج حتى ال تكو -

 التزحلق 

يجب عدم وجود درجة أو درجتين فقط عند تغيير المنسوب الحتمال عدم رؤيتها والتعثر  -

 .فيها 

 .أو المنحنى  المروحيالبعد عن إستخدام الدرج  -

 .إستخدام لونين متناقضين لكل من القائمة والنائمة  -

ج وليست من جهة واحدة ومستمرة بحيث يلزم وجود مساعدات للحركة من جهتي الدر -

سم وذلك بنسبة مناسبة لقبضة  ٩١سم إلى  ٨٥يكون إرتفاع هذه المساعدات من األرض 

 .سم  ٥إلى ٤اليد حوالى 

 .أال توجد أبواب تفتح مباشرة على الدرج  -

 .مراعاة اإلضاءة الكافية في منطقة الدرج وأال تكون مباشرة  -

 .اضحة الرؤية بالنسبة للمدخل واإلستقبالتحديد أماكن الدرج وأن تكون و -

  :ساللم الهروب 

  . متر  ٣٥تصمم ساللم الهروب بحيث ال تزيدالمسافة األفقية بين أى سلمين عن  -

متر وفى هذه الحالة يكون أقل عرض  ١.١٠أال تقل أبعاد عرض سلم الهروب عن  -

ل على وذلك لتسهيل هروب مريض محمو. متر  ١.٩٥متر وعمقها  ٢.٨٠للبسطة 

 .مرتبة أنظر الكروكيات التوضيحية 

متر في حالة طول  ١.٣٥أال يقل عمق بسطة سلم الهروب في منتصف الدور عن  -

 .متر  ٢.٨٠بسطة السلم 

متر يمكن أن يقل عمق  ١.٣٠يراعى أنه فقط فى حالة تصميم عرض الدرج  -

 . متر ١.٨٥البسطة إلى 

  

                                                   
 ١٥٠ص –مرجع سابق  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -  ١



 
  الفصل األول                                           المعايير التصميمة للحيز الداخلى  –الباب الثانى 

٨٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  ١إخالء مريض على مرتبة من سلم الهروب يوضح أبعاد) ٢٥ -١ -٢(شكل  

 :المنحدرات  ج-٣-٧-١-٢

يفضل إستخدام المنحدرات فى المداخل الرئيسية بالمستشفى أو لوحدات الطوارىء  -

والعيادات الخارجية ذلك بجانب الساللم فالمنحدرات تكون أسهل فى اإلستعمال والمسنين 

ميل هذه المنحدرات مناسب  أو على كراسى متحركة أو على تروللى يتطلب ذلك أن يكون

 .لسهولة اإلستعمال

يفضل أن تستوعب المنحدرات حركة كرسيين متحركين في إتجاهين متضادين ألن عادة  -

هذه المنحدرات موجهة لمثل هذا اإلستعمال كما تزود المنحدرات بكوبستات على  نما تكو

سم  ٥٠إرتفاع  ىسم وذلك للمشاه واآلخر عل ٩٠إرتفاعين مختلفين األول على إرتفاع 

 .وهو لمساعدة مستعملي الكراسى المتحركة على الصعود والنزول من المنحدر 

 ١٢:١متر هو أقصى إرتفاع رأسى يمكن إستخدام نسبة انحدار  ٠.٧٥مراعاة أن إلرتفاع  -

 .للوصول إليه بدون إستخدام بسطة 

  :المنحدرات الخاصة بالمداخل 

متحركة أو العكازات عند وجود فرق فى لمستعملي الكراسي ال تتوفير المنحدرا -

 المناسيب باألضافة إلى الساللم ، كذلك فهى مفيدة إلستعمال كبار السن والنساءالحوامل
                                                   

 ١٠٩ص -مرجع سابق –خلية للمنشآت العالجية العمارة الدا –فاطمة الزهراء عبد الحميد   - ١
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 .، كما تصلح لصعود عربات األطفال  

 . ٢٠:١مراعاة أنه لإلرتفاعات األكثر من ذلك يجب إستخدام نسبة انحدار   -

  :slopeبسطات المنحدر 

 .اية المنحدر ونهايته تكون في بد -

 ١.٥٥أال يقل عرض البسطة الصافي عن عرض المنحدر وأال يقل طولها الصافى عن  -

 .متر

متر ، وأن يزود المنحدر ببسطة لكل  ٩.٠٠أال تزيد المسافة بين البسطات المتتالية عن  -

 .متر من فرق المنسوب  ٠.٧٥

  :Handrail  الكوبستات 
متر بكوبستات بكامل طول المنحدر  ٠.٦٠تفاع تزويد المنحدرات التى تصل إلى إر -

 .وتكون الكوبستات من الجهتين 

 ٠.٠٧٥ –متر  ٠.٠٤٥في جميع الحاالت يجب أن تكون قطر كوبستة الدرابزين ما بين  -

متر ، وأن يتم تشطيبها بألوان  ٠.٠٤٠متر ، وأن تبعد عن الحائط إذا وجد بمسافة صافية 

 .ها بصريامتباينة مع خلفيتها ليسهل مالحظت

 :The edges of the slopeحواف المنحدر 
يفضل عمل حافة بجوار الحائط لحمايته من إحتكاك وإصطدام الكراسى المتحركة به  -

متر  ٠.١٠خاصة فى حالة عدم وجود كوبستة ، ويبرز عرضى عن الحائط بما اليقل عن 

  ١.، هذه الحافة أيضا مفيدة لفاقدي البصر 

  :ر التوزيع األفقية الشروط التصميمية لعناص٤-٧-١-٢

يتوقف على التصميم السليم لعناصر التوزيع األفقية كفاءة وراحة وأمن مستعملى المبنى 

محاوالت  نتقالهم من الخارج إلى أهدافهم بدون حاجة إلى أسئلة أوإوموظفيه ، وسهولة وسرعة 

  . ٢هداف يجب مراعاة التوجهات التصميمية التاليةبالخطأ أو الصواب ونحو هذه األ

  : way finding العثور على المسار أ – ٤-٧- ١-٢

من المعروف أن التعقيد الذي تتميز به الكثير من المنشآت الحديثة كالمستشفيات وصاالت 

المطارات قد يربك الزائرين خصوصا من يأتى منهم ألول مرة ، مما يؤخرهم فى التعرف على 

أي التعرف على  way finding""ومن هنا يظهر مصطلح . الطرق المؤدية لوجهتهم 

اإلتجاهات والطرق فمعظم المنشآت يتم تخطيطها في ضوء هدف وظيفي أساسي ، بينما تترك 
                                                   

  ١٥٥، ١٥١،١٥٠ص -مرجع سابق –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية   -١
   ٤٠٦– ١٩٩٦الطبعة األولى –مركز أبحاث إنتركونسلت  –البيئة والفراغ  –على رأفت  - ٢
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مسألة كيفية تحديد اإلتجاهات والعثور على األماكن ألخر لحظة ، عندما تجلب الالفتات المؤقتة 

و نظام ناجح يقلل من هway finding""العثور على المسار و. ١فال تكون بالفاعلية المطلوبة 

شارات البصرية والعالمات حدة القلق عن طريق تهيئة بيئة مفهومة من خالل إستخدام اإل

، أفضل بكثير من الالفتات ، هذا النظام يوفر الحصول على معلومات التوجيه  األرضية

  ٢واإلرشاد من خالل دمج عناصر من الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والفنية

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٧-١-٢( شكل          )٢٦-١-٢شكل 

لتسهيل  DENVER CHILDREN’S HOSPITAL بمستشفى  "Way finding" يوضحان إستخدام أسلوب 

  ٣والوصول إلى األماآن بدون تشتت الحرآة للزائرين
 : Directالمباشرة ب  -٤-٧-١-٢

التوزيع  سيره إلى األمام فإنه من المنطقى أن يؤدى عنصر فيوحيث أن السائر دائما 

بشكل مباشر إلى أهم العناصر التى يقصدها المستعمل ، بينما توزع العناصر األقل أهمية على 

 جوانب خط الحركة الرئيسى دون أن تؤدى إلى التشويش على العنصر الرئيسى أو التقليل من

جب أن وبوجه عام ي. فأهمية المباشرة تزيد من أهمية العنصر وتسهل المستفيدين عليه . أهميته 

  .                أقصر ما يمكن لتحقيق أسرع إتصال بين أجزاء المبنى  األفقييكون عنصر اإلتصال 

 :Specializationالتخصص ج   -٤-٧-١-٢

  عناصر التوزيع األفقية أن تتوافر لكل نوعية من األفراد أو المواد فييعنى التخصص 

  ه قدر اإلمكان حتى يمكن تحقيقالخاصة ب عناصر التوزيع –اإلستعماالت داخل المبنى  أو 

                                                   
-مطابع النهضة  ) ثاث واإلكسسسوارات األ(التصميم الداخلى  –ترجمة د أحمد الشامى–بايل . جون إف  -١

  ٦٧ص – ٢٠٠٩
٢- Komiske , Burce king – Desgining the world best children hospitals – Image 
Publishing , Australia ١٩٩٩ – pages,٣٩ 
٣-http://www.inktankdesign.com/portfolio.php?cat=environment 
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   المستشفى ممرات خاصة بالممرضات وأخرى خاصة باألطباء فيالخصوصية  فيجب أن تتوفر 

  وثالثة لهما معا ، باإلضافة إلى الطرقات المخصصة والطرقات المخصصة لعمال الخدمة

إلى أجزاء  باإلضافة إلى ذلك فإن الطرقات المخصصة لألطباء والممرضات تنقسم. والصيانة 

معقمة وأخرى غير معقمة ، وكذلك المساحات المخصصة للتوزيع األفقى للمرضى تنقسم حسب 

للمرضى على  وطرقات للمرضى الداخليين وأخرى ن اإلستعمال إلى طرقات للمرضى الخارجيي

    .  النقاالت والكراسى المتحركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القلب بامبابة  عهدالمسارات م فيالتخصص  يوضح) ٢٨-١- ٢(الشكل 

 :Capacityالسعة د  -٤-٧-١-٢

وتتحقق السعة بتوفير األبعاد المادية المناسبة لعناصر التوزيع األفقية التى تسمح بالحركة 

نسان أثناء سيره عناصر المبنى ، لما لذلك من تأثير مباشر على شعور اإل السهلة المريحة بين

  .ة اإلقتصادية للمبنى وأمن المستفيدين داخلهعلى التكلفك أو توقفه فى هذا العنصر ، وكذل

 :Confirm the intersectionsه تأآيد التقاطعات والعناصر الهامة -٤-٧- ١-٢
يمكن عن طريق عناصر التوزيع األفقية تأكيد أو تقليل أهمية بعض العناصر أو   

ك عن طريق إتجاهات الحركة داخل المبنى بدون وضع الفتات أو أبواب أو حواجز مادية ، وذل

ومعالجة األسقف ومناسيب األرضيات والتكوين  النهوتغيير عروض الطرقات والممرات ومواد 

اللونى وبالعكس فإن تضيق عرض الطرقة أمام إحدى العناصر أو خفض سقفها يؤكد وظيفة 
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حساس بها كعنصر للدخول والخروج ؛ مما الطرقة كممر فرعى لنقل الحركة ، ويقلل من اإل

خصوصية العناصر المعمارية الموجودة عليها كما يقلل من توجه الجمهور إليها  ؤكديقلل من ي

هذا  ثانويومحور  رئيسيأن يؤكد التقاطعات الهامة بين محور حركة  المعماريكما يجب على 

تساع العروض عند التقاطعات من األمور الهامة ماديا تسهيال لحركة المشاة إمع مراعاة أن 

نحناءات ، وتأكيدا لخطوط لمعوقين عند نقاط تغيير اإلتجاهات أو اإلوعربات المرضى وا

  .مرغوب فيها داخل المبنى 

  :Hospital interior corridors  الممرات الداخلية بالمستشفى ٨-١-٢

يبدأ أمن المبنى وراحة المستفيدين بالتصميم الجيد لهذه الممرات والطرق الداخلية ، 

حتراس بوضع موانع للسرعة ، إها ببطء وإستعمالر العابر على ى  تقاطعها وإجبادافوذلك بت

وبإعطائها إحساسا بالخصوصية والتخصص وحجب العابر عنها ، وجعلها فى مجال الرؤية 

نطباعات مختلفة إأن يستعملها إلعطاء  صممكما يمكن للم. المفتوح لرجال األمن والمستفيدين 

للمستفيدين ، إما عن طريق تصميمها بصورة مباشرة ومفتوحة بحيث يكون المبنى مرئيا عن 

الطريقة الكالسيكية فيكتسب المبنى فخامة وهيبة ، أو أن تصمم بحيث تمر بين  على Vistaبعد 

  .١نىإستعمال المب فيحيزات محددة ذات مقياس معقول مما يعطى إحساسا باأللفة والبساطة 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  ٢ممرات الحركة في إحدى المستشفيات ) ٢٩-١-٢(شكل 

                                                   
 ٣٩٤، ٤٠٦:٤٠٩،٤٠٧ص- مرجع سابق  –البيئة والفراغ  –على رأفت   - ١

٢ -  http://www.christnerinc.com/img/projects/٧١_١٦_enlarged.jpg 
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  :تصميم ممرات الحركة  فيحتياجات األساسية اإل ١-٨-١-٢

بالنسبة لتصميم مسارات الحركة األفقية أي الطرقات والممرات فى مبانى الرعاية   - ١

مرور الصحية ، يجب أن يأخذ فى اإلعتبار أن يكون العرض كافيا بحيث يسمح ب

مريضين فى اتجاهين معاكسين كل منهما على كرسى متحرك ، كذلك من الممكن أن 

يكون المريض مستلقيا على ترولى مما يترتب عيه مراعاة أبعاد الترولى والمسافة التي 

 ١.يحتاجها الحركة والدوران 

يجب مراعاة تصميم األقسام التي يكثر عليها تردد المرضى في أماكن قرب المداخل   - ٢

 .مثل العيادات الخارجية وقسم الطوارىء

 .يراعى تحديد مسار حركة الزوار للمرضى النزالء - ٣

يجب أن يراعى تصميم جناح العمليات وقسم الوالدة المبسترين والعناية المركزة فى  - ٤

أماكن ال يدخلها سوى الحركة القاصرة عليها أى بعيدا عن حركة العيادة الخارجية 

 .للزائرين 

بين ممرات حركة اإلمدادات المباشرة لألدوات والبياضات المعقمة وبين ضرورة الفصل  - ٥

 .حركة عودة البياضات المتسخة واألدوات الملوثة إلى المغسلة 

)  (Traffic separates(يراعى في تخطيط العديد من المستشفيات مبدأ فصل الحركة  - ٦

المستشفى وكانت وذلك لعدم حدوث تضارب أو إرتباك في ممرات الحركة إذا كبر حجم 

  .  ٢من النوع التعليمى الذى يدخل فيه حركة الطالب وغيرهم من المجموعة التعيليمية

نتقال العدوى إقسم عبر قسم آخر لمنع  ألييتم الوصول  تصمم هذه المسارات بحيث ال  - ٧

 . يتم المرور خاللها التيوعرقلة العمل باألقسام 

إلمداد للمستشفى بدون إعاقة، ويجب أن تصميم مسارات الحركة بحيث تسمح بعمليات ا - ٨

مع عمل ممرات للمرضى  مركزيمكان  فيتخطط الساللم والمصاعد والمناور 

 .المحمولين وأخرى للمرضى غير المقيمين

مراعاة عدم إستخدام الممرات الطويلة حتى ال ينشأ إحساس بالملل ، والرهبة من   - ٩

رضية والسقف ووحدات اإلضاءة ، المكان وذلك نتيجة لتكرار األبواب ، وتصميم األ

 .م  ٣٠وكذلك المسافات الثابتة ولذا يجب أال يزيد طول الممر عن 

                                                   
 ٢٩٤ق ص مرجع ساب –المفهوم الحديث لمبانى الرعاية الصحية للمرضى النفسيين  -وليد عبد المنعم   -٢
  -مسارات  حركة اإلمدادات والشبكات العامة كأحد المؤثرات على تصميم المستشفيات   -سامح سيد شاذلى  - ٢

  ٢٦-  ٢٥ص  – ١٩٩٢ –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –رسالة ماجستير 
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المتحركة بسهولة وكذلك لحركة  الكراسيأن يكون اتساع الممرات مناسب إلستخدام  -١٠

م  ١.٨٠ودوران تروليات نقل المرضى ، ويكون عرض الممر لمحطات التمريض 

  .م ١.٢٢ة وعرض ممرات األماكن العام

التأكيد على مداخل الممرات الفرعية لتمييزها عن فتحات األبواب وذلك من خالل  -١١

إستخدام نوع من اإلضاءة المركزة ، واأللوان المميزة للتأكيد على هذه الفتحات مما يسهل 

زدحام خاصة من استيعاب الشخص للمكان مما يسهل حركته بداخله ، ويقلل من فرصة اإل

  .التى يوجد بها مرضى غير مقيمين ، وزوار مثل منطقة العيادات الخارجية  فى األماكن

مراعاة توفير نظام تأمين ضد الحرائق بالممرات لكونه أحد وسائل نقل النيران  -١٢

ضافة ألنها طريق الهروب عند نشوب الحريق ، ولهذا السبب أيضا يجب تفادى طالء باإل

  م بأبواب تغلق تلقائيا لمنع  ٣٠ضل تقسيم الممرات كل الجدران بمواد قابلة لألشتعال ، ويف

  .تسرب الدخان أو النيران عند نشوب حريق

يجب أن يراعى المصمم فصل مسارات الحركة الخاصة باألنواع المختلفة للمستعملين  -١٣

 بقدر اإلمكان كمسارات المرضى والزوار عن مسارات األطباء وهيئة التمريض وعن 

  .يمة والملوثة مسارات المواد العق

مناسب بلون مميز للتأكيد على  ارتفاععلى  إرشاديةمراعاة توزيع عالمات  -١٤

  ١األماكن المختلفة داخل المستشفى وظائف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

– صرىالم بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -١
  ١٦١،١٦٠ ص – مرجع سابق 
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   ١  California Harbor ممر وحدة الرعاية المركزة لألطفال بمستشفىيوضحان ) ٣١-١-٢(، ) ٣٠-١- ٢( 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  
                                                   

١- www.muralenvironments.com 
٢- http://www.focusegd.com/edinburg.html 
٣-http://www.thelightingpractice.com/projects/childrens-hospital-of Philadelphia/ 

  ممر بمستشفى ) ٣٢-١-٢(شكل 
Edinburg Children’s Hospital٢  

مستشفى ب الداخلية  ممراتال إحدى)  ٣٣-١-٢(شكل 

أسقف إرتفاع  فيتباين  ويبين لألطفال  فالديفيا

وإستخدام الصور المضيئة و االتساع اإلضاءة 

 Children’s Hospital of المطلوب

Philadelphia٣  
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    :حيز الوحدة التمريضية ٩-١-٢

ر وحدات التمريض أكثر مناطق المستشفى تعامال مع المستعمل ، لذلك يجب أن تشكل بيئة تعتب

مالئمة إلقامة هؤالء المرضى خالل فترة تواجدهم فى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الالزمة 

وفى الغالب ما تكون اإلضاءة والتهوية فيها طبيعة خاصة في البالد النامية ، كما تعتبر . لهم 

ات التمريض أكثر مناطق المستشفى الثالث قابلية للتشكيل المعماري ، فهي تقبل التشكيل وحد

  .األفقي أو الرأسى حسب احتياجات المستعمل ومساحة الموقع ومكانه الجغرافى 

وتصنف وحدات التمريض داخليا تبعا للتخصصات الطبية المختلفة ، وقد يجتمع تخصصيين أو 

يضية ، وذلك في حالة الخدمات الخاصة بهم أو لصغر حجم أكثر في نفس الوحدة التمر

  :وتقسم الوحدات التمريضية إلى . المستشفى 

 )  patient space(إستعماالت حيزية للمرضى  

   )التراسات –المعيشة  –دورات المياه  –العنابر  –الغرف ( 

  staff space   إستعماالت حيزية للعاملين  

  ١غرفة الكشف والعالج  –مخزن األدوية  –ت مخزن البياضا –محطة التمريض  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

Sunrise Children's Hospital ٢ محطة التمريض بمستشفى ) ٣٤-١- ٢( كلش   

  

                                                   
 ١٦ص- مرجع سابق   –المتطلبات التصميمية فى المستشفيات  العامة   –وليد عبد المنعم عبد القادر   -١

٢- http://sunrisechildrenshospital.com/our-services/picu.dot 
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٢-

١-

  :أجنحة اإلقامة   ١٠

  : نوعية المرضى المتوقع عالجهم بالمستشفى ومتطالباتهم  ١-١٠-١-٢

وتشمل حاالت الباطنة والجراحة وعادة ما يحتاجون إلى خدمات  لتشخيص الحالة ، 

د وعالجها كما أن هذه الحاالت عادة ما تطلب توافر أجنحة إقامة لفترات كاملة لفترات زمنية ق

تكون طويلة فى بعض الحاالت مما يتطلب وجود خدمات فندقية متكاملة لتوفير بيئة تشبه إلى 

  .حد بعيد المنزل لدفع المريض للتآلف معها مما يطور العملية العالجية 

  : غرف اإلقامة   ٢-١٠-١-٢

في مستشفى الطفل تكون الغرف الفردية مفضلة أى تخصص لطفل مريض واحد فقط 

كان إلقامة كاملة ألحد الوالدين كمرافق ،ألن هذا يعمل على توفير قدر كبير من ويوجد بها م

الخصوصية والراحة للمرضى ومرافقيهم وكذلك لمنع اإلزعاج للمرضى وتأثر حاالتهم النفسية 

بالحالة المرضية لكل منهم كما يحدث في غرف العنابر، ولكن تأكيدا على البعد االجتماعي  تم 

جماعية لكل مجموعة من الغرف وإستراحات اللتقاء األهل مما يقلل من حدة توفير غرف لعب 

وتشمل سرير للطفل المريض ، : توتر العملية العالجية وتتكون غرف اإلقامة من غرف النوم 

إستراحة  -سرير لمرافقة من أحد والديه ، وحدة لحفظ متعلقات المريض ومرافقته ، ووحدة تلفاز

توفير  - دورة مياه خاصة  -ء زوارهم دون إزعاج للطفل المريض ليستقبل األبا: صغيرة 

العديد من النوافذ في المستشفى لتوفير القدر المناسب من اإلضاءة الطبيعية تبعا إلحتياج كل قسم 
                                                   

١-Julius Panero,Martin Zlink, Human Dimenion,Interior Space, Whitney Library of 
design, ١٩٧٩, p  ٢٤٢  

مسقط أفقى لمحطة ) ٣٦-١-٢(شكل 

  ١ركة حولهاالتمريض واألبعاد الالزمة للح

قطاع داخل التمريض واألبعاد )  ٣٥-١-٢(شكل 

  واإلرتفاعات الالزمة للعمل بها
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مع مراعاة أن تطل معظم النوافذ والسيما نوافذ غرفة االنتظار وغرف المرضى على مناظر 

  ١م بالبيئة الخارجية مما يضفى عليهم اإلحساس باألمل والحياة طبيعية ليشعر المرضى بارتباطه

ويعتبر من أهم التطورات في التصميم في اآلونة األخيرة هو تصميم المستشفيات ذات الغرف 

الفردية التي تحولت تدريجيا من العنابر ذات المساحات الكبيرة المفتوحة ذات األسرة الثمانية 

  مريض لإلشتراك فى إستخدام الحمام مع هذا العدد من المرضى ،الست أو األربع مما يضطر ال

 ٢.ثم بعد ذلك تم تصميم غرفتين  للنوم ذات حمام مشترك الذى يكون عادة بين الغرف 

  : إعتبارات تصميمية لغرف األطفال  في المستشفيات  ٣-١٠-١-٢

  :بالنسبة لتأثيث وتصميم حجرات األطفال يجب مراعاة ما يلى 

عناصر التأثيث الثابتة في الغرف العادية يضاف سرير آخر ألقامة أحد والدى باإلضافة ل -

 .الطفل معه ألعطائه شعور باألمان واإلطمئنان 

إضافة بعض العناصر مثل المرايات والعدسات المكبرة والمقعرة والمحدبة داخل  -

 .الممرات المؤدية للغرف إلعطائه شيء من التسلية 

والممرات لمنح الفرصة لألطفال داخل حجراتهم رؤية يتم عمل فتحات بين الغرف  -

المارين وضمان رؤية  الممرضات ، ومن خالل هذه الفتحات يتمكن الطفل من رؤية 

 الممرات والتى تزود بالرسومات والصور والزخارف مع وضعها على إرتفاعات مناسبة

ة حسب كل توفير مجموعات مختلفة من األنشطة ومساحات لممارسة األلعاب المختلف -

 .مجموعة  عمريه ولتكن غرفة واحدة في نهاية كل ممر

تزود هذه الغرف المخصصة لتسلية األطفال وخاصة في فترات النقاهة بأجزاء مرتفعة  -

 . وعدة  مستويات إلمكانية الحركة وتجديد نشاط الطفل

داخل إستخدام األسقف المعلقة المنخفضة والتي تستعمل في تعليق بعض األلعاب المسلية  -

 .الغرف والممرات 

إستعمال إضاءة كافية للغرفة وإضاءة غير مباشرة إلستخدامها أثناء نوم األطفال  -

 .ليشعروا باألمان 

 رإختيار األلوان المناسبة لعمر األطفال وتجنب إستعمال األلوان الهادئة حتى ال يشع -

 .الطفل بالملل 

                                                   
 –معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الداخلى للمستشفيات المتخصصة  –وائل على عبد الحميد رشدان  -١

 ٤٠٥، ٣٩٦، ٣٥٤ص  -مرجع سابق 
٢  - Series, Stephen Kliment- Building Type basics for health care Facilities – second 
edition – printed in USA – ٢٠٠٨- p ١٩١ 
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 .تصميم محطة تمريض خاصة بهم تتالئم مع شخصية الطفل  -

المحافظة على إستخدام المواد العازلة على أكبر قدر ممكن فى األرضيات واألسقف  -

 والحوائط وإستخدام قواطيع عازلة حيث اليسبب هذا القسم إزعاج لباقى أجزاء المستشفى

للحركة بسبب تواجدهم كمرضى في هذه  مفبالنسبة لألطفال ال يجب تقليل إمكاناته -

ه الفرص المناسبة للحركة فقد ينشأ لديهم سلوكيات التمزق المنشأة  وإذا لم توفر لهم هذ

والحرمان، لذلك يتم توفير غرف اللعب والعناية بالتصميم الداخلى لغرف العالج والممرات 

بحيث توفر فرص لتحريك العضالت هذا ألن عنصر الحركة جزء جوهري للشعور 

 .بالصحة الجيدة والحيوية 

ة من طعام ونوم وعناية طبية  وتحقيق البيئة المتجانسة  كذلك توفير االحتياجات األساسي -

 .جماليا وعند شعور األطفال بالراحة واإلسترخاء يتوفر لهم فرص الشفاء

كسوة األرضيات بمواد غير قابلة للتزحلق وكذلك تغطية األثاث بخامات قابلة للغسيل  -

 .المستمر 

لغرف الخاصة باللعب مثل تزيين استخدام العناصر الطبيعية قدر اإلمكان في الممرات وا -

المكان بجذوع األشجار النظيفة و وضع الطيور الملونة عليها حيث  أن البيئة الطبيعية 

 .١تكون مالئمة لتهدئة األطفال اللذين يشعرون بالخوف 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  ٢ Children's Hospital Westmeadبمستشفى  نموذج لغرفة مزدوجة) ٣٧-١-٢(شكل 
                                                   

١ - Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations – Van No strand Renhold company – USA – ١٩٩٢- page 
١٥٤ 
٢http://www.govarch.commerce.nsw.gov.au/projects.asp?PT=٦&SI=٦&PD=٦&CP=١٢٠ 
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  ١المسقط األفقي للغرفة) ٣٩ -١-٢(شكل 

                                                   
١- http://missionbayhospitals.ucsf.edu/facilities/childrens-acute-care-patient-room.php  

  Hospital UCSF Benioff Children’s نموذج لجناح إقامة بمستشفى  ) ٣٨-١-٢(ل شك
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أو الحائط األعالمى وهو يعتبر البديل الحديث لشاشة  Media wallتوضح ما يعرف ب) ٤٠-١-٢(الشكل 

المرضى وأفراد أسرهم  ى فيمكنالعالم الخارجبربط المرضى لكنولوجيا الفائقة تللشريان الحياة التلفاز فهو 

وتمكنهم من التواصل مع   .وصول إلى المحتوى التعليمي ، والسجالت الطبية ، والترفيه ، والخدمات الغذائيةلل

  .صفوفهم الدارسية عن طريق كاميرا ويب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لطفل المريض ألنهم من أهم عوامل نجاح عملية شفاءه  لذا يجب توضح أماكن المرافقين ل) ٤١-١-٢(الشكل 

أن يشعروا بالراحة أثناء إقامتهم وتوفير احتياجاتهم من أماكن مريحة ووسائل اإلتصال وتسلية وخزانات 

  ١للمالبس 

  

 

                                                   
١-http://missionbayhospitals.ucsf.edu/facilities/childrens-acute-care-patient-room.php 
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١-Julius Panero,Martin Zlink, Human Dimenion,Interior Space, Whitney Library of 
design, ١٩٧٩, p٢٤٦,٢٤٣ 

يوضح المسافات قطاع ) ٤٢- ١- ٢(الشكل 

الالزمة لحركة األطباء وهيئة التمريض داخل 

 فةالغر

  

األبعاد الالزمة للحركة ) ٤٣-١-٢(شكل 

  ١داخل غرفة المريض
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   :أثاث غرف األطفال  ٤ -١٠-١-٢

على الرغم من أن األطفال يستطيعون التكيف مع األثاث العادى المخصص للكبار فإن   

تصميم صغر حجمهم وتفاوت مستويات القوة واإلستعداد للحركة لديهم ، يجعل من المستحب 

أثاث خاص لزيادة مستوى الراحة وضمان حمايتهم وسالمتهم البدنية فالطفل يحتاج إلى سرير 

  . ١خاص به أو مهد صغير وأيضا عند االستحمام

  :مواصفات أثاث غرفة الطفل 

  .أن تكون قطع األثاث مرتكزة على األرض وغير قابلة لإلنقالب أو التأرجح  -

 .وغير حادة لعدم إصابة األطفال بالجروح بفعلهاأن تكون حواف قطع األثاث منحنية  -

 .اختيار األلوان المحببة لألطفال والباعثة للبهجة والسرور  -

 ٢.توفير الراحة والهدوء لألطفال وذلك بعدم تكدس قطع األثاث في الحجرة  -

  :دورات المياه الخاصة بأجنحة اإلقامة   ٥-١٠-١-٢

دورات مياه األطفال أن تكون سهلة الوصول إليها من أهم ما يجب مراعاته عند اختيار أماكن 

من كافة األماكن ، فيجب أن تكون  قريبة من حجرات النوم ولها ممرات من مناطق العمل 

  :واللعب  و دورة المياه المتكاملة البد أن تشمل اآلتى 

الحرص على تغطية أرضية دورات المياه بخامات تمنع الجراثيم أو تراكم المياه مثل  - ١

 .يب أرضيات سيراميك أو رقائق الفينيلترك

لتصميم مكان مناسب ومبهج لألطفال عند تأدية حاجتهم يحتاج المصمم إلى تقليل  - ٢

 البرودة بدورة المياه إلى أقل حد ممكن على سبيل المثال السماح ألشعة الشمس بالدخول 

ضيات سم ، و أن تكون األر ١٨٠البد من تغطية الجدران بالسيراميك حتى ارتفاع  - ٣

  .مانعة لالنزالق

 .، حامل للصابون قد يكون فوق الحوض لغسيل  Garb‐barقضيب لإلمساك   - ٤

 . Toilet Paper holderماسك ورق الحمام بجوار المرحاض  - ٥

 ٣دش، مرايا - ٦

 

                                                   
 ٣٠ص   -)ألثاث واألكسسوارات(التصميم الداخلى   –أحمد الشامى/ ترجمة د –جون إف بايل  - ١
دور التصميم الداخلى واألثاث لغرفةاالطفل بالمسكن المعاصر فى تنمية قدرات  –امنية مجدى عبد العزيز  -  ٢

 ١١٠ص  –مرجع سابق  –سنوات  ٦:٤:الطفل المصرى 
 –الوظيفية وتطبيقها فى التصميم الداخلى واألثاث ألطفال مؤسسات الرعاية األجتماعية  –ا سيد أحمد راني -  ٣

  ٢١١،٢١ص -مرجع سابق 
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 –الوظيفية وتطبيقها فى التصميم الداخلى واألثاث ألطفال مؤسسات الرعاية األجتماعية  –رانيا سيد أحمد   -١
 ٢١٥،٢١٤ص –مرجع سابق 

  بوصة  سنتيمتر

٤٨  ١٢١.٩  A 
٣٠  ٧٦.٢  B 

٢٤-١٩  ٦١-٤٨.٣  C 
٢٧  ٦٨.٦  D 
١٨  ٤٥.٧  E 

٤٣-٣٧  ١٠٩.٢-٩٤  F 
٧٢  ١٨٢.٩  G 

    بوصة   سنتيمتر

٣٦-٣٢  ٩١.٤ -٨١.٣  H 
٦٩  ١٧٥.٣  I  

١٨-١٦  ٤٥.٧-٤٠.٦  J  

٣٢-٢٦  ٨١.٣-٦٦  K  

٣٢  ٨١.٣  L  

٢٤-٢٠  ٦١ -٥٠.٨  M  

   ١اإلرتفاعات والمقاييس المناسبة للطفل فى إستخدام الحمام) ٢-١-٢(الجداول 
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  : Outpatientالعيادات الخارجية  ١١-١-٢

قسم العيادة الخارجية هو أحد األقسام التشخيصية العالجية فى المستشفى على اإلطالق ، إذ أنه 

يقوم بعملية متكاملة من التشخيص والعالج قد تغنى المريض عن اإلقامة فى المستشفى ، كما أن 

ه دائما هذا القسم هو عادة أول ما يقابله المريض فى أول زيارة له للمستشفى ، لذلك يعطي

االنطباع األول عن هذه النوعية من المباني والتي غالبا ما يكون المريض متخوفا منها ، وبذلك 

والعيادات الخارجية هي مجموعة . ١فمن الممكن أن يساعد هذا القسم على التغلب على الرهبة 

 من الحيزات المعمارية المصممة خصيصا ألداء عملية تشخيص المرض ومتابعة المرضى أو

توفير العالج البسيط أو المبدئي لبعض الحاالت المرضية أو إلجراء عملية جراحية بسيطة 

) مريض اليوم الواحد(يستريح بعدها فى غرف الرعاية اليومية الخاص بالعيادة الخارجية 

  .بواسطة فرق طبية متخصصة

  : المكونات والحيزات الرئيسية للكشف والعالج  ١-١١-١-٢

ارجية وحدة متكاملة الخدمات ، ومنفصلة عن باقى خدمات المستشفى تعتبر العيادة الخ

بغرض الفصل فيما بين حركة هذه المجموعة من الزوار والمرضى غير الدائميين والحركة 

  :العامة لمرضى اإلقامة مما يحقق سهولة الحركة ويمنع تداخلها وتتكون من 

  :The reception أ مكتب االستقبال والمعلومات -١- ١١-١-٢

وتعريفهم بالمكان وخدماته ، ومواعيد تواجد األطباء  مالستقبال المرضى الجدد وتسجيل بياناته

  .وإستالم تقارير متابعة حالة األطفال المرضى 

 :Pharmacy ب الصيدلية -١-١١-١-٢

 مكتب لتسليم األدوية -

  .مخزن صغير معقم يشمل وحدات لحفظ األدوية  -

  : Doctors Roomsت غرف األطباء  -١-١١-١-٢

  تستخدم لطبيب واحد فقط حيث يقضى بها فترات الراحة بين متابعته للحاالت المرضية أو يطالع 

بها أبحاثه ويستخدمها الطبيب لقراءة التقارير الطبيبة قبل فحص الحالة المرضية ، وكذلك 

كتابتها بعد فحصها ، كما تستخدم لشرح الحالة المرضية للطفل لوالديه دون تعريض الطفل 

غرف األطباء وغرف الفحص داخل حيز واحد ، ويفصل بينهما قاطوع . اع هذا الحوار لسم

  ٢ .زجاجى ، وهناك مدخل خاص لألطباء بعيدا عن مدخل المرضى 
                                                   

 ٨٨ص –مرجع سابق    –المتطلبات التصميمية فى المستشفيات  العامة   –بد القادر وليد عبد المنعم ع -١
 -مرجع سابق –معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الداخلى للمستشفيات المتخصصة  –وائل على -  ٢

 ٣٨٧، ٣٨٨ص



 
  الفصل األول                                           المعايير التصميمة للحيز الداخلى  –الباب الثانى 

١٠٢ 
 

 :Exam Roomث غرف الكشف  -١-١١-١-٢

يجب أال يقل المسطح الصافي للغرف المخصصة للكشف بالنسبة للتخصصات المختلفة  -

ة غير شاملة المداخل وأماكن التخزين والدواليب ودورات متر مربع لكل غرف ٨عن 

 .المياه 

متر على يمين  ٠.٨تسمح أبعاد الغرفة واألثاث المتحرك بها بحيز ال يقل عرضه عن  -

 .منضدة الكشف وعند نهايتها 

 .تتضمن غرفة الكشف على حوض غسيل أيدى والمعدات الطبية المطلوبة  -

ن السجالت الطبية وكتب لكتابة الروشتة وتقرير تحتوى غرفة الكشف على مكان لتخزي -

 .الطبيب 

 . ١مراعاة خصوصية المريض على منضدة الكشف في جميع األوقات -

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

األبعاد والقياسات المطلوبة لحركة الطبيب وطاقم التمريض بغرفة الكشف بالعيادة )  ٤٤ -١-٢(شكل 

  ٢الخارجية

  

                                                   
 ٣٦ص  –مرجع سابق  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -١

٢  - Julius Panero,Martin Zlink, Human Dimenion,Interior Space, Whitney Library of 
design, ١٩٧٩, p ٢٣٦ 
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 :Treatment roomsج غرف العالج  -١-١١-١-٢

أال يقل مسطح الغرف التي تقدم بعض الخدمات الطبية العالجية مثل الجراحة والعظام  -

متر  مربع صافى لكل غرفة غير شاملة المداخل و أماكن التخزين  ١٢ألخ عن 

 .متر ٣ويراعى أال يقل أي ضلع في الغرفة عن . والدواليب ودورات 

 ٠.٩المتحركة بحيز ال يقل عرضه عن  أن تسمح أبعاد الغرف بتوزيع األثاث واألجهزة -

 .متر على جانبي منضدة العالج وعند نهايته 

 .يجب أن تحتوى غرفة العالج على حوض غسيل األيدى والمعدات الطبية المطلوبة  -

يجب أن تحتوى غرفة العالج على مكان لتخزين السجالت الطبية ومسطح لكتابة  -

 .الروشتة وتقرير الطبيب

 .ريض أثناء العالج في كل األوقاتمراعاة خصوصية الم -

في حالة وجود عيادة للطب الطبيعي والروماتيزم يفضل أن تكون بجوار عيادة المخ  -

 ١٢واألعصاب وبها أجهزة رسم العضالت ورسم المخ وال يقل مسطحها الصافى عن 

 .متر مربع 

و أال يقل المسطح الصافي لعيادة األسنان سواء كانت جراحية أو عالج تحفظي أ -

ويراعى . متر  ٣.٥٠متر مربع ، وأال يقل أي ضلع في الغرفة عن  ١٤عن  تتركيبا

تزويد الغرفة بنظام صرف وتغذية بالمياه في مكان مناسب لكرسي العالج كما يراعى 

 .تزويد الغرفة ببعض الغازات الطبية مثل الشفط والهواء الطبى المضغوط 

  :ح المتطلبات الوظيفية العامة -١-١١-١-٢

 لخصوصية ا

مراعاة خصوصية المريض من حيث العزل الصوتى والبصرى بحيث يشعر المريض  -

 .باألمان والراحة طوال تقديم الخدمة الطبية له 

  المداخل 

الالفتات اإلرشادية يجب أن تكون واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى دخول  -

 .منطقة العيادات الخارجية 

ة مدخل مستقل عن باقي عناصر المستشفى كما يفضل يفضل أن يكون للعيادات الخارجي -

أن تكون وحدة العيادات الخارجية بالطابق األرضى أو أقرب ما يكون للطابق األرضى 

ويجب أال يضطر المريض إلى المرور خالل أقسام أخرى للمستشفى للوصول للعيادة 

 .الخارجية 
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في ( العيادات الخارجية  يمكن استخدام بهو المدخل الرئيسي للمستشفى للتوزيع إلى -

 ) .المستشفيات المتوسطة أو صغيرة الحجم 

 .يجب مراعاة حركة المعاقين وذوى االحتياجات الخاصة  -

  صالة االنتظار  

  .يراعى أن تكون صالة اإلنتظار كافية لعدد المترددين على العيادات الخارجية  -

قة العيادات الخارجية إلحاق مكتب االستقبال بصالة االنتظار ويكون عند مدخل منط -

  .ويحتوى على مكتب ونظام إتصال بمحطة التمريض والسجالت الطيبة للمستشفى 

يفضل عمل صاالت انتظار فرعية لمناطق الفحوصات التشخصية وفى حالة وجود أعداد  -

  . كبيرة من غرف الكشف يفضل إيجاد أماكن انتظار فرعية قريبة منها 

  .للشرب بمنطقة االنتظار وجود تليفون عمومي وثالجة مياه  -

يجب أن تكون هناك وحدات لدورات المياه للجنسين على اتصال مباشر بمنطقة العيادات  -

الخارجية ومسقلة عن دورات المياه العامة للمستشفى ويجب أال يكون الوصول إليها من 

 .خالل أماكن عامة أخرى بالمستفشى 

  أعمال النهو

ف المعلقة والمفروشات والستائر معالجة ضد انتشار جميع أعمال النهو الداخلية واألسق -

الحريق وأال ينتج عنها غازات خانقة أو سامة فى حالة الحريق طبقا لكود الحريق 

  .المصرى 

  .يجب أن تكون األرضيات من مواد قابلة للتنظيف بسهولة ومانعة لالنزالق  -

  .جراثيم أال تتأثر خامة األرضيات بمواد التنظيف المضادة للبكتريا وال -

  .األسفال محكمة ومن مواد غير مسربة للمياه  -

  .١أن تكون أعمال نهو الحوائط من مواد سهلة الغسيل والتنظيف والتطهير -

  : العناية المركزة ١٢-١-٢

ساعة وقدر العناية عالى جدا  ٢٤وهذا الجزء لخدمة المرضى في الحاالت الحرجة على مدى 

ة وهذا الجزء ذو أعداد عالى من حيث اإلمدادات وعلى جانب كبير من التخصص حسب الحال

واإلمكانيات للمحافظة على تحسن حالة المريض وحجم هذا الجزء يختلف حسب حجم المستشفى 

أسرة وإذا كانت  ١٠إلى  ١٤ونوعيتها ونوعية العمليات الجراحية التي تتم بها وعدد األسرة من 

                                                   
 ٣٦،٣٨، ٣٥ص –مرجع سابق  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -١
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في العناية المركزة ينشأ بها قسمان عناية  المستشفى كبيرة وفى احتياج لعدد أكبر من األسرة

  .١مركزة أحدهما للقلب واآلخر عام أو تزداد إلى ثالثة أقسام أو أربعة 

  :أ اإلحتياجات التصميمية لمنطقة العناية المركزة  – ٩-٣-١-٢

 .مراعاة توفير أماكن خاصة ألحد الوالدين بقرب األطفال المرضى  - ١

 .دهم بشكل تام عن أي مصدر للضوضاء الحفاظ على خصوصية المرضى وإبعا - ٢

 .اختيار األلوان واألشكال من الورق الحائط والتي تتناسب مع الطفل المريض  - ٣

يراعى قرب العناية المركزة من منطقة العمليات والبعد عن التوصيالت الكهربائية  - ٤

 .التى قد تؤثر على قراءة األجهزة الحساسة الموجودة بغرف العناية المركزة 

نظرا إلحتوائها على (يادة معدالت العزل الحراري والحماية ضد الحرائق يجب ز - ٥

 )بعض األجهزة والمعدات ذات حساسية عالية لدرجات الحرارة 

يجب أن يتمتع هذا المكان بأقصى درجة ممكنة من الهدوء وذلك من خالل استخدام  -٦

عزل مواد لها قدرة االمتصاص الصوتي و بالطات تحتوى على كافة عوامل ال

 ٢.الصوتى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Benioff Children’s Hospitalيوضح غرفة العناية المركزة بمستشفى ) ٤٥-١-٢(شكل 

  
  

                                                   
ت مسارات  حركة اإلمدادات والشبكات العامة كأحد المؤثرات على تصميم المستشفيا  -سامح سيد شاذلى ١  --

 ١٢ص –مرجع سابق  -
– المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -  ٢

 ١٨٦ص  – مرجع سابق
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الخارجية للعناية المركزة التي تهتم بمراقبة الحالة الصحية للطفل توضح غرفة المراقبة ) ٤٧-١-٢(األشكال 

  ١المريض ومنطقة اإنتظار الوالدين

    

                                                   
١- http://missionbayhospitals.ucsf.edu/facilities/childrens-intensive-care-unit-

patient-room.php 

 غرفةالمسقط األفقي توضح  ) ٤٦-١-٢(شكل 

 Benioff Children’s بمستشفى ةالعناية المركز

Hospital  
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  :  Laboratory and radiology المعامل واألشعة ١٠-٣- ١-٢
وهذه األقسام هي أقسام تشخيصية تساعد على الوصول بدقة إلى التشخيصات الطبية سواء 

امة ووحدات التمريض أو لمرضى العيادات الخارجية وتقدم للمرضى النزالء فى أماكن األق

الخدمة الطبية على مدار اليوم لسد اإلحتياجات التشخيصية للمستشفى والمعامل لها أنواع متعددة 

  .منها الباثولوجى لتحليل األنسجة لمعرفة أسباب األمراض ومعامل تحليل البول والبراز

  : operations roomجناح العمليات ١١-٣-١-٢ 

جناح العمليات هو القسم المعقم الذى يجب فصله عن حركة المستشفى الثقيلة والترددية ، ويتم 

فيه العمليات الجراحية على المريض بعد فحصه ويختلف حجم القسم أى عدد غرف العمليات به 

حسب حجم المستشفى ويعتبر من أهم األقسام فى المستشفى حيث أهمية الخدمة التي يؤديها 

رتبط بمدى تأثر حياة المريض بمستوى وكفاءة األداء الداخلي وكيفية الفصل الذي يتم بين وت

حركة اإلمدادات المعقمة وحركة التخلص من النفايات أو حركة البياضات المتسخة إلى المغسلة 

ومدى كفاءة حركة اإلمدادات لألدوات المعقمة  . وحركة األدوات الملوثة إلى التعقيم المركزي 

 –لبياضات وجناح العمليات يشتمل أساسا على مناطق أنشطة رئيسية مختلفة جزء األعداد وا

  ١الحيزات اإلضافية التابعة  –جزء التخلص من التلوث  –جزء التعقيم 

  :أ المعايير التصميمية العامة ألجنحة العمليات  – ١١-٣-١-٢

لمكونة لجناح العمليات يجب أن تقوم عناصر التهوية الصناعية بتغيير هواء الحيزات ا - ١

مرة فى الساعة لمنع انتشار البكتريا ، واألتربة ، كما يجب إضافة نوافذ  ٢٠بمعدل 

للتصميم المعمارى لغرف العمليات للحصول على الهواء الخارجى فى حاالت أعطال 

 .التكييف 

لمنع توالد % ٦٠-٥٥تثبيت معدل الرطوبة داخل أجنحة العمليات لتترواح فيما بين   - ٢

 .الكهرباء األستاتيكية 

توفير مصادر إضاءة طبيعية لتوفير القدر المناسب من ضوء النهار للمساهمة في قتل  - ٣

البكتريا والجراثيم ، وتحدد كمية الضوء المطلوب توفيرها اعتمادا على طبيعة عمل 

 .غرفة العمليات 

عمليات مع يفضل استخدام أسلوب اإلضاءة المحددة المهمة والموجهة إلضاءة جناح ال - ٤

مراعاة استخدام وحدات إضاءة مزودة بوحدات إعتام مناسبة لمنع الوهج ، واللمعان 

  .المؤثران على درجة وضوح الرؤية 
                                                   

  -اإلمدادات والشبكات العامة آأحد المؤثرات على تصميم المستشفيات  مسارات  حرآة  -سامح سيد شاذلى  -١
 ١١، ١٢ص –مرجع سابق 
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عالية لرؤية األلوان وخاصة لون جلد ) CRI(استخدام وحدات إضاءة ذات درجة  - ٥

 .المرضى كما هو دون تداخل أو تغيير

زدوجة الزجاج وبينهما فاصل مفرغ للعزل يجب أن تكون نوافذ اإلضاءة الطبيعية م - ٦

 .الحراري والصوتي 

م لسهولة مرور  ١,٥٠أال يقل عرض أبواب دخول المرضى بأجنحة العمليات عن  - ٧

تروليات نقل المرضى وما يصحبها من أجهزة ، مع ضرورة إضافة أجهزة غلق ذاتية 

تلقائيا بمجرد اقتراب لألبواب ، وبالنسبة ألبواب غرفة التعقيم يجب أن تكون ذات خاليا 

 . ١أفراد الفريق الجراحى منها

  

  

  

  

  

  

  

 

أن تكون المعالجات الداخلية للحوائط واألسقف ذات مسطحات لونية مباشرة مع تجنب  - ٨

هندسي وذلك للحصول على بيئة داخلية استخدام المسطحات المرسومة أو ذات اإليقاع ال

 .هادئة تسمح بزيادة تركيز فريق الجراحة 

أن تكون األلوان المستخدمة ذات درجة محدودة من التباين وتكون قليلة التشبع ليسهل   - ٩

 .على أعين الفريق الجراحي التآلف معها 

                                                   
١ -David R.porter- Hospital Architecture For Design and Renovation-p٧٠ 
١-http://www.heartatchildrens.org/cardiac-hybrid-or.php 

 

توضح غرفة المراقبة الخارجية التابعة ) ٤٨-١-٢(شكل

لغرفة العمليات التي تراقب الحالة الصحية للمريض أثناء 

  العملية الجراحية وتوافى الفريق الطبي بالتقارير الصحية

د البد أن تسمح غرفة العمليات بمزي) ٤٩-١-٢(شكل

الحرية أثناء إجراء العمليات الجراحية للفريق  نم

الطبي مع استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير 

  ٢.أكبر قدر من الراحة والهدوء والدقة 
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١٠٩ 
 

امتصاص استخدام معالجات وخامات لتكسية للحوائط واألرضيات المختلفة تعمل على  -١٠

موجات الصوت ومنع ترددها لتجنب توالد الضوضاء حيث أن لهذا تأثير إيجابى على الجراح 

 . ١لمساعدته على التركيز

إضافة شبكة من أسالك النحاس في معالجة األرضية لتسريب الشحنات الكهربية    -١١

 .العام لمنع توالد الكهرباء األستاتيكية  األرضيالزائدة إلى 

ام خامات ذات فواصل لتكسية األسطح المختلفة كالسيراميك أو الرخام في حالة استخد   -١٢

 .يجب مأل هذه الفواصل بخامة األيبوكسى ...أو 

أن يتم الدمج بين األجهزة الطبية وعناصر المعالجات الداخلية للحوائط لتسهيل    -١٣

الحركة داخل غرف العمليات وتوفير متطلبات األجهزة من اإلضاءة أو اللون أو 

حات العمل الملحقة بها مما يوفر الكثير من الوقت والجهد للعاملين داخل غرف مسط

 .العمليات 

أن تكون جميع الحيزات المكونة لجناح العمليات ذات درجة عالية من التعقيم ولذا    -١٤

يفضل إستخدام عناصر تصميمية ومعالجات وخامات تكسية معالجة لمنع نمو الجراثيم 

 .٢وتعقيمها بسهولة ، وكذلك يسهل تنظيفها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣إحدى غرف العمليات) ٥٠-١-٢(شكل 

                                                   
  ١٤٧ص  –تكنولوجيا المستشفيات  - بول ينلسون -١
    ١٧٩ص –التصميم المعمارى لمبانى المستشفيات  –د مجدى موسى، دنبيل السراج  - ٢
٣ - httpwww.hpnonline.cominside٠٢٠٨٠٢-٢٠٠٨-OR-LIGHTS.html 
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 :  light الضوء ١-٢-٢

ولذلك كان الضوء محورا هاما لحياة اإلنسان والنبات . الضوء جزء من صميم مادة الحياة 

 باحتياجناستثناء إدون تحفظ أو  –لذلك نشعر جميعا  –فحياة البشر تخضع بقوة تحت تأثيره 

  . ١للضوء   الحيوي

ء حيث أن الملمس والشكل والضوء إن اإلهتمام بالخامة والملمس يقودنا إلى اإلهتمام بالضو

يكمل الواحد منهما اآلخر، يهتم المصمم الحديث بالضوء كنوع من الطاقة ينبغي التحكم فيها، أما 

فمقدار تحكمه محدود حيث أنه ال يستطيع تغيير وهج  Outdoorsبالنسبة لخارج البنايات 

أكبر فإنه يستطيع التحكم لديه قدرات  Indoorsالشمس إال في حدود ضيقة، ولكن في الداخل 

بالطريقة التي يدخل بها النور الطبيعي كما يستطيع التحكم بالكيفية التي يوضع بها الضوء 

  .الصناعي إذ يستطيع أن يغير مميزاته وقوته واتجاهه

فالضوء قد يكسب األشياء ملمساً مختلفاً يرمز إلى الوضوح ألنه يجب األشياء سهلة المالحظة 

الفهم بينما الظالم يرمز إلى الغموض وإذا أردت أن تخلق جواًَ مفتوحاً عليك أال وبالتالي سهلة 

ولكن أيضاً  الحيزالضوء ليس فقط إلظهار طبيعة  استخدامتستعمل الضوء المركز وكذلك يمكن 

جيد اإلضاءة في الداخل في نهاية  حيزدما يوضع عنف االنتباهلتقوية التنظيمات الحيزية لجذب 

وهذا دائماً  االنتباهأو عندما تضاء زاوية معينة فإنه يعمل كمغناطيس قوي بجذب  منطقة معتمة

  .ما يستغله مهندسو فنانو المسرح 

   :Lighting and light  الضوء واإلضاءة ١-١-٢-٢

وتعد اإلضاءة أكثر وسائل التصميم عملية وإثارة وغموض، إنها مثيرة لما لديها القدرة 

 ٢ .مسها، وهي غامضة ألن أشعة ضوئها خفية ما لم تصطدم مع سطحعلى نقل األشياء التي تل

  : Shadowand light الضوء والظل  ٢-١-٢-٢

ينعكس الضوء على سطوح األشكال المختلفة ويتشكل الظل في المناطق التي ال يصل 

إليها النور بأي نسبة ، الضوء والظل يضيفان على أي بناء إحساس بالعمق ، لذا يفترض تحديد 

   ٣.لعالقة بين الضوء والظل كما يجب ا

  :تأثير اإلضاءة على الطفل  ٣-١-٢-٢

  اإلضاءة التقل أهمية عن اللون بالنسبة للطفل فاإلضاءة ضرورية ، وتعتبر من أهم الوسائل التي

                                                   
 ٢٤٠ص   -مرجع سابق  - نظرية العمارة الداخلية   -   –محى الدين محمد وهبة   -١
  ١٣٩دار قابس للطبع والنشر،ص –تذوق الفن المعمارى  –مد حسين إبراهيم ترجمة مح – سينكلير جولدي -٢
 ١٩٩٤ –دار قابس للطباعة والنشر  –جريس خورى ، مصطفى قبيس  –التصميم الداخلى مبادىء أساسية  -٣
 ١٣ص  –الطبعة األولى  –
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تساهم في تهيئة اإلطار الصحي للطفل ، ويشترك الضوء واللون معا إلسعاد المشاعر وإدخال  

لطفل ، كما إن اإلضاءة تشكل ميدانا زخرفيا قائما بذاته ، وترتبط إرتباطا الراحة إلى نفس ا

جماليا مع سائر عناصر التصميم الداخلى وتعطى المصمم من الحرية بما تمكنه من تناول أفكاره 

وخططه ، من المؤكد أن الضوء يحمل القوى المطلقة على كشف األشياء ، تلك القوة لديها 

اءة تكشف الشكل ، وهى تستطيع أن تجعل الشيء يبدو مسطحا ، أو تؤكد تشبعات دقيقة ، فاإلض

  ١.أبعاد انفصال المستويات 

  :التأثير السيكولوجى لإلضاءة  ٤-١-٢-٢

تؤثر شدة وضعف اإلضاءة على الرؤية الصحيحة مما يؤدى إلى ضيق في النفس وتعثر في 

لون الضوء يغير من لون  الحركة ، وكذلك حدوث اإلبهار يؤدى إلى حيرة الطفل كما أن

  .األسطح الواقع عليه فيؤدى إلى إلى إخفاق في إدراك الطفل لأللوان

  :التأثير الفسيولوجى  لإلضاءة  ٥-١-٢-٢

 :وهى إمكانية العين لتمييز التفاصيل ، وتتوقف على : حدة األبصار  - ١

ى لوكس ف ١٥٠شدة اإلبصار وهى الحد األقصى لحدة اإلبصار تكون بشدة استضاءة  •

غرف األطفال و هذا ما قرر له اللجنة الدولية لإلضاءة وأى زيادة تؤدى إلى تقليل من 

 .حدة األبصار لدى الطفل 

تتوقف حدة اإلبصار على شدة التباين بين الشيء المرئي والسطح الموجود : التباين  •

 .سواء في اللون أو في الضياء 

ال الضوء األحادي اللون في تقوى حدة األبصار باستعم: التكوين الطيفي للضوء  •

 .اإلضاءة 

تأخذ عين  الطفل فترة من الوقت لترى األشياء الموضوعة أمامها ، : سرعة اإلدراك   - ٢

وبالتالي هناك عالقة بين سرعة اإلدراك وشدة اإلستضاءة ، فكلما زادت شدة اإلستضاءة 

دة شدة زادت سرعة اإلدراك إلى أن يصل إلى حد ثابت تثبت اإلدراك حتى مع زيا

 ٢.اإلستضاءة 

 : Light sourcesءمصادر الضو ٦-١-٢-٢

  واإلضاءة نوعان، إضاءة طبيعية وهي التي تتمثل في ضوء النهار الناتج عن أشعة الشمس، أما 

                                                   
ص  - ٢٠٠١ –الشروق  مكتبة زهراء –الهندسة الداخلية لذوى اإلحتياجات الخاصة –عبد الرحيم الشراح  -  ١

١٦٣ 
دور التصميم الداخلى واألثاث لغرفةاالطفل بالمسكن المعاصر فى تنمية قدرات  –امنية مجدى عبد العزيز  -  ٢

 ١٤٧ ص  –مرجع سابق  –سنوات  ٦:٤:الطفل المصرى 
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  .النوع الثاني هو الضوء الصناعي وأهم مظاهره ضوء الكهرباء

  .ضوء النهار الطبيعي – ١

  ١.اإلضاءة الصناعية – ٢

  : اإلضاءة الطبيعية لمستشفى الطفل  أهمية ٧-١-٢-٢

 .وما تتميز به اإلضاءة الطبيعية يرجع إلى القيمة الكامنة فيها  مجانيضوء  الطبيعيالضوء 

  :وتتميز اإلضاءة الطبيعية بما يلي 

االعتماد على اإلضاءة الطبيعية والمباشرة  إلدراك صفة المكان المحيط به ، وإستغاللها  •

المكان خارجيا وداخليا ، وتتمتع المنطقة باإلضاءة الطبيعية   كعنصر يؤثر على تشكيل

طوال فترة ظهور الشمس وحتى المغيب وتتنوع فى إظهار القيم الجمالية  من ضوء 

  .وظل  حسب مساحات وإتجاهات الظالل على عناصر المكان المختلفة 

  :والستغالل اإلضاءة الطبيعية فى المكان 

 .دة أشعتها وزوايا الظل دراسة مدة سطوع الشمس ، وش  - ١

معرفة مسار الشمس ، وترجمته إلى زوايا رأسية وأفقية فى األوقات المختلفة   - ٢

 .لظهورها 

 –إيجاد عالقة تشكيلية بين العالقات المكانية ، والكتل البنائية من حيث التوجيه  - ٣

  ٢ .الشكل والتشكيل  –االرتفاع 

من  اكتسابهوضوحا يصعب  خليالداوتتميز اإلضاءة الطبيعية أنها تكسب الحيز  •

 وانسجامفضال عن ما لضوء الشمس من صفات قيمة التجانس . اإلضاءة الصناعية 

المستمدة من اإلضاءة الطبيعية والتميز الواضح لها بين  – الداخليعناصر الحيز 

  .مستويات العمارة الداخلية وبين مسطحات الحوائط الرأسية واألسقف األفقية 

 واستخدامهطبيعية وفير عزيز مما يؤكد على ضرورة اإلستفادة منه مصدر اإلضاءة ال •

اإلضاءة الفعلية الطبيعية بتحديد أماكن ومسطحات  فيويمكن التحكم . والتحكم فيه 

تجاهها وتوجيه الحيز للجهات إو) وعمقها  وارتفاعهاأطوالها (وحجم فتحات النوافذ 

نفاذية دام العناصر المحددة لكما يمكن إستخ) شرق غرب  –شمال جنوب (األصلية 

 . ٣الضوء

                                                   
    ٩٥ص   -مرجع سابق– s.o.sالعمارة الداخلية لقرى األطفال  –جهاد محسن الخضراوى  -١
 –حوار األبداع والتجريد فى التصميم الداخلى بين الذاتية والموضوعية  –سيد البدوى عبد اللطيف اسر ي -٢ 

 ٢٣٧،٢٣٨ص -مرجع سابق 
 ٢٤٢ص   -مرجع سابق -نظرية العمارة الداخلية   - محى الدين محمد وهبة  -٣
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 الضوء الطبيعي يعطى اإلنسان اإلحساس بالوقت واالتجاه والمتعة ، اإلضاءة الطبيعية  •

تساعد على التناغم واإليقاع الطبيعي للجسم الذي يعمل على التحكم في وظائف الجسم  •

رة الجسم ، المختلفة ، كالتحكم فى مواعيد النوم ، إفراز الهرمونات ، درجة حرا

 . ١ووظائف عضوية أخرى

  :Control of natural lightingوسائل التحكم فى اإلضاءة الطبيعية  ٨-١-٢-٢

وفى الوسائل الحديثة  أمكن التحكم إلى حد ما في ضوء النهار عن طريق المظالت التي 

ق تحجب أشعة الشمس وتسمح بنفاذ الضوء فقط ، مثل كاسرات أشعة الشمس ، وكذلك عن طري

  ٢. الزجاج الشفاف أو المعتم ، ثم الستائر المختلفة والمتعددة األلوان والخامات

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣شكل كاسرات الشمس  التى تسمح بنفاذ الضوء )  ١-٢-٢(شكل 

  : Industrial lighting اإلضاءة الصناعية ٩-١-٢-٢

وحدات  إستبعاد فى المنشآت العالجية بصفة عامة ومستشفى الطفل بصفة خاصة يجب

تبعث ضوءا مائال إلى  التيتغير من طبيعة ولون اإلنسان مثل مصابيح الكهرباء  التياإلضاءة 

وتعتبر اإلضاءة   الطبيوكذلك المصابيح المائلة للزرقة مما قد يضلل التشخيص  الدافئ البرتقالي

بصفة  ويكون التصميم الخاص باإلضاءة هام لمبات الفلورسنت األبيض هيالمثلى للمستشفيات 

  :كاآلتيإصابات للمرضى ويكون التركيز أي لمنع 

 .توفير إضاءة متماثلة هادئة فى أسطح اإلرضيات المتساوية   - ١

 زيادة اإلضاءة عند الممرات والطرقات  - ٢

                                                   
 –المنشآت التعيليمية  معايير قياسية للضوء واللون فى التصميم الداخلى واألثاث فى –رانية مسعد سعد  -١

 ١٩ص  -مرجع سابق
  ٩٥ص -  مرجع سابق - s.o.sالعمارة الداخلية لقرى األطفال  –جهاد محسن الخضراوى  -٢
٣- http://nodals.com/Site/Archi.sunbreaker.html 
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 إستخدام إضاءة غير مباشرة كلما أمكن حيث إنها تعطى قدرا عاليا من اإلضاءة   - ٣

 .دون حدوث زغلله وإبهار     

 .وحدة اإلضاءة وارتفاعضع يجب مراعاة و  - ٤

     حتياجه لكمية اإلضاءةإمراعاة اإلضاءة الخاصة بكل حيز على حدة حسب   - ٥

  .اإلضاءة المطلوبة  لكمية              

١ يوضح كمية اإلضاءة الالزمة لمكونات مستشفى الطفل )١-٢-٢(جدول(   

  : Using Colored lighting اإلضاءة الملونة اماستخد ١٠-١-٢-٢

فنجد أن العالج بالضوء األزرق "الضوء الملون يمكن أن يستخدم كعالج في مستشفيات األطفال، 

الصادر من اللمبات الفلورسنت أصبح هو البديل لعملية نقل الدم في عالج مرض اليرقان 

)Jaundice (ويدمر الزيادة في البيلوروبين  عند األطفال المبتسرين فهو يخترق الجلد

)Bilirubin ( التي ال يستطيع كبد الطفل الغير مكتمل النمو)إزالتها، ويظل الطفل ) المبتسر

  تحت تأثير أشعة الضوء لمدة يومين أو ثالثة لمساعدة الكبد على التأقلم وتأدية مهامه بصورة 

 .٢طبيعية

                                                   
–أسس ومعايير تصميمية ألجنحة األقامة بالمستشفيات الخاصة بالطفل المصرى  –هدير مصطفى أحمد  -١

 ١٣٩ص   -مرجع سابق

 ٩٢ص -مرجع سابق  –األسس التصميمية للرعاية لألطفال فى المستشفيات  – ىجلوحنزى محمد الك -٢

وات لكل متر  luxالمطلوب luxأقل إضاءة نوع النشاط

  مربع فلورسنت

  ١٧:٢٣  ٧٠  ٥٠  ممرات وحجرات صغيرة للممرضات

  ٣٣  ١٥٠  ١٠٠  ساللم

  ١٧  ١٠٠  ٥٠  رات مياهدو

  ٢٣  ٢٠٠  ٧٠  أماكن األستقبال والزوار

  ٣٣  ٢٠٠  ١٠٠  مطبخ

  ١٠  -  ٥٠  حجرات إقامة األطفال

  ٦٥  ٥٠٠  ٢٠٠  بجوار السرير

  ١٧  ١٠٠  ٥٠  الحمامات

  ١٢٥:٦٥  ٥٠٠  ٢٠٠  المرآة بالحمامات
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  :شروط اإلضاءة الناجحة  ١١-١-٢-٢

أللوان يجب أيضا أن تفكر بأنواع الضوء داخلها ألنه من األحسن أن نختار عندما نختار ا

اللون والضوء الذى يعكس اللون كما هو وإذا أردت إضاءة بمصابيح الفلورسنت فافحص 

األلوان التى تالئم أنوار هذه المصابيح التى تستعمل والمصابيح الوهاجة تؤكد اللونين األحمر 

في حين أنه بعض مصابيح الفلورسنت تصدر  –لى األخضر بقوة ع سواألصفر وال تنعك

كما ينبغى اعتبار . أضواء تؤكد اللونين األزرق واألخضر وتعكس البرودة في جو الغرفة 

التعرض للضوء أثناء النهار في عملية اختيار اللون ، بمعنى فحص اللون في ضوء النهار 

 ١.وتحت األضواء الصناعية 

  : مستشفىلإلضاءة لأهمية تصميم ا ١٢-١-٢-٢

 العصبيتوفير اإلضاءة الغير مباشرة يساعد على توفير جو من الهدوء وتقليل التوتر   - ١

اإلسترخاء المطلوبين  للهدوء و اإلنساني االحتياجأنه يحقق  أيلدى المرضى والزوار 

 .فى المستشفى 

اءة الصناعية سواء عن طريق النوافذ أو باإلض االنتظارتوفير اإلضاءة الكافية بحيزات   - ٢

لتلبية احتياج المنتظرين بتلك الحيزات إلى القراءة أو تصفح المجالت لقضاء  ضروري

 .الوقت أثناء فترات األنتظار 

 االحتياجتسهيل وتلبية  فيالفتات التعريف والعالمات اإلرشادية تساعد لاإلضاءة الجيدة ل - ٣

 .للتعرف على المكان والعثور على الطريق  اإلنساني

يع اإلضاءة بحيث تسمح برؤية وجوه المتحدثين بوضوح هام لرؤية تعبيرات إن توز - ٤

إلى التواصل مع  اإلنساني باالحتياجالوجه حيث أنها مكملة للغة الحوار وهذا له عالقة 

 .الوسط المحيط 

ليال  الطوارئضاءة مداخل إإنقاذ حياة مريض ف فياإلضاءة الناجحة تلعب دورا حيويا  - ٥

ا وسهل التعرف والوصول إليه بسرعة يمثل أهمية قصوى قد يكلف بطريقة تجعله ظاهر

لون اإلضاءة يجب أن يكون مناسب ليعطى االنطباع   .التقصير فيها حياة المصاب 

الصحيح عن لون البشرة حيث أن ذلك يعتبر عامل مساعد في عملية تشخيص الحالة 

 . ٢المرضية للمريض وبصفة خاصة بقسم الطوارئ بالمستشفى

                                                   
  ١٢٦ص   -مرجع سابق ––التصميم الداخلى مبادىء أساسية  -جريس خورى ، مصطفى قبيس -  ١
،ص  ١٩٩٨العدد الثانى المجلة العلمية لهندسة األزهر، جامعة األزهر ، القاهرة، المجلد األول ،  -٢

١٦٣،١٦٤  
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  : Lighting corridorsإضاءة الطرقات  ١٣-١-٢-٢ -٦

إن مستوى اإلضاءة في الطرقات ال تحتاج إلى أن تكون عالية ، وتقريبا فإن جميع نماذج 

اإلضاءة السليمة واألكثر أمانا تكون مناسبة للشخص الواقف في وضع رأسي بشكل عام ، حيث 

الطرقة ، والزجاج في  يمكن رؤية المريض بشكل مناسب من خالل مسطح من الزجاج فى

ولذلك فمن المهم وضع أضواء الطرقات بحيث تكون . الباب كما هو الحال في مستشفيات كثيرة 

غير متعارضة مع مجال رؤية المريض ولهذا السبب يتم استخدام مثبتات الضوء إلى السقف 

يتم فعل أقدام من األرض في جانب العنبر إلى الطرقة وعندما ٧ووضعها على ارتفاع حوالي 

ذلك فإن المريض الذى ينظر إلى خارج العنبر إلى الطرقة يستطيع أن يرى أن هناك ضوء 

كما يجب أن يكون الضوء الكافي لحركة المستخدمين والسيما وقت . ولكن لن يرى مصدره 

  .حدوث حريق 

  :Emergency lightingإضاءة الطوارىء  ١٤-١-٢-٢

جرات الوالدة وما شابه ذلك يجب أن أال تعتمد إن إضاءة الطوارئ في غرفة العمليات وح

على منبع واحد للقدرة الكهربائية فالوحدات التى تولد الكهرباء الخاصة بهم عادة يكون لديها 

وحدة إتصال عام إلضاءة الطوارىء وهناك مفتاح نقل أوتوماتيكى يعيد التيار الكهربائى 

عندما تعتمد مؤسسة ما على وحدة التيار للطوارئ إلى العمل عندما  ينقطع التيار العادى و

اعتمادا كامال فإن من األفضل أن توصل النقط الضعيفة بتيار آخر والمصدر الثاني ربما يكون 

وحدة عامة أخرى أو سلسلة من البطاريات التي يحتفظ بها جاهزة للعمل أو مولد كهربائي مائي 

ع التيار الطبيعي بسبب الزوابع مثال فإنها أو مولد بالبخار أو الغاز وفى األماكن التي يكون قط

ربما تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع وعند ذلك فمن المفضل أن يكون هناك تيار ثانوي أو 

مصدر للطوارئ تكفى قدرته لكي يضئ ليس فقط نقط حجرات العمليات ولكن أيضا لتشغيل 

جب بأن يوضع في االعتبار الخ وهذا النوع من األشياء ي..ثالجات الطعام ويحرك المصاعد 

   ١ويدرس جيدا عند تصميم المستشفى وتحديد مصادر اإلمداد الكهربائي بها

  :أسس تصميم اإلضاءة لمستشفى الطفل ١٥-١-٢-٢

 إضاءة الغرف العامة يجب أن تأتي من أكثر من مصدر ألنه من المرهق العمل •

  من الوهج ألنه أكثر  بين مناطق تختلف فيها كثافة اإلضاءة، ويجب أن تكون خالية 

 . ما يشكو منه المرضى

 تصميم المستشفيات التقليل أو إزالة األضواء التي لها عالقة  عندمن الضروري  •

                                                   
١ - www.almasurgical.com/minor.htm  
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 اإلضاءات ذات المهام المحددة والنافعة واستخدامبالديكور فقط بقدر اإلمكان، 

 .ألنها أكفأ من اإلضاءة العامة للمكان    

ضاءة المباشرة فإنه يجب أن يكون بها أكبر قدر في حالة اللجوء إلى وحدات اإل •

 .ممكن من السطح العاكسة

التباين بين اإلضاءات واألسقف يجب أن يكون أقل ما يمكن خاصة في الطرقات  •

وغرف الفحص وذلك لتركيز ) المصعد(ووسائل االنتقال لغرف العمليات 

 .المريض أثناء االنتظار أو الفحص على النظر إلى السقف

وجود عالقة بين كثافة اإلضاءة داخل المكان ولون الحوائط واألسقف،  يراعى •

كما أنه عند إستخدام األلوان الفاتحة في التشطيبات فإنها تحتاج إلى إضاءة أقل 

 .للحفاظ على الطاقة

وحدات الفلورسنت لها تأثير قوي جداً على شدة اإلضاءة، يراعى ذلك عند  •

كما يراعى عدم إستخدامها في العناية . ضاءةعدد وحدات اإل للتقليل من التصميم

 .وغرف العالج المركزة 

على المصمم أن يراعي أن بعض المرضى يعانون من ضعف في البصر  •

ختالف المستويات أو والظالل ربما تظهر لهم غير واضحة ومزغللة إل

  . اإلسقاطات غير المحسوسة

ن وكذلك كافية للقراءة الممرضين يحتاجون إلى إضاءة ليلية لدخول الغرفة بأما •

قبل إعطاء الدواء ودون إزعاج المريض، لذلك يجب أن تكون متغيرة ويمكن 

  .١منظم) Dimmer(التحكم بها بواسطة ديمار 

  :أهم المعايير الخاصة بتصميم اإلضاءة والمؤثرة على التصميم الداخلى  ١٦-١-٢-٢

 .الخامات ، وبدائلها تبعا لدرجة اللمعان والوهج والبريق  - ١

 .لإلضاءة  هنفاذيتأنواع الزجاج المستخدم تبعا لدرجة   - ٢

 .األلوان المستخدمة ودرجة تفاعلها ، وظهورها مع الضوء  - ٣

 .ودرجة أعتامها الطبيعيضوء النهار  فيأنواع الوحدات المستخدمة للتحكم  - ٤

                                                   
ص   -مرجع سابق  –األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى  –كنزى محمد الخلوصى  -  ١

٩٢،٩١ 
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، وكذلك أنواع  األرضياتاألسقف أو الحوائط أو  فيأنواع وحدات اإلضاءة سواء المثبتة  - ٥

لمصابيح وطريقة تثبيتها و وسائل التهوية المناسبة لها للحفاظ عليها ، وإطالة عمرها ا

 .األفتراضى ، وتسهيل عملية صيانتها 

، والبيئة ..... - مركزة  –غير مباشرة  –إضاءة مباشرة : أنواع اإلضاءة المستخدمة  - ٦

 . ١الداخلية المطلوب توفيرها لتعمل كل منها بكفاءة

  

 
 

 

 

 

 

   

إحدى طرق اإلضاءة الملونة فى ) ٣-٢-٢(شكل 

٢غرفة الطفل  

نموذج لإلضاءة الفلورسنت بمستشفى ) ٢-٢-٢(شكل 

٣كوين إليزابيث  

 .تنفيذها وألوانها  فيتصميم وحدات اإلضاءة ، والخامات المستخدمة  - ٧

عناصـر التصـميم    بـاقي تحديد البدائل المناسبة لكل العناصر السابقة  لتسهيل دمجها مع   - ٨

 .لى الداخ

 قد  والتيموجات الضوء  فيدراسة تأثير الترددات الطويلة والقصيرة لألشعة تحت الحمراء  - ٩

                 النهائيجفاف وتشويه بعض التشطيبات الداخلية المستخدمة مما يضر بالشكل  فيتسبب     

 . ٤للتصميم الداخلى للمكان على المدى الطويل

 استخدامغرف الفحص والعمليات مع  فيالمباشرة  يفضل إستخدام أسلوب اإلضاءة غير -١٠

) إضاءة من وحدات متحركة  –إضاءة سقفية ثابتة (اإلضاءة المحددة المهمة والمركزة 

                                                   
١ -Isadore Rosen Field,Hospitals Integrated Design, p.٣٠١,٣٠٢ 
٢-http://livedesignonline.com/architainment/historic_boston_led_lighting_٠٥٣٠٠٧/ 
٣-http://besthomegallery.com/interior/colorful-interior-design-of-queen-elizabeth-
children-hospital/ 
٤ - JAMA,Regulations of Acceptance of Ultraviolet, Lamps For Disinfecting Purpose 
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لتحقيق أكبر قدر من الرؤية بأقل جهد مبذول أثناء إجراء العمليات الطبية المختلفة ، مع 

 تساعد العاملين من قراءة إشارات مراعاة أن تكون قابلة للضبط لتناسب المواقف المتغيرة و

 . األجهزة الطبية ، وشاشات الكمبيوتر المتصلة بالمريض بسهولة     

 (يفضل إستخدام وحدات إضاءة لها معدل  -١١   (CRIلتمييز األلوان بسهولة وسرعة  عالي

 .وبأقل معدل ممكن من التغير اللونى 

  

      

  

             

  

  

  

  

  

     

         )٤-٢- ٢(شكل                                               

  

  

  )٥-٢-٢(شكل                  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
١ - Phoenix-Childrens-Hospital-Arizona-Architecture-Design١١ 

غير  –المباشرة (يوضحان أساليب اإلضاءة 

  Phoenixفى مستشفى) الملونة –مباشرة 

Children's Hospital  التى إستخدم أحدث

  ١) LED(وسائل اإلضاءة الحديثة 
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 :colorاللون  ٢-٢-٢

  تعريف اللون 

الحياة وفى العمارة أيضـا اللـون أحـد أهـم المفـردات واألدوات       فين هو منبع البهجة اللو

كما يرتبط اللون . والركائزالذى يعتمد عليها بناء المعزوفة التصميمية للعمارة الداخلية ومكانتها 

  :ويؤثر اللون بتأثيرات ثالث  –وجميع أوجه نشاطنا  –وثيقا حاكما بحياتنا  ارتباطا

 .يكولوجية تتعلق بتأثير اللون على نفس اإلنسان تأثيرات س - ١

 .تأثيرات فسيولوجية تختص بتأثير اللون على جسم اإلنسان  - ٢

 ١.تشكيلية جميلة –مرئية  –تأثيرات ذات قيم  - ٣

  :Psychological impact of color  للونالتأثير السيكولوجى  ١-٢-٢-٢

أفكار تريحنـا وتطمئنـا واألخـرى    تؤثر األلوان على النفس فتحدث إهتزازات بعضها يوحى ب

  نضطرب منها كذلك تستطيع األلوان أن تعطيك تأثير الفرح والمرح والحزن والكآبة 

  )تأثير غير مباشر  -تأثير مباشر(التأثير السيكولوجي ينقسم إلى 

  .يستطيع أن يظهر تكوينا عاما بمظهر الفرح أو الحزن : األول 

  .حسب األشخاص  أي الغير مباشر فهو يتغير: الثانى 

  :التأثير الفسيولوجى للون  ٢-٢-٢-٢

يتعدى تأثير اللون في بعض الحاالت التأثير السيكولوجي السابق ذكره إلى تأثير فسيولوجى ينتج 

 على جزء أو مجموعة أجزاء من الجسم فحاالت اإلضطراب التى تحدث من اللـون األحمـر  

كن الناتج من اللون األخضر هى بالتأكيد تـأثيرات  والتأثير المس –والتأثير المنبه للون األصفر 

وهناك تأثيرات من الصعب تحديدها فترى اإلحساس بالحرارة الذي ينـتج   –فسيولوجية محضة 

    ٢.من اللون األخضر مثال 

  :Color and movement trends  اللون وإتجاهات الحركة ٣-٢-٢-٢

ن عن طريق اللون تحديد أماكن الحركة اللون يمكن أن يحدد إتجاهات الحركة في الحيز ويمك

وأماكن التوقف، فاأللوان يمكن أن تظهر تتابع الحيزات والمساحات وكذلك يساعد الضوء في 

وهو ما يساعد الطفل على زيادة اإلنتباه  –ومن اإلضاءة إلى الظالم  –إظهار هذا التتابع 

لمتتابعة فنعطي له نفس اللون وفي إذا أردنا للطفل أن يتحرك في نفس الحيزات ا.للحيزات الهامة

  .حالة تغيير مساره إلى حيز آخر فنغير اللون

                                                   
 ٢٥٠ص  -الطبعة االولى  -٢٠٠٩  -نظرية العمارة الداخلية -محى الدين محمد وهبة  -١
 ٢٠٠، ١٩٩ص  –دار الفكر العربى  –مصطفى أحمد  –خامات الديكور  -٢
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  :وظائف اللون فى التصميم الداخلى لمستشفيات األطفال ٤-٢-٢-٢

يالحظ أن الممرات تلون بألوان مبهرة وإضاءة قوية للفت نظر الطفل إلى أهميتها فهي  - ١

منعه من دخول مكان ما فتكون  التي تقوده من مكان إلى آخر ويكون العكس في حالة

  .األلوان واإلضاءة أقل إبهاراً واأللوان باردة

فاستخدام األلوان في المباني المعمارية الخاصة بالطفل من العوامل الهامة والمساعدة في   - ٢

نمو مداركه الحسية والبصرية باإلضافة إلى أنها تشبع االحتياجات النفسية لدى الطفل 

ذ في االعتبار أن الطفل في سن الرابعة يستطيع تمييز األلوان لذلك يجب أن يتم األخ

والتفريق بين األلوان المختلفة مثل األحمر واألزرق ولكنه يلقى صعوبة كبيرة في التفرقة 

  .بين درجات اللون الواحد لتقاربها

واأللوان إما طبيعية أو صناعية وهي إما دائمة أو مؤقتة وذلك الستخدامها في التأثير   - ٣

لى مشاعر اإلنسان وانفعاالته لأللوان تأثيراً قوياً في خداع اإلنسان بصرياً حيث يتميز ع

  .بعضها بقدرته على إبراز بعض األشياء أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي

يستخدم اللون في تحديد المساحات واألشكال وتمييز الكتل حيث يقوم الضوء والظل   - ٤

للمادة إال أن اللون يتمم عنصر التخيل ويعطي الكتلة بتحقيق اإلدراك لألبعاد الثالثية 

 .وضوح أكثر في الشكل

استخدام اللون يساعد الطفل على إدراك أشكال الكتل وتحديد الحيزات الداخلية وهي   - ٥

وسيلة لتنشيط حاسة النظر التي يدرك الطفل بها الحيزات من حوله دون اللجوء إلى 

ة بيضاء على سطح أبيض فالكرة ستحدث ظالً على سبيل المثال إذا وضعت كر.الكبار

يوحي لنا أن الشكل مستدير ولكنه ليس مجسماً ولكن إذا استخدمنا األلوان في أياً من 

 .١الجسم أو السطح فإن الشكل الطبيعي للجسم سيبدو لنا مجسماً

  التأثير العضوى والعالجى لأللوان  ٥-٢-٢-٢

: Organic and therapeutic effect of color    
لطالما قام كل من المصريين القدامى والبابليين واآلشورين بممارسة العالج باللون على نطاق 

. لقد أدركوا اآلثار الشفائية الهائلة ألشعة الشمس وعرضوا أجسادهم لها بهدف الشفاء . واسع 

ريمة كما أنهم تعرفوا إلى أهمية الضوء وأشعة األلوان الموجودة في البلورات واألحجار الك

القانون (، ) ١٠٣٩ -٩٨٠(يعتبر كتاب الطبيب العربي ، ابن سينا . الكائنة فى القشرة األرضية 

وقد تكلم ابن سينا فيه عن اللون كدليل في . أحد أهم اآلثار الطبية على اإلطالق   )في الطب

                                                   
 ٤٣ - ٤٢، ٤١ص  –مرجع سابق  –قصر ثقافة الطفل  –عمرو محمد رفعت الجوهرى  -١
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مع تطور العالجات الحديثة ، والجراحة واألدوية عموما ، لم تعتبر . التشخيص وككاشف فعلى 

بايت .إال أن د. طرق العالج باللون كأحد أشكال العالج التى تستحق البحث الجدى واإلستقصاء 

وقد ساهمت ١٨٧٨الذي صدر عام "مبادئ اللون والضوء "سنوات في تأليف كتاب أمضى عدة 

جهوده وجهود بانكوست الذي عاصره ، في إعادة إحياء اإلهتمام بمجال الحقول األثيرية للطاقة 

  .١وهكذا أعيد إحياء قوى اللون والضوء

  :Radiotherapy colorالمعالجة باألشعة اللونية  ٦-٢-٢-٢

العالجي لأللوان منذ زمن بعيد ومازال حتى اآلن مجال أبحاث عديدة عرف التأثير   

فعلى وجه الخصوص نجد أن الضوء األحمر قد تنبه الستعماله أطباء القرون الوسطى . مختلفة

سواء في الصين أو في أروبا لمعالجة مرض الجدري وأمراض حمية أخرى ذات طفح على 

  .بعض األمراض الجلدية البشرة مثل حمى الحصبة ، وكذلك لمعالجة 

وفى بداية هذا القرن أيد عدد من األطباء الروس واأللمان المعالجة باألشعة الملونة وأثبتوا دور 

فهذا الضوء األخضر له تأثيره الفعال . كل من األشعة الزرقاء والبنفسجية في معالجة األعصاب 

طرا على أفعاله وبالطبع فإنه ويجعل المريض مسي. إذا ما كان المطلوب تنظيم الروح والجسد 

 .ألسباب مماثلة قد استغل اللون األخضر لمناضد البليارد

وقد أدت دراسة التأثيرات الفسيولوجية للون على الكائنات الحية إلى اكتشاف المعالجة 

باإلشعاعات الملونة نتيجة للبحث عن إيجاد عالقات بين الظروف المحيطة ونشأة وتطور 

  .المجال ظهر الضوء واللون كعنصرين لهما تأثيرهما الكبيروفى هذا . األمراض

وأما عن اللون األزرق فيستعمل على وجه الخصوص لتهدئة حاالت اإلفراط فى اإلثارة 

كما إستعمله بعض األطباء . وقد ظهر دوره هاما في المصحات األمراض العقلية . والوسوسة 

ب على حاالت التشكك وإزالة الوساوس في معالجة األرق وطرد األفكار المتسلطة والتغل

  ولهذه األسباب فإن اللون األزرق. والتشاؤم ، كما أنه يستخدم فى تسكين وتهدئة أزمات اإلثارة 

  . ٢محبب في حجرات المستشفيات لمرضى األفكار المزعجة المتسلطة

  

  

  

                                                   
دار الفراشة للطباعة  –سليفا مقبل ، ترجمة فاتن صبح  –أسرار العالج باأللوان  –هاورد و دوروثى صن  -  ١

 ٩٥,٩٧,٩٩ص  -٢٠٠٧  -والنشر
 ١٠٦، ١٠٥ص - ١٩٨١ –دار المعارف  –نظرية اللون  –يحيى حمودة  -  ٢
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له يستطيع بوسائأساسى وعنصر من عناصر التصميم الداخلي ، وأن اللون عنصر وبما 

وخواصه الخاصة أن يحقق الكثير فضال عما لدوره الهام فى التوازن النفسى لإلنسان فى حيز 

أكثر  ستعمالالعمارة الداخلية إن معرفتنا بخواص األلوان يمكن أن تضيف خبرات جديدة إل

  يةلألنشطة الحيو الجمالي الوظيفيوبما يناسب األداء  ،األلوان المالئمة للنفس البشرية وتوازنها 

  Le docteur Prescrit la couleurفى كتابة   Podolosky"بودولسكى"وقد أعطى الدكتور 

  تفصيال لطريقة المعالجة باأللوان ويمكننا تلخيص التأثير الفسيولوجى لأللوان

  ١الذى يوضح العالقة بين اللون ومدى تأثييرها على صحة المريض) ٢-٢- ٢( في الجدول 

  :األلوان في بيئة الرعاية الصحية لألطفال استخدام ٧-٢-٢-٢

يفضل إستخدام اللون األحمر واألصفر في األماكن المطلوب فيها تشجيع األنشطة  – ١

  ).يفيهية وغرف اللعبالحيزات التر(داعية، أمثلة على ذلك باإل

                                                   
 ١٠٧ ص - ١٩٨١ –دار المعارف  –ون نظرية الل –يحيى حمودة  -٢
 

  صحة المريضعلى العضويتأثيره  اللون

اللون 

  البنفسجي 

  يؤثر على القلب والرئتين واألوعية الدموية كما يزيد من مقاومة األنسجة الجسم 

 له تأثير فى عالج بعض أنواع  -مضاد للعفونة ، ويقلل من فعل التقيحاللون األزرق 

عام ولكن التعرض  لأللممسكن  -فعال فى معالجة مرض السرطانزيم ، الرومات

  .رة يسبب بعض الوهن والخمولله بكث

اللون 

  األخضر 

يؤثر على الجهاز العصبى، ويعتبر  -بب أى ردود أفعال ضارة سال ي استعماله

  .مهدىء لحاالت ضغط الدم -مسكن ومنوم

  .لون منشط لخاليا التفكير فى المخ ، ولذا يستعمل فى حاالت العجز الذهنى  اللون األصفر

  .حاالت عصبية معينة تهدئدرجات اللون  بعض حاالت مرض السل فيفعال 

اللون 

  البرتقالي

  بالمرح ، ويزيد قليال نبضات القلب إحساسلون يحث على الحركة ، يعطى 

  .ليس له تأثير على ضغط الدم، يساعد ويسهل حركة الهضم عند اإلنسان

والغضب ، وله  يزيد الميل إلى األثارة –لتهاب لون ساخن مثير ويزيد حاالت اإلاللون األحمر 

 قدرة على التوغل داخل أنسجة الجسم فيزيد من التوتر العصبى والضغط الدموى 
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اللون األخضر واألزرق يفضل إستخدامهم في الحيزات التي تتطلب الهدوء والتركيز  – ٢

  ).غرف الكشف، غرف المذاكرة(الشديد وكذلك الرؤية الحادة الواضحة، أمثلة على ذلك 

ل يفضل إستخدام األلوان الدافئة مع اإلثارة الشديدة القوية في األماكن التي تتطلب بذ – ٣

مجهود عضلي أو حركي داخلها ألنها تساعد على اليقظة وإخراج الطاقة الداخلية في جسم 

  . حيزات العالج الطبيعي(اإلنسان، أمثلة على ذلك 

، واالسترخاءألوان الباستل الهادئة في حيزات التجمعات والتي يراد فيها التهدئة  استخدام – - ٤

حيزات االنتظار ببهو المدخل  –للعائلة حيزات المعيشة  –غرف المرضى (أمثلة على ذلك 

 .الرئيسي والعيادات الداخلية

 "Pink Bubble gym "قد تم طالء سقفه باللون البمبى ، العنف داخل مكان صغير ولتقليل  - ٥

خالل عشر  ءن الحال ويتوقفوا عن الصراخ والغضب وغالباً ما يناموا وفإن األطفال يهد

ستخدمت اللون إالعديد من مركز اإلصالح بأمريكا  تفأندقائق وبناءا على هذه النتائج 

البمبى اإليجابي على األقل في غرفة واحدة تخصص لتهدئة نوبات الغصب عند األطفال، 

ولكن العديد من األطباء النفسيين ينفوا صحة هذا التأثير ولك ألنه يبدو حالً سهالً لمشكلة 

  ١.معقدة جداً

  : غرف اإلقامة  فياللون 

األلوان الدافئة كاأللوان العاجية فى الغرف الشمالية التى اليدخلها الشمس  مالإستعيفضل 

  .، أما الغرف المعرضة للشمس والموجهة إلى الجنوب فتفضل فيها األلوان الخضراء والرمادية

  :غرف النقاهة  فياللون 

  .العاديين يفضل إستعمال األلوان الدافئة فى غرف النقاهة واأللوان الباردة فى غرف المرضى

  :اللون في الممرات 

نعكاس، حيث تكون هذه تساعد األلوان الفاتحة قليلة التشبع كثيرا فى زيادة اإلضاءة باإل

كما .الممرات الخالية من الفتحات الخارجية وتبدو مظلمة ما لم تزود بإضاءة صناعية كافية 

 استخدامات وهو يعنى الممر فيالحركة  سراعإل اللوني بالتحفزيمكن أن يستخدم ما يسمى 

  .األلوان الدافئة الالمعة 

  

  

                                                   
 –مرجع سابق –األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى  –آنزى محمد الخلوصى  -١

 ٨٩،٩٠ص
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  : األرضيات فياللون 

كما أن  –يفضل إستعمال األلوان الرمادية التى تميل إلى األصفر أو البرتقالى المتوسط القيمة 

  .اإلرضيات المتعددة األلوان أكثر قابلية لتموية آثار األقدام 

  :السقف  فياللون 

  ١.فاتحة والبيضاء التى تساعد فى زيادة اإلضاءة باإلنعكاس يفضل إستعمال األلوان ال

  : الخطة اللونية لوحدات اإلقامةأهم معايير تصميم  ٨-٢-٢-٢

مجموعات لونية مختلفة لتمييز أجنحة المرضى ومستوياتها ووظائفها  استخدام •

مما يسهل على العاملين والزوار التعرف بسهولة عليها وتستخدم هذه 

 .ونية باألبواب ، و وسائل الحماية الحائطية ، وكاونتر التمريضالمجموعات الل

األلوان المشبعة وذات التباين المرتفع لتعطى إحساس بالهدوء ،  استخدام •

 .الحيز  وأتساعوالحيوية والبهجة 

أبواب غرف المرضى مع خلفياتها لتسهيل التعرف عليها  إطاراتأن تكون  •

 .لبصريةلجميع المرضى على اختالف قدراتهم ا

أن يكون لون الحوائط المحتوية على نوافذ فاتحة لتعكس أكبر كمية من  لزمي •

الضوء حتى ال تبدو كمساحات مظلمة بجوار مساحات اإلضاءة الطبيعية حيث 

أن التباين الشديد بين مساحات اإلضاءة والظالل قد يتسبب فى إحداث وهج 

 .ضوئى يجهد العين 

هذه المرحلة الزمنية وهى غالبا  فيعة الطفل األلوان المالئمة لطبي اختيار •

وهى غالبا ما تكون ) األزرق واألحمر واألصفر ( مجموعة األلوان األساسية 

 .٢ألوان صريحة يسهل على الطفل إدراكها ، وتمييز مسطحاتها 

  

  

  

  

 

                                                   
 – المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -١

 ١٣٢ص   -مرجع سابق 
ص  -مرجع سابق  - معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الدااخلى للمستشفى  –رشدان وائل عبد الحميد  -٢

٢٢٠ 
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 العملياتاللون بجناح  عالقة ٩-٢-٢-٢

 Relationship between Color and operations room:  
إستخدام األلوان من العوامل المهمة لتصميم غرف العمليات ، فاإلستعمال الجيد لأللوان يضفى 

حيث يجب اختيار اللون ونظم اإلضاءة . الراحة النفسية على مستخدميه مما يزيد من إنتاجهم 

 ٣.ؤية غير مريحة المناسبة له لتحسين الرؤية فاالختيار الغير متوافق بينهم قد يتسبب في ر

                                                   
١- http://benenatedesign.blogspot.com/٢٠١٠/٠٣/childrens-hospital-of-atlanta.html 
٢- http://www.thechildrenshospital.org/virtualtour/Photo-Gallery/index.aspx#١ 
٢- http://www.thechildrenshospital.org/virtualtour/Photo-Gallery/index.aspx#١ 

 ١٠٢ص – ص - ١٩٨١ –دار المعارف  –نظرية اللون  –يحيى حمودة  -٢

إستخدام األلوان الهادئة فى ) ٦-٢-٢(شكل 

  غرف الكشف

لمبهرة التى تلفت نظر إستخدام اللون ا) ٧-٢-٢(شكل 

  ١فى منطقة األستقبال الطفل

  إستخدام الوان الساخنة فى ) ٨-٢-٢(شكل 

  غرف اللعب والنشاط

إستخدام األلوان الهادئة مثل الرمادى ) ٩-٢-٢(شكل 

  ٢والبنى فى غرفة المذاكرة 
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في حجرة العمليات هو اللون المكمل   blue-greenفاللون التقليدي األزرق المائل إلى الخضار 

البصري للدم وأنسجة اإلنسان وهذا يساعد الجراح على التركيز فقط على اللون األحمر فى 

تجنب  أما اللون األبيض فهو قوى وساطع مما يسبب زغللة ، لذلك يجب. نطاق العمليات 

  .١استخدامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    ٢التأثيرات المتباينة لأللوان على الحوائط) ١٠-٢-٢(الشكل رقم 

                                                   
 ٤٤ص  – ٢٢عدد رقم  –عالم البناء   –استخدام االلوان فى الحوائط الداخلية لمبانى المستشفيات  -١
األستفادة باألسس الوظيفية والجمالية للتصميم الداخلى فى دور الحضانة  –درويش بدر الدين مصطفى  -٢

 ١٥٢ص  -١٩٨٥ –جامعة حلوان  –كلية الفون التطبيقية  –رسالة الماجستير  -سنوات ٣:٦المصرية من 
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  :Textureالملمس  ٣-٢-٢

. يرتبط لفظ الملمس لغويا بحاسة اللمس التى تدل على النعومة أو الليونة أو الخشونة 

عرف الملمس على أنه درجة ويعرف المعجم الوجيز الملمس أنه أحد الحواس الخمس ، كما 

   .بها عن طريق الملمس و الليونة فى سطح األشجار التى يشعرأالخشونة أو النعومة أو الصالبة 

ة ذاتها يوالملمس كأحد عناصر التشكيل هو تأثير السطح سواء كان ملمساً ناتجاً عن الخاص

لمالمس متعددة  كالخشب الطبيعي أو مصاغاً فنياً كالخامات المختلفة والتي تعطي حساً

جية أو أعمال من صنع اإلنسان والتي نتبينها إما باللمس عند مالمسة السطح أو يكالتراكيب النس

بالبصر عند رؤيتها، وهي التي تعطي المالمس والتي يؤثرها الفنان المصمم بإستخدام خامات 

على األسطح  متنوعة عن قصد بغرض إخراج أعماله الفنية وعادة ما تكون المالمس المتنوعة

في مساحات تختلف من شكل نوعية إلى أخرى وفي كثير من األحيان يدخل اللون كعامل رئيسي 

  ١. إلظهار الملمس البصري وهو ما يؤكد عليه المصمم الناجح

  : Types of textures أنواع المالمس ١-٣-٢-٢

  :وتصنف األسطح كاآلتي 

 .مالمس خشنة –مالمس ناعمة : من حيث الدرجة  - ١

 .مالمس منتظمة وغير منتظمة: حيث المظهر من - ٢

 . ٢مالمس صناعية -مالمس طبيعية -مالمس إيهامية - مالمس حقيقية: من حيث النوع  - ٣

مالمس السطوح الخشنة وخاصة في األسطح الداخلية لمباني مستشفيات األطفال ففيها تحقق 

كا وعن طريق التزواج الملمس الناعم يبدوا ساكنا ، أما الملمس الخشن يبدوا متحر.الحركة 

والتناغم بين األسطح الخشنة التى إحساسا بالصالبة والقوة والثقل ، واألسطح الناعمة التى 

  ٣.إحساسا بالخفة والرقة كل ذلك يعطى المصمم قيم سطحية جمالية

  :توظيف المصمم للمالمس فى التصميم الداخلى  ٢-٣-٢-٢

ي األسطح الداخلية للمباني ،  فالملمس إن إستخدام المصمم للقيم السطحية لكل خامة ف

الكامن للخامة ، ومن  رالمختلف للخامة الواحدة وبالجمع بين خامات مختلفة إلظهار التعبي

الصعب الفصل بين كل من الخامة واللون والضوء والملمس هو درجة خشونة أو نعومة الخامة  

الخشن فتؤكد بروزاته األشعة فالملمس الناعم يعكس الضوء ويبين سطحه ساطعا أما الملمس 

الضوئية الساقطة عليه لتعطى الحياة والحركة لأللوان وبالتالي يصبح عنصر تأكيد لسطح ما ، 

                                                   
 ٩٠ص   -العمارة الداخلية لقرى األطفال مرجع سابق  –جهاد محسن الخضراوى   -١
 ٢٢٠م ،ص١٩٩٦ثية األبداع ، األبداع الفنى فى العمارة ، مرآز أبحاث إنترآونسلت، ثال –دعلى رأفت  - ٢
 ٩٣ص -١٩٩٠ –مطابع الطوبجى التجارية  –حوار الطبيعة فى الفن التشكيلى -محمد دسوقى  - ٣
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بالنسبة لألسطح المحيطة أو قد يؤثر على الحجم فالملمس الخشن يوحي بضيق السطح أما 

  .١الملمس الناعم فيوحي باألتساع

  :التصميم الداخلى لمستشفى الطفلالخصائص المميزة للمالمس فى  ٣-٣-٢-٢

      له تأثير جيد فى إدراك الطفل حيث أنه يستمتع من ) خشن أو ناعم ( الملمس  فيالتنوع  - ١

 ٢.الملمس من دراكه للنوعيات المختلفةإالوقت تنشط من  اإلختالفات وفى نفس إدراك تلك

ة البصرية التي تتحقق يستخدم الملمس الحتياجات إنتفاعية و وظيفية ، كما يستخدم للمتع - ٢

 –تساعد المصمم  ةبعالقات الظل والنور ، باإلضافة إلى تأثيرات إبداعية فنية متابين

على إظهار األشكال ، وتأكيد ما تحمله من رموز  patternباإلضافة إلى اللون والنسق 

 .ومعان 

وطبيعتها من المصمم معرفة جيدة بالمواد  –يتطلب التصميم بالملمس داخليا أو خارجيا  - ٣

 وخواصها وصورها المتعددة وإمكانات إستعمالها بما يتالءم مع وظيفة المبنى وإنشائه 

 ٣.وإبداعاته الفنية    

تحتاج إلى  التيالحيزات  فيمكان يفضل إستخدام األسطح ذات الملمس الناعم بقدر اإل - ٤

  .مثل حيزات النوم والحيزات التشخيصية والعالجية واالسترخاءالهدوء 

الحيزات الكبيرة المخصصة للحركة  فياألسطح ذات الملمس الخشن  استخدام يفضل - ٥

 . الطبيعيوالنشاط مثل حيزات اللعب وحيزات العالج 

 .ارتباط األسطح الناعمة والخشنة بالخطة اللونية والخامات سواء الصناعية أو الطبيعية  - ٦

طفال خصوصاً يجب إستخدام أنواع مختلفة من الملمس على األسطح القريبة من األ - ٧

ف، فحاسة اللمس لديهم هي وسيلتهم األولى للتعرف على حبالنسبة للذين في مرحلة الز

 .ما حولهم

يفضل دائماً إستخدام ملمس طبيعي ومختلف ومناسب ألنه يجذب إنتباه األطفال    - ٨

 .ويناسب طبيعتهم

المستشفى  التصميم بالملمس كوسيلة لتحديد الطرق اآلمنة لألطفال داخل استخداميمكن  - ٩

من خالل التباين الشديد في المواد المستخدمة لألرضيات واألسطح الخارجية والداخلية، 

 .وكذلك يمكن أن يستخدم للتحذير من وجود خطر ما

                                                   
 ٩٩ص -١٩٨١ –يحيى حمودة ، نظرية اللون ، دار المعارف  -  ١

 ١٣١، مرجع سابق ، ص  عمرو محمد رفعت الجوهرى ، قصر ثقافة الطفل -٣
 ٢٤٧،٢٦٩ص  –مرجع سابق  –) اإلبداع الفنى فى العمارة ( ثالثية االبداع المعمارى  –على رأفت  -٣
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يمكن للملمس أن يساعد الطفل على معرفة الطريق من خالل تشكيل كوبستات الساللم  -١٠

 .لمستشفىإما بالحفر أو البروز لتحديد األماكن واألدوار با

 . ١يمكن إستخدام الرموز مختلفة الملمس للتعريف باألقسام والحيزات المختلفة  -١١

وعلى مصمم العمارة الداخلية أن يدرك أهمية الخامات المختلفة وعالقتها بالضوء 

وخصائص األشعة الضوئية وإعتبارات التجميل الداخلى لمبانى مستشفيات األطفال سواء 

ذات عالقة وثيقة بإعتبارات الضوء والملمس  فعلى سبيل المثال كانت ملمسية أو زخرفية 

نجد أن الملمس والشكل يكتسبان صالبة باإلضاءة الجانبية بينما اإلضاءة األمامية القوية يقتل 

تجعل األشكال المجسمة سهل التعرف عليها ، والملمس  التيالظالل ومناطق اإلضاءة العالية 

ا الشكل وزينته الملمسية والزخرفية بل هو بحد ذاته عنصر ليس فقط وسيلة ندرك من خالله

 .من عناصر التجربة الجمالية 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لوحة جدارية ذات ألوان مبهرة )١٢-٢-٢(شكل 

  ٣من الفسيفساء         

              

  

  

                                                   
 ٩٥مرجع سابق ص  –األسس التصميمية للرعاية الصحية لألطفال فى المستشفى –كنزى محمد الخلوصى  -١

٢- http://originstage.fastcompany.com/multimedia/slideshows/content/childrens-

hospital.html?page=١٢ 
٣- httpwww.healthcarefineart.com٢٠٠٧٠٧featured-arti-١.html 

  ) ١١-٢-٢(شكل 

استخدام الخامات المختلفة وعالقتها 

 ٢بالضوء
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  :Color and textureملمس اللون وعالقته بال ٤-١-٢-٢

اللون وهو من العوامل المؤثرة بشكل كبير في الملمس حيث أن سطحا ملونا بألوان فاتحة 

حين . ومصقولة يعكس قدرا من الضوء أكبر بكثير من سطح آخر أبيض ومصقول أيضا 

يتعرض سطح متعدد المالمس الخشنة ومتعدد األلوان أيضا للضوء فأنه يصبح ذو حس تعبيري 

عما يعكسه سطح به الخشونة أو  فعال في قدر كبير من الطراوة والتوحش والبدائية وهو مختل

ربما أكثر ولكنه بلون أبيض ، والملمس أيضا يبدوا مؤثرا في قطعة من نفس درجة اللون 

  ١.األحمر ولكنها من الصوف أو الكتان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٥-٢-٢(شكل                                  ٢) ١٣- ٢-٢(شكل                  

  

                   

  ٣)١٦-٢-٢(شكل                 

  

  

    

  

  

                                                   
رسالة  –الملمس وأثره النفسى والحسى فى التصميم الداخلى واألثاث  –عبيرحامد على أحمد سويدان  -١

     ٢٠ص  -  ٢٠٠٧ –جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –دكتوراة 
٢ _dell-children-medical-center-main-lobby 
٣  -  httpwww.ascinfo.co.uknews٠٢٣٤٩c-s-provides-protection-at-alder-hey 

إختالف إستخدام المالمس فى الحيزات الداخلية  

  المختلفة بمستشفى األطفال







                                        
  الفصل األول                                                 العناصر المكملة للحيز الداخلى –الباب الثالث  

١٣٢ 
 

  :اإلنسانية على تصميم الحيزات االحتياجاتتأثير  ١-١-٣

 االحتياجاتالعامة وكل منها له عالقة ببعض  حيزاتال تأثيثوهي عناصر أساسية ل

تلعب و وفيما يلي نستعرض تلك المكونات بالتفصيل. النفسية واإلنسانية لمستعملي تلك الحيزات

ي تكامل أداء تلك الحيزات للوظيفة المطلوبة العامة دوراً حيوياً ف حيزاتالفي  األثاثعناصر 

المستعملين لتلك  احتياجاتمنها ويقوم كل عنصر من عناصر األثاث بدور ما في الرد على 

ومن المهم تحديد قطع األثاث والتجهيزات . وتوفير الراحة لهم عند تعاملهم معها حيزاتال

الداخلي على  نوع األثاث اختياريتوقف و ، العام حيزالضرورية التي يحتاجها النشاط القائم بال

  :النقاط التالية مجموعة عوامل يمكن تحديدها في

 .العام حيزنوعية ال •

قتصادية لديها وكذلك سياسة تلك الجهة في طبيعة الجهة المالكة للمستشفى والحالة اإل •

 .اإلدارة

 .المرضى المعاقين الستعمالمراعاة أن تكون وضعية األثاث ونوعيته مالئمة  •

  :ألثاث والتجهيزات بالمستشفى ل المكملة عناصرال ٢-١-٣

 .أحواض الزرعو النباتات 

 .العناصر المائية 

 .األعمال الفنية  

 .العالمات اإلرشادية 

 .جهاز التليفزيون 

 .ساعة الحائط 

 ١ .كبائن التليفون 

  :Natural elementsالعناصر الطبيعية 

النفسية لتواجد النباتات والماء ليمنحا اإلنسان الظل  كالنباتات والمياه ، وتتبع أهميتها من الحاجة

  .والشعور بالبرودة 

  :Plantsالنباتات  ١-٢-١-٣

  من أكثر الكائنات الحية إرتباطا باإلنسان لطبيعتها المسالمة وسكونها ، لذلك يشعر اإلنسان عادة

                                                   

اإلحتياجات (تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  -١

  ١٥٣ص   -١٩٩٧ –كلية الهندسة  –جامعة القاهرة  -يررسالة ماجست –النفسية للمستعملين  
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ارة وجذب انتباه في والنباتات بألوانها ودرجاتها المتعددة تمثل عنصر إث. بالراحة مع وجودها 

الحيزات الداخلية والخارجية ، فتشد إنتباه المشاهد وتضفى جوا من السعادة والبهجة داخل الحيز 

كما أنها بتشكيالتها الجذابة وسقوط ظاللها على أرضيات و حوائط الحيز تقلل من الملل الناتج 

وهناك أهمية  . سيمات عن اإلمتدادات الكبيرة لمسطح األرضيات والحوائط الخالية من التق

بصرية أخرى للنباتات هي قدرتها على تخفيف هذه الحيزات المعمارية نتيجة لعد انتظام شكلها 

وكثرة تعرجها ودرجات إطاللها ، مما يقلل من حدة الخطوط المكونة للحيز الداخلي والتي تكون 

  .في الغالب خطوطا مستقيمة وذات تقاطعات حادة الحواف

تعطى انطباع باأللفة وعدم التكلف وخاصة إذا كانت فطرية وغير مهذبة األطراف النباتات عامة 

، كما أن اللون األخضر السائد في أغلب النباتات ذو رمزية خاصة في ذهن اإلنسان ، فهو 

والنبات كعنصر حي يعطى انطباع عن حيوية المكان ، ولكن في حالة . يعطى األمان والهدوء 

رعاية النبات يمكن أن يؤدى هذا إلى إحساس مخالف ، باإلضافة إلى عدم االهتمام بصيانة و

دورها الفعال في تحقيق اإلدراك الزماني على مدار العام تبعا للتغيرات التي تطرأ عليها في 

  . ١الفصول المختلفة 

وتعتبر النباتات إكسسوار زخرفيا جذابا ومهما كانت النباتات صغيرة ، فأنها تجعل الغرفة أكثر 

أما النباتات الكبيرة ، ومجموعة النباتات ، بل واألشجار النامية ، فيمكن أن . بهاجا وتحضرا إ

ومما يؤكد على القيمة الجمالية للنباتات ، تنامى الوعى بتأثيرها  –توضع في الحيزات الضخمة 

واء فتمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة لله. المحبب على الصحة والبيئة 

وتولد األوكسجين ،وقد ثبت أن النبتة الواحدة يمكنها الحفاظ على الجو خاليا من الفورمالدهايد في 

مساحة قدرها ألف قدم مكعب في الحيزات الداخلية المغلقة ، كما أن النباتات تعتبر أدوات غير 

ويجب أن . غذية ميكانيكية ممتازة للترطيب ألنها تنتج بخارا من الماء الذي تعتمد عليه في الت

توضع النباتات في مكان يجعلها تحصل على القدر المناسب من الضوء للمدة المناسبة لنوع 

كما يمكننا تصنيف أنواع النباتات حسب كمية الضوء الطبيعي أو الصناعي . النبات الموجود 

  طبيعىالذي تحتاجه ومن الممكن أن يحل الفلورسنت أو أنواع خاصة من األنارة محل الضوء ال

وكثير من النباتات ال تحتاج إال بكميات ضئيلة من الضوء فحسب وعلى المصمم التأكد من أن 

نوع النباتات وموقعه والضوء المتاح له يتناسب مع خصائص الحيز الداخلي ضمانا لنمو 

يمكن استئجار أو شراء النباتات مع التعاقد على صيانتها في آن واحد ويقدم موردو .النباتات 

                                                   
األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  –نرمين أحمد صبرى هالل   -١

 ١١٤ص  - ٢٠٠٩ –جامعة حلوان  –فنون تطبيقية  –رسالة دكتوراة  –والداخلى 
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باتات قوائم وصورا ونماذج لمختلف األنواع ، مع معلومات عن حجمها وكمية الضوء ومقدار الن

  .١الري الذي تحتاجه

 أ أهمية النباتات في الحيز الداخلي للمستشفى  -١-٢-١-٣

Importance of plants in hospital’s interior space   
ح الهدوء بالنفس وتكون إحساساً جمالياً لدى المستعمل فهي تبعث رو ةتوفر الخضر 

نتشار النباتات وأحواض الزرع داخل إلذا فإن  الداخلية بالحيزاتكالحديقة الداخلية 

العامة بالمستشفى له أثر كبير على المرضى والزوار لتوفير جو من الهدوء  حيزاتال

واالستراخاء في نفوس المستعملين وبالتالي فهي عنصر هام من عناصر خلق البيئة 

  .للمستعمل المريحة

وهو لون  األماكن العامة يوفر اللون األخضر بهذه  بالحيزاتالنباتات  استعمالكما أن  

  .الداخلي الحيزيدخل الراحة والهدوء على النفس ويزيد من ثراء 

فهي تستعمل أيضاً على  حيزالنباتات في أحواض الزرع بأرضية ال استعمالوإلى جانب  

ور من أحواض زرع معلقة على جوانب الحوائط كنباتات متسلقة وزه الحيزحوائط 

  . إلضفاء األلوان المختلفة من الزهور والخضرة أيضاً

 بالحيزاتوتقوم النباتات وأحواض الزرع بأدوار أخرى لحل بعض المشاكل المعمارية  

  .اإلنسانية للمستعمل  االحتياجاتكمردود لتلبية  العامة 

ت العامة للحماية من حيزاسية والشرفية بالأحواض الزرع تحت الساللم الرئي استعمال 

رتفاعات أخطار المسافات المتروكة تحت الساللم فتمنع مرور المستعملين تحتها عند األ

حتياج المنخفضة والتي تسبب إصابات لهم إذا ما اصطدموا بها وهذا نابع من اإل

  .اإلنساني إلى األمن والسالمة الشخصية

 الحيزاتياً حول األركان الحادة لألعمدة التي تتوسط توفر أحواض الزرع عنصراً واق 

العامة فتمنع المستعملين من االقتراب من هذه األركان التي قد تصيبهم وهذا يلبي 

 .االحتياج اإلنساني إلى األمن والسالمة الشخصية

 الحيزاتأيضاً توفر أحواض الزرع حلوالً للمعالجات الجمالية لألعمدة التي تتوسط  

في إظهارها فتحول هذه األركان واألعمدة إلى  صممبالفراغ التي ال يرغب الم واألركان

عناصر جمالية تحيطها أحواض الزرع وتعلق عليها النباتات المتسلقة فتوفر المنظر 

                                                   
مرججع  –) ألثاث واألآسسوارات(التصميم الداخلى   –م حسن د باس –أحمد الشامى / ترجمة د –جون إف بايل  -١

 ٥٥،٥٦ص   -سابق
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لتشبع  حيزوتضفي جواً من البهجة والهدوء على ال الحيزاتالجيد لمستعملي تلك 

  ١ءواالسترخااإلنساني إلى الهدوء  االحتياج

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

توضح وجود النباتات في حيز الداخلي والخارجي لمستشفى) ١-١-٣(شكل   

Ireland   Children’s Hospital 
 
 
 
 
 
  

 
    

  

  

 ٢يوضح استخدام العناصر النباتية في حيز الداخلي  بمستشفى إفلينا بلندن ) ٢-١-٣(شكل 

                                                   
األحتياجات النفسية (تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت ١ -

 ١٥٥ص   -مرجع سابق  –) للمستعملين 
١www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.gavinjones.co.uk/images٢/Childrens
HospitalLondon 

 
 



                                        
  الفصل األول                                                 العناصر المكملة للحيز الداخلى –الباب الثالث  

١٣٦ 
 

  :Fountainالعناصر المائية  ٢-٢- ١-٣
ة نفسية دفينة عند كل إنسان يحقق عن طريق إشباعها السعادة يعد الشعور بالجمال حاج

والبهجة والسرور ، وبالتالى الراحة النفسية واإلستقرار العقلى ، وتعد مناظر المياه مصدرا 

للجمال الذى يأخذ باأللباب ويريح النظر ، ويجلب السرور إلى النفس والسعادة إلى القلب ، 

ضافة إلى ما يتبعها من أصوات ونغمات متنوعة تثير ويقضى على الرتابة والملل ، باإل

كما يعد الماء المصدر األساسي لشعور اإلنسان . األحاسيس وتعطى الشعور بالروعة واإلبهار 

بالطمأنينة واالستقرار النفسي ، لذلك نجده منذ أقدم العصور يسعى إلى البحث عن مصادره 

ذ تشكيالته تبعا لإلناء الحاوى له والفتحة والماء عنصر عديم الشكل يتخ. ويستقر بجواره 

الصادر منها واتجاه اندفاعه ، مما يجعله عنصرا طيع التشكيل بالنسبة للمصمم يشكله بالصورة  

  .١التى تالئم طبيعة الحيز ، وتضفى على تصميمه طابع الحيوي

  :أ األثر النفسي الستخدام المياه في الحيز المعماري -٢-٢-١-٣

The psychological impact of water use in architectural space  
نجد أن الماء الساكن يعمل كمرآه تعكس المحيط في صورة مقلوبة تعطى للصورة المحيطة نوع 

والماء المتحرك مثير . من اإلستمرارية كما أن الحالة الرائقة للعواطف واألحاسيس اإلنسانية

  .٢هذا إلى جانب اإلثارة السمعية التي يحدثها  للعواطف وملفت للنظر ، والحركة والحيوية ،

لذا يجب على المصمم تصميم تشكيالت تعوض بعد الطفل المريض عن الطبيعة أو عن المحيط 

الخارجي وذلك على هيئة نافورات وأضواء وإنعكاسات وتكوينات زخرفية من المياه المنبثقة أو 

وينات المعمارية التى تعتمد على عنصر الماء المنحدرة أو الساقطة أو المنسابة، وأن يستغل التك

في أماكن االستقبال في المبنى كعنصر لإلثارة وجذب االنتباه، وفى أماكن االنتظار لتوفير الجو 

المناسب لكسر ملل االنتظار ولشغل األطفال في أنشطة محببة إليهم ، أو للراحة والتفكير 

لماء في فن العمارة الداخلية يطلق عليها وهناك العديد من استخدامات عنصر ا. والتدبير 

ويقصد بها تحقيق وظائف مصاحبة " functions  concomitant"استخدامات المصاحبة 

للوظيفة األساسية للماء في تنسيق وتجميل المكان ، ومن أهمها تحسين الظروف الجوية فى 

في أي مكان يدعو إلى  األماكن آلتي يتواجد فيها العنصر المائي ؛ إذ أن يتوفر عنصر الماء

ترطيب وتنقية الهواء ، بل كثيرا ما يدعو ظهور الماء أمام اإلنسان إلى االرتياح لما يسببه من 

كما يعمل على تنظيم الحركة وتحديد .يسود المكان  الذيإيحاء نفسي بتقبل الوسط المناخي 

                                                   
األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  –نرمين أحمد صبرى هالل  -  ١

 ١١٥ ص  -مرجع سابق  –والداخلى 
٢   - Alpern,Andrew”Hand Book of Speciality Elements In Architectoure,p٢٧٠,٢٧٧ 
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ربط وفصل للكتل السير، إذ العمل العنصر المائي في الحيز الموجود له على كونه عنصر 

  .المحيطة به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١نافورة بصالة استقبال بمستشفى بوسطن) ٣-١-٣(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نافورة بمستشفى ميامى بفلوريدا في حديقة المستشفى ) ٤-١-٣(شكل 

  ٢تميزت بالبساطة في التصميم مع استخدام األعمال النحتية على شكل أطفال

  

                                                   
١  - httpwww.sablestudios.comWishingWell.html 
٢ -http://hallfountains.com/gallery/plog-content/images/hall-fountains/architectural-
fountains/miamichildrens.jpg 
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  : Art worksاألعمال الفنية  ٣-٢-١-٣

يبدو أن هناك شعورا عاما بأن الحيز الداخلى ال يصبح مكتمال حتى يتم تعليق بعض 

اللوحات لملء أى حيز موجود فى الحوائط ، كالنحتيات والزخارف والجدرايات ، وهى فى حد 

إن الفن يخدم بدرجة  ١ .ذاتها تدعو للتأمل والتفكير ، وبالتالى تعطى إنطباع بالهدوء والرقى 

 دتصميمات المصممين الداخليين في تكوين بيئة مناسبة ومالئمة للمرضى وهو ما يؤككبيرة 

عليه المعماري بيتر شيير والمتخصص في تصميم مباني الرعاية الصحية، حيث أن الفن يساهم 

في رفع مستوى الحيزات التى يصممها ، وكذلك اإلطالل على المناظر الطبيعية الخارجية، 

  . دام الفن يمكن أن يساعد في الحصول على بيئة أفضل للرعاية الصحية ويؤكد أيضا على استخ

إن من األمور الهامة في دراسة تأثير البيئة الداخلية على الفرد وعلى سلوكياته وحالته   

النفسية  حين يتواجد فى حيز ما ، هو مدى توافر العنصر الفنى كأحد العناصر المشكلة للبيئة 

ضية منتشرة بأن جميع األعمال الفنية كاللوحات والصور والرسومات الداخلية ، حيث توجد فر

واألعمال النحتية بجميع أشكالها تعتبر عامال إيجابيا يساعد على سرعة شفاء المرضى ومعاناتهم 

من الميزانيات % ٢إلى % ١، وخاصة في الدول األروبية حيث يخصص ما يوازى من 

ل الفنية في الحيزات المعيشية في مباني الرعاية المخصصة للرعاية الصحية لتوفير األعما

  ٢الصحية المختلفة 

. بالفَن للمساعدة على الشَفَاء فاستعانتاإليجابيةَ  االنتباهتَستعمُل مستشفى األطفاَل حاالت صرف 

ساعد على تَخفيض يالذي يشاهد الفَن مستند على الطبيعة وتقول األبحاث أن الطفل المريض 

. تعمل على تخفيض القلق من األلم هواء الطلقَ الصور مثل الماء، األشجار في  د أماهااإلج

    التي تُزود فرص تفاعليةَأن المستشفيات الدراساتَ  وضحوت

 علىمن لألطفاِل تُخفّض الفَن ركّزهم وقلقَهم بشكل خاص، يمواد، جغرافية،  األلوانِ، دمج إجهاد

روح من  يعطىهذا . تتعلق بالمنطقة التى تنشأ فيها المستشفىت أخرى تراث ثقافي ونوعيا

  ٣.المرح والتفاءل

 :أ أهمية الفن داخل مستشفى األطفال-٣-٢-١-٣

  التى  الخارجيةوقد برزت أهمية وجود الفن في الحيزات العامة بالمستشفى وخاصة بالعيادات 

                                                   
األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  –نرمين أحمد صبرى هالل  -  ١

 ١١٥ ص  -رجع سابق م –والداخلى 
 –مرجع سابق    –المفهوم الحديث لمبانى الرعاية الصحية للمرضى النفسيين   –وليد عبد المنعم عبد القادر  -٢

 ٢٨٥،٢٨٦ص
 -http://thechildrenshospital.org/about/new/art/uniqueartwork.aspx٣ 
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من مرة ويقضى فترات طويلة من الوقت منتظرا ومواجها وناظرا  يتردد عليها المرضى أكثر

إلى حوائط الحيز المنتظر به لذا برزت فكرة وتزداد أهمية الفن فى حيزات بعينها مثل األتريوم 

حيث يصبح من العناصر األساسية لملء هذا الحيز باألعمال النحتية لتعطى الجاذبية والتشويق 

ى عناصر تكون مع بعضها البعض حيزا متكامال ومنظرا جيدا للحيز الرأسي الذي يحتاج إل

 ىلألدوار العديدة المطلة على حيز األتريوم ، كما تدخل الموسيقى الخافتة الهادئة كعنصر أفن

  .يخلق جوا مريحا أليفا يساعد على االسترخاء والهدوء

 : للمستشفىب توظيف العناصر الفنية في الحيز الداخلي -٣-٢-١-٣

بحيزات المستشفى وتحظى  Focal Pointتوضع األعمال الفنية في نقاط إستراتيجية  عادة ما

باإلضاءة الكافية لتكون عنصرا جذابا؛ ففى مستشفيات األطفال التصميم الداخلى للحيزات يكون 

له نفس طابع تصميم المنزل ، والمدرسة أو الحضانة حيث يساعد فى تخفيف شعور الطفل 

فى وبذلك تكون مليئة بصور مناظر طبيعية ملونة بألوان براقة أو صور بالرهبة داخل المستش

وقد أوضحت بعض التجارب أن األطفال حديثي الوالدة يفضلون  –حيوانات أو دمى مختلفة 

  . ١األشكال عن األلوان وخاصة األشكال المركبة التكوين عن األشكال البسيطة كالمثلث والمربع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦- ١-٣(شكل )                                   ٥- ١-٣(شكل            

  استخدام األعمال الفنية على حوائط المرات وفى الغرفة استخدمت الستائر المرسومة  في مستشفى            

CHILDREN’S HOSPITAL AT MONTEFIORE٢ 

  

                                                   
األحتياجات (م الفراغات العامة بالمستشفيات تأثير األحتياجات األنسانية على تصمي –أيمن حمزة ثابت ١ - -  ١

 ١٥٠ص  -مرجع سابق  –) النفسية للمستعملين 
٢- http://www.rockwellgroup.com/projects/entry/childrens-hospital-at-montefiore 
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  ىرسومات جداريه ملونة في صالة استقبال المستشف) ٧- ١-٣(شكل 

  ١إلعطاء جو من الود والترحيب للطفل

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

                             ٢بالون ملون ضخم بصالة استقبال مستشفى لويس لألطفال) ٨- ١-٣(شكل 

                                                   
١ - http://www.mchf.org/٢٠٨٤/Ways-to-Give/Miami-Childrens-Employee-Giving.aspx 
٢ - http://www.conkerrcancer.org/blog/?p=١٢٠٠ 
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  : Signsالعالمات والالفتات اإلرشادية   ٤-٢-١-٣

صحيحة فأنها عندما تكون العناصر اإلرشادية مخطط لها من البداية وموضوعة فى أماكنها ال

  تعزز القيمة الجمالية للحيز الداخلى ويمكن تقسيم الالفتات اإلرشادية إلى عدة أقسام كما يلى

الفتات رئيسية لتحيد المكان ، خارجية وداخلية ، تعين الزائر على التعرف على اتجاهه   

و الفتة داخلية كاألدلة والخرائط التي تبين المواقع وأرقام الغرف حسب اإلدارات أ

وتعتبر الخرائط البسيطة ، عنصرا هاما في المشروعات . األفراد أو الوظائف المختلفة 

 .الكبيرة والمعقدة مثل المستشفيات والمنشآت المؤسسية

وتعتبر الفتات االتجاهات مفيدة في تحديد أماكن المصاعد والساللم والحمامات ،   

 .ومكاتب االستعالم ومكاتب التي تخدم الجمهور 

كواد الطوارئ يجب أن تكون هناك مجموعة من التعليمات المتعارف عليها إلى نظم أ 

جانب الوعي والحس الالزم عند اإلنسان العادي فتنص اللوائح المتعلقة بالحريق على 

ضرورة وجود عالمات تبين الطرق المؤدية إلى األبواب والساللم للهروب في حالة 

ناسبة لتوضيح مكان معدات الطوارئ مثل الحريق ، كما يجب استعمال العالمات الم

وتنص القوانين الجديدة على ضرورة وضع . صناديق أجراس اإلنذار من الحريق 

  .عالمات توضيحية 

الرموز المصورة قد تحل محل الرسالة النصية الحتوائها معلومات واضحة ومركزة  

 .١وهو ما يمثل تطويرا للكثير من العالمات والملصقات الشائعة 

  :أ توظيف الفن من خالل اللوحات اإلرشادية-٤-٢- ١-٣
تستخدم اللوحات الفنية كعنصر جذب االنتباه إلى العالمة اإلرشادية مما يدعم ويقوى كفاءة عملها 

للعثور على الطريق لذا يجب أن تكون اللوحة الفنية واضحة جدا ليسهل التعرف عليها 

نتباه الطفل بغض النظر عن قدرته على تقدير ومالحظتها بسهولة حيث أن اللوحات الفنية تشد إ

فيمكن استعمال مجموعة من اللوحات الفنية أو التماثيل في الطرقات الرئيسية فتساعد . األعمال

بذلك على وصول الناس إلى هدفهم وفى نفس الوقت تكون مفيدة أيضا عند رجوعهم من نفس 

استغالل سقوط الكمرات لوضع الالفتات  كما يالحظ أنه يمكن. الطرقة فيتذكروا الطريق بسهولة 

اإلرشادية للتوجيه إلى الطريق وتكون بحروف واضحة كبيرة واألسهم شديدة الوضوح كبيرة 

كذلك تستخدم اللوحات الفنية عند النقاط الرئيسية حيث يحتاج اإلنسان عندها إلى اتخاذ . الحجم 

حة فنية في مواجهة نهاية الطرقة لجذب القرار بتحديد الجهة التي سيستمر السير فيها ويوضع لو

                                                   
 ٦٥ص   -مرجع سابق –) ألثاث واألكسسوارات(التصميم الداخلى   –جون إف بايل   -١
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المستعمل إليها مباشرة حيث يكون بجوارها لوحة التعليمات واإلتجاهات عند تلك النقطة فتساعد 

بكفاءة في تحديد اتجاهاتهم وإذا كان أغلب حركة المستعملين في اتجاه معين فيمكن اختيار 

اختيار الصورة ذات تقسيم موديولى  الصورة الفنية ذات توجيه قوى تجاه اليمين فمثال يمكن

متدرج كالسلم بحيث يعطى هذا التدرج في أجزاء اللوحة توجيها تلقائيا للمستعملين حتى بدون 

   ١إشارات أو تعليمات أو أسهم توجيه

  :مراعاة صفات وخصائص الالفتات

تركيب الفتات في جميع زوايا المبنى، وأن تكون واضحة ومرئية ومقرؤة من  

 .ط المداخل جميع نقا

أن تشمل الالفتات على حروف ذات حجم ومقاس مناسب ، وذات خلفية متباينة  

وإضاءة جيدة، كي تقرأ بوضوح وسهولة تامة من بعد، حيث أثبتت بعض 

الدراسات أنه يحبذ أن تكون األشكال المرسومة بالفتات التعريف بيضاء 

 .وموضوعة على خلفية قاتمة 

يناسب مخروط الرؤية الطبيعي لإلنسان وأن تكون  أن توجه هذه الالفتات بشكل 

 .عمودية مع خط النظر لهذا المخروط

أن يكون موقعها مقارب لخط النظر المستعمل بتجنب زيادة زاوية الرؤية  

  .٢درجات  ١٥الرأسية للعالمة اإلرشادية عن 

  

 

 

 

 

  

 )١٠-١-٣(شكل )                               ٩-١-٣(شكل                 

  بمستشفىالعناصر اإلرشادية المصورة والمكتوبة 
٣ Edinburg Children’s Hospital  

                                                   
١- Maklin ،Jain - Hospital interior architecture Creating Healing Environments For 
Special patient populations - 

الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة التصميمى  األتجاهات –نرمين أحمد صبرى هالل  -  ٢

  ١٥٦ص  ص  -مرجع سابق  –والداخلى 
٣- httpwww.focusegd.comedinburg.html  
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١ Children’s Hospital of Pittsburgh )١١-١- ٣(شكل    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    Texas Children’s Hospita ٢)١٢- ١-٣(شكل                                                   

                                       

 ٣الفتات إرشادية مكتوبة ومصورة) ١٣- ١-٣(شكل            

  

                                                   
١-http://www.flickr.com/photos/thoughtforminc/٤٤٠٤٦٢٧٨٨٦/ 
٢-http://www.fd٢s.com/work/texas-childrens-hospital/ 
٣ -http://www.cnfsigns.com/pages/childrens_hospital_case_study_.html 
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  :Entertainment and enjoyment of waitingتسلية وإمتاع المنتظرين  ٥-٢-١-٣

ة وذلك بوضع مكمالت للتصميم الداخلي تساعد على جعل ساعات اإلنتظار أكثر متع 

وترفيها وأقل شعورا بالملل وخاصة بالنسبة لألطفال الذى قد يكونوا بصحبة والديهم أثناء 

كما يمكن جعل أوقات االنتظار .األنتظار ، ومن أمثلتها أحواض األسماك واألحواض النباتية 

  ١ .أكثر فائدة عن طريق ابتكار بعض أنواع العروض العملية 

 :The television  جهاز التليفزيون -تاع أ من وسائل التسلية واإلم-٥-٢-١-٣

ليساعد المستعملين على قضاء  واالستقبال االنتظاريفضل توفير جهاز تليفزيون بمناطق   

ويراعى أن يكون التليفزيون في موقع حيوي يرى .العامحيز الوقت الذي قد يطول بهم في ال

ي مصدر إضاءة مثل ضوئية عليه من أ انعكاساتمع عدم وجود  األجزاءبوضوح من كل 

ويكون حجم  . لة أو تشويش على الرؤية بوضوحلحتى ال تسبب زغ حيزالنوافذ المجاورة له بال

وهناك طريقتين  األركانالمستعمل به حتى يرى بوضوح من كافة  حيزشاشة الجهاز مناسب لل

به قد لوضعية الجهاز فإما يكون على رف ذو ذراع مثبتة بالحائط أو يوضع على منضدة خاصة 

  .تكون وحدة ديكور

  :Wall clock   ساعة الحائط ٦- ٢-١-٣ 
تعتبر ساعة الحائط أحد عناصر األثاث الرئيسية فى مناطق اإلنتظار واإلستقبال كما يفضل أن 

وتواجد الساعات  - تكون من النوع الكهربائى لتكون هادئة ودقيقة والتسبب إزعاج للمنتظرين

لمستعمل للرد على اإلحتياج اإلنسانى للتعرف على الوقت الحائطية بالحيزات العامة يوفر ل

وخدمات المكان أو التواصل مع الوسط المحيط وتعطى للمستعمل انطباعا عن مدى احترام إدارة 

ويفضل . المستشفى لوقته وكذلك عن مدى دقة المستشفى في التعامل مع المرضى والزائرين 

و واضح لكل من بالحيز فقد تكون معلقة على  دائما أن تكون الساعة الحائطية بموقع حيوي

  .الحائط أعلى مكتب االستقبال أو على الحائط خلفه لترى بوضوح لكلفة المستعملين

  :Telephone booths  كبائن التليفون ٧-٢-١-٣

يعتبر وجود كبائن التليفون بمناطق اإلنتظار بالحيزات العامة واإلستقبال من أهم عناصر     

حيزات ألنه يلعب دورا هاما للمستعملين الذين يرغبون فى طمأنة ذويهم وأقاربهم األثاث بتلك ال

بالمنزل مثال عن حالة مريضهم ويراعى توفير العدد المناسب من كبائن التليفون تبعا لحجم 

                                                   
 ص  -مرجع سابق  –األتجاهات الفلسفية ودورها فى صياغة الفكر التصميمى –نرمين أحمد صبرى هالل  -١

٢٧٤،  ١١٢  
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المترددين على تلك الحيزات وهى بذلك ترد على االحتياج اإلنساني إلى الهدوء وتخفيف القلق 

  ١.والتوتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 

  بمستشفى استقبالتصميم الساعة بصالة )  ١٤- ١- ٣(شكل                  

University of Chicago Children’s Hospital.٢  

  
  

  

                                                   
 مرجع سابق،  -تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات،أيمن حمزة ثابت  -١
 ١٥٦ص

٢ - http://lynngoodpasture.com/portfolio/publicClocks.html 
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  :مقدمــة

ال يتم فقط من خالل التصميم الجيد لمجموعة الحوائط  الحيز الداخلىإن التحكم في 

الداخلية  ألعمالوالتي تكون الكتل الفراغية للمبنى ولكن يمكن  حيز،واألرضيات واألسقف لهذا ال

ويجب ،  عليهالخلق بيئة داخلية مريحة لمست الحيزواألثاث والعناصر التكوينية أن تعيد تشكيل 

المباني الرعاية الصحية تحتوي على العديد من األنشطة التي " عتبار أنه كذلك األخذ في اإل

يجب أن تتم بمنتهى الدقة والتركيز في األداء وبمهارة فائقة لما تتسم به هذه األنشطة من خطورة 

 ، بحيث يكون كذلك يجب مراعاة توفير درجة كبيرة من الخصوصية.  وتعقيد في آن واحد

   . وظروف محيطة مالئمة وأثاثيمي بما يحتويه من أجهزة ومعدات التصم حيزال

  :فى مستشفى الطفل أعمال النهوستخدام إأسس  ١-٢-٣

داخل مستشفى الطفل من أهم العناصر التصميمية التي يجب أن يهتم المصمم أعمال النهو إن 

الرئيسية  لحيزاتهم لمجموعة اختيارها بحيث تناسب طبيعة الطفل فهو المستعمل األول والمإب

ع والرغبة في إظهار الذات وحب ستطالوهو يتسم بالحركة الدائمة وحب اإل ، داخل المستشفى

  .ستخدام حواسه أهمها حاستي النظر واللمسإستكشاف ووسيلته لذلك دائماً هو اإل

توصيات في هذا باستفاضة في العديد من األبحاث وتوجد العديد من ال أعمال النهووقد تم دراسة 

الطفل  حيزاتالمقترحة ل الموادالمجال والتي سوف نستعين بها في الدراسة البحثية للتعرف على 

  .بحيث تكون مطابقة للمواصفات العامة لتصميم المستشفيات

نتظار سواء بالمدخل الرئيسي أو اخل وأماكن االستقبال و اإلالعامة للمد حيزاتففي ال  -١

تي تساعد على مواد الالوحدات التمريض فإنه يراعى استخدام العيادات الخارجية أو ب

، حيزاتنتشار الضوضاء التي يحدثها األطفال أثناء تواجدهم بتلك الإالعزل الصوتي لمنع 

حتكاك في األرضيات عالي الكثافة والفينيل مقاوم لإل ستخدام المطاطإومن أهم هذه المواد 

ك في الحوائط، أما الخشب ودهان الفينيل واألكريلواستخدام الدهانات اإليبوكسية وتجاليد 

 صممستخدام أي مادة في التشطيب بحيث تحقق التصميم الذي وضعه المإاألسقف فيمكن 

، ويمكن استخدام المواد  والذي يجب أن يحتوي على عنصر اإلبهار والتشويق لألطفال

 ).ألواح خشبية –ألواح جبسية  –ألياف زجاجية  –ألياف معدنية (

خاصة بها أساساً على قوة تحمل ال مواد النهو ختيارإفي الممرات الرئيسية يعتمد   -٢

حتكاك الناتج عن قوى البري التي تحدث نتيجة سير المعدات المختلفة لنقل المرضى اإل

واألجهزة من خالل تلك الممرات وكذلك قوى البري الناتجة عن حركة المستعملين 

الجرانيت : (ستخدام المواد اآلتيةإولذلك يمكن . "آخرإلى  حيزنتقال من خاللها من لإل
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فينيل مقاوم  –ط بكثافة عالية مطا –راتنجات بولي يوريثان  –والكوارتز الحبيبي 

، كما يجب تدعيم قدرة المواد والسيما الضعيف منها عند أكثر مواضع )"حتكاكلإل

لتي تحقق أمن المادة التعرض لهذه األنواع من القوى بكافة وسائل الحماية الالزمة ا

نهيار الهدف األسمى إبتلفيات من شأنه أيضاً  مواد النهووالمستعمل معاً حيث أن إصابة 

 . نتشار العدوىإقه في مباني المستشفيات وهو منع الذي يسعى الجميع لتحقي

على المواد التي يمكن التحكم بها بحيث تخدم التصميم الذي  مواد النهوختيار إويعتمد   -٣

جرانيت أو (ستخدام إإلبهار للطفل، وفي الحوائط يمكن ن يحتوي على عناصر ايجب أ

وبياض األتش ستون والالكيه أو  –بياض تقليد الرخام الدهانات اإليبوكسية  –رخام 

  قتصاديات المشروعإتلك المواد بطريقة تنازلية حسب  مع مراعاة ترتيب) البالستيك

 نتقاءإالخاصة بمستشفى الطفل فإنه يجب  هونختيار مواد الإويجب مالحظة أنه عند   -٤

ء مناخ من الدف حتياجات اإلنسانية للطفل والتي تعكسالمواد األكثر مالئمة لتلبية اإل

ستمرار الخالف بين السجاد من عدم استخدامه قائماً إوالراحة، فمثالً على الرغم من 

ستخدامه إإال أنه يفضل  نتقال العدوىإعلق بالنظافة والتعقيم والحد من وذلك ألسباب تت

الخاصة باألنشطة لألطفال والتي يمارس فيها األطفال بعض األنشطة على  حيزاتبال

  .١األرض

حيز في النهاية هي المواد التي يحتك بها المستعمل أثناء تعامله مع ال نهوتعتبر مواد الو  -٥

  . العام وهي التي تكون الشكل النهائي

  -:حتياجات اإلنسانية المختلفةببعض اإل مواد النهوأثر اختيار ت

 .أعمال العزل 

 .حتياجات األمنية لراحة المستعملين وحمايتهماإل 

 :Insulation  أعمال العزل ٢-٢-٣

العزل الصوتي والعزل : تحتاج المستشفى لعدة أنواع من أعمال العزل التخصصية مثل

إال أن أكثرها ارتباطاً  الحراري والعزل اإلشعاعي وكذلك العزل الكهربائي للشحنات الساكنة

ها قد تحدث بها العامة هو العزل الصوتي ونظراً لكثرة المستعملين المترددين علي حيزاتبال

حتياجات النفسية الخاصة بتوفير الهدوء للمستعملين لذا تبرز أهمية ضوضاء على عكس اإل

يسعى دائماً المصمم العامة لتوفير الراحة للمستعملين و حيزاتحتياج حيوي بالإك العزل الصوتي

                                                   
مرجع  ، رسالة ماجستير،األسس التصميمية للرعاية لألطفال فى المستشفيات  – ىجلوحكنزى محمد ال -  ١

 ٩٦:٩٤  ٨٦ص  -سابق 



                                        
 لأعمال النهو للحيزات الداخلية لمستشفى األطفا                                الفصل الثانى – لثالباب الثا 

١٤٨ 
 

 ٣وتبدأ األذن باإلحساس بالصوت عند شدة تساوي ض الضوضاء عموماً بالمستشفىيخفتلتقليل و

  .مرتفعا  ديسيبل فيعتبر الصوت  ١٠ديسيبل أما عند شدة  ٥ديسيبل ويصبح ملحوظاً عند 

  Acoustic insulationالعزل الصوتى  ١-٢-٢-٣

  :الضوضاء الداخليةأ  – ١-٢-٢-٣

لناتجة عن حركة األشخاص واألنشطة المختلفة لهم داخل المستشفى وما يصدرونه من وهي ا

 .أصوات تنتقل عبر الهواء 

  ):الداخلية(أسباب الضوضاء ب  – ١-٢-٢-٣

صوت حركة األقدام وهو يشمل مجموعة  العامة بالمستشفى حيزاتمن أهم أسباب الضوضاء بال

صوت حركة النقاالت  ، وهيئة التمريضالمرضى والزائرين  كبيرة من األشخاص سواء

صطدام إصوت ،  إذا كانت العجالت تالفةخاصة األدوات  والتروليات الخاصة بالمرضى أو نقل

 .األبواب والنوافذ غلق

  :اآلثار السلبية للضوضاءج – ١-٢-٢-٣

  - :آثار فسيولوجية

 .تؤثر في نشاط العضالت واألعضاء الداخلية نتيجة توتر الخاليا العصبية •

وبذلك نجد أن  تعطي اإلحساس باإلجهاد وتغير في نبضات القلب وصعوبة في التنفس •

المريض وهو تحت تأثير الضعف والتوتر العصبي قد تزداد هذه األعراض نتيجة 

  ١ .التعرض للضوضاء

إلى تأثيرها المؤكد  ن الضوضاء العالية تسبب فقدان حاسة السمع تدريجيا ، باإلضافةإ •

 .ر العصبى وخاصة فى مجتمعات المدن الصاخبة نهيافى حاالت اإل

  :توفير الهدوء الصوتى داخل مستشفى د  – ١-٢-٢-٣

ويتجه المدخل ، الداخلية  فى المبانى للضوضاء بنوعيها الخارجية والداخلية  حيزاتتتعرض ال

. العلمى لحل مشكلة الضوضاء إلى دراسة مجموعة من النقاط لتحقيق الراحة والكفاءة الصوتية 

وبوجه عام يجب تقليل الضوضاء والوصول بها إلى المستوى الذى ال يضر بالصحة ويوفر 

  ٢.مكانالراحة النفسية ، واليؤثر على كفاءة العاملين بال

  

  

                                                   
األحتياجات (تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  -١

 ١٣٥،١٣٦ص  -مرجع سابق  –) النفسية للمستعملين 
 ١١٥ص  - ١٩٩٦-مركز أبحاث أنتركونسلت  –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت  -٢
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  :الضوضاء الغيرمباشرة 

Fوجود فتحات مستمرة بدون فواصل  - ١

وغير معزولة خلف الحائط أو أعلى السقف 

  .المستعار

Fارى القنوات المتنوعة الغير مج – ٢

  معزولة 

Fتسربات خارجية من النوافذ - ٣.  

Fفتحات التهوية المستمرة الغير معزولة - ٤.  

Fفتحات التهوية أعلى الباب - ٥.  

Fالفتحات الموجودة أسفل الباب - ٦.  

Fالفراغ الغير محكم بين فتحة الباب ،  - ٧

  .واألرضية

Fوجود فتحات مستمرة بدون فواصل  - ٨

  معزولة أسفل األرضية وغير 

  :تسربات الضوضاء الغير مباشرة 

Lلتقاء السقف بالحائطالسيئة لخط إ أعمال النهو - ١.  

Lعد إحكام غلق فتحات مرور المجارى المختلفة داخل  - ٢

  .المكان

Lستخدام مواد مثقبة عازلة إستخدام وسائل تثبيت سيئة ، وإ - ٣

  .غير مناسبة لطبيعة المكان

Lالجانيبية ، والفواصل  لعالقة الحوائط السيئة أعمال النهو - ٤

  .لتقاءها مع الحوائط الخارجية أو مع بعضها البعضعند إ....و

Lلفتحات الخدمة المشتركة بين الغرة أعمال النهو السيئة - ٥.  

Lفجوات وفتحات المواسير فى األرضيات - ٦.  

Lلألرضيات وعالقتها بالحوائط أعمال النهو السيئة - ٧.  

Lلمخارج الكهرباء المشتركة بين  ل النهو السيئةأعما - ٨

  .الغرف

Lفجوات وفتحات المواسير فى األرض - ٩.  

  ١طرق تسرب الضوضاء ) ١-٢- ٣(الشكل 

  

                                                   
١ –Asid, Baucom -H, Alfred,Hospitality Design for the Graying Genertion,new 

York,U.S.A,١٩٩٦,p٦٥ 
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   :طرق معالجة الضوضاء الداخليةه  – ١-٢-٢-٣

 حيزاتفى ال –أى تقليل فترة تردد الصوت  –التحكم فى الهدوء المطلوب  مصمميمكن لل

تعماالتها عن طريق تكسيات الحوائط واألسقف واألرضيات بالمواد الماصة سإة حسب المختلف

فإذا كانت . نفسه  داخلىللصوت للترددات المختلفة ، باإلضافة إلى شكل ونسب الحيز ال

. ت أصبح المكان مزعجا لتردد األصوات داخله ط والحوائط والسقف مدهونة بالزياألرضية بال

أو أى مواد ماصة  ثقبغير متوازية ، والحوائط مكسوة خشب مأما إذا كانت األرضية والسقف 

أصبح ،الفينيل إلخبخلفها عازل ، واألرضية مغطاة  ثقبةللصوت ، والسقف مغطى ببالطات م

  :المكان هادئا ألن التكسيات الداخلية تمتص األصوات الصادرة عن كافة األنشطة 

ووحدات هادئة ، وتجميع ، إلى وحدات صاخبة  حيزاتمراعاة التوزيع الواضح لل -١

 .الصاخبة حيزاتالوحدات الهادئة معا وفصلها عن ال

 .األسطح واألسقف غير المتوازية توزع الصوت توزيعا جيدا وال تحدث رنين  -٢

 .سقف ماص للصوت على هيئة كاسرات عميقة أسفل وحدات اإلضاءة  -٣

 ١متصاص الضوضاء الداخلية عن طريق المواد العازلة إ -٤

ستخدام مكونات الغرفة ومواد تكسية الحوائط ، إيمكن أن يتم جزئيا ب فيض الضوضاءتخ -٥

  .واألرضيات ، والهيكل البنائى نفسه كعوزال المتصاص الصوت 

متصاص الموجات القصيرة لألصوات وتحسين ستخدام المواد الصوتية البسيطة إلإ -٦

 .درجة وضوح الحديث

واد ولكنها تعتمد على نوع امتصاص ترددات الصوت ليست دائما منسبة إلى سمك الم -٧

 .المواد ، وطرق وتوظيفها 

يعتمد على السمك   Fibrous Materials)(امتصاص الصوت الذى يتم باستخدام ليفية  -٨

 ٢.، والكثافة والمسامية للمادة 

حيز زيادة سمك الحوائط الداخلية أو عملها مزدوجة بينها فراغ من الهواء أو يمأل هذا ال -٩

ل الضوضاء إلى الحدود الدنيا التي تتطلب تقليحيزات لك في البمادة ماصة للصوت وذ

  .لها

أن تكون بكامل الطول وذلك  لألبواب بشرائح من المطاط على  تزويد الرأس السفلى - ١٠

المتروك بين الرأس السفلى لألبواب ) الخلوص(نتقال الصوت من المسافة البينية إلمنع 

                                                   
 ١١٦،١١٧ص  -سابق  مرجع –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت  -١

٢- Alfred H.Baucom, Asid,Hospitality Design for the Graying Genertion,new 
York,U.S.A,١٩٩٦,p٦٦ 
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ميكانيكياً بمقبض الباب حيث ترتفع إلى أعلى واألرضيات وتتصل هذه الشريحة المطاطية 

  .عند فتح الباب

  

  

  

  

  

  

  

 ١طرق عزل الصوت الخارجى بالحوائط المعالجة ) ٢- ٢- ٣(الشكل 

  :بالنسبة للضوضاء المنقولة بالهواء

  :الضوضاء الخارجيةو – ١-٢-٢-٣

ق الحضارية الضوضاء الخارجية هي الناتجة من تواجد المستشفيات داخل كردون المدن والمناط

والتي تزايدت فيها شدة الضوضاء تدريجياً نتيجة تزايد حركة المرور وكذلك الطائرات وعمليات 

 .البناء والتشييد المختلفة

تعتبر النوافذ من أهم العوامل التي تتحكم في السيطرة على الضوضاء الخارجية وذلك من خالل 

 :عدة عوامل

  .حالة استخدام الزجاج المزدوجالمسافة البينية أللواح الزجاج في  – ١

  .نوع الزجاج ووزنه وسمكه – ٢

  .طريقة تركيب النافذة والقطاعات المستخدمة إلحكام الغلق – ٣

                  وبذلك فإن استخدام الزجاج المزدوج في النوافذ يعطي خاصية أفضل في العزل  -٤

مم ١٠٠مزدوج بينهما مسافة بينية الصوتي وعلى سبيل المثال فإن لوحين من الزجاج ال

تماثل في عزلها الصوتي زجاج مفرد عادي له وزن يساوي مرتين ونصف المرة الزجاج 

 .السابق

يعتبر توجيه فتحات المبنى أيضاً من أهم الحلول االقتصادية لعالج مشكلة الضوضاء  -٥

 رض هذه معالخارجية وذلك بإبعادها قدر ما أمكن عن مصادر الضوضاء ولكن قد يتعا

                                                   
 مرجع سابق  –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى   –على رأفت  -١
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الرغبة في الحصول على تهوية مناسبة أيضاً من خالل هذه الفتحات ولهذا فالبد من تنسيق 

 ١.وضع هذه الفتحات بما يتيح لنا الحل األكفأ للحصول على درجة مقبولة من األداء الجيد

  :معالجة الضوضاء الخارجيةز – ١-٢-٢-٣

  :تخفيض الضوضاء المنقولة هوائيا

كانى عن مصادر الضوضاء ، وكذلك رجية عن طريق البعد المالضوضاء الخاعزل  -١

وبصفة عامة يمكن تقليل الضوضاء الخارجية عن طريق .ستعمال العناصر النباتيةإب

متصاص صوت إالتى تعمل على  ثقبةزرع األشجار أو وضع البانوهات العازلة والم

  .السيارات

ستعمال الحوائط إرسانة أو لحجارة أو الطوب أو الخستعمال الحوائط السميكة من اإ -٢

كما يمكن فى حالة ) . المكونة من حائطين بينهما فراغ به طبقة عازلة (المزدوجة 

ستعمال إكما يمكن . األغشية الزجاجية استعمال ثالثة ألواح غير متوازية وغير متصلة 

متصاص الموجات الصوتية قبل العضوية من أشجار وأسوار خضراء إلالحواجز 

 .الهادئة كحدائق المستشفيات  حيزاتالدخولها إلى 

  :تخفيض الضوضاء المنقولة عن طريق المواد الصلبة 

كالمحركات والمكثفات والسيارات هتزازات الماكينات إتنشأ الضوضاء الخارجية عادة من 

إلى األساسات المواد الصلبة لمسافات طويلة من خالل األرض  لناتجة خاللازات ازهتوتنتقل اإل

 والحل العملى هو إيقافها من. الداخلية للمبانى المختلفة  حيزاتنشائية إلى الالهيكل اإل إلى داخل

. اخل وخارج المبنى د مصدرها فى الشوارع لمنع ضجيج طرق المواصالت والماكينات من

نتقال الموجات الصوتية المنقولة ماديا بتغطية األرضيات الخارجية باألسفلت إويمكن إيقاف 

الموكيت السميك أو ببالطات من الفلين أو بطبقة من الرمل ووضع الماكينات على والداخلية ب

  .قواعد مطاطية أو فلينية أو لولبية 

  ستخدام اإلنشاء الصندوقى العائم وهنا يتحولإى عزل للصوت المنقول ماديا يمكن ولضمان أقص

  بنى على لوالب طوليةالفراغ الهادىء إلى صندوق معلق داخل الهيكل اإلنشائى ؛ فالحوائط ت 

تصال إأو الجاركس ويلزم تجنب وجود أى  واألرضيات على طبقة عازلة خاصة مثل الفلين 

نشائى الخارجى إال عند الضرورة فى مواسير الكهرباء بين الحوائط الداخلية والهيكل اإلمادى 

  عن طريق  نتقال الموجات الصوتيةإت أكردونية لمنع والتكييف المعزولة وهنا تستخدم وصال

                                                   
كلية ، جامعة القاهرة  تير،، رسالة ماجسالتشطيبات فى مبانى المستشفيات  مواد ، هشام محمد المأمون نصر -١

 ١٢٩ص  ،١٩٩٦ ،الهندسة 
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  .األنابيب الصلبة إلى الداخل 

ت كافية بين انشائى بواسطة عالقات لولبية مع ترك فراغأما السقف فيعلق من السقف اإل 

ا التنوع من هذ. الزجاجى وإلمرار توصيالت الخدمات  السقفين لوضع مراتب من الصوف

ال فى الحاالت الخاصة يستخدم إ ستخدام بسبب تكلفته العالية ، والاإلنشاء غير شائع اإل

ولكى يحقق هذا النظام النتائج المرجوة منه يجب العناية . ذاعة والتلفزيون ستوديوهات اإلإك

رى الهواء لكى ال تتحول إلى نقط بالتصميم والتنفيذ الدقيق لألبواب والشبابيك والمواسير ومجا

صادر الضوضاء الداخلية تصال بين الحوائط والسقف واألرضية الخارجية والصندوق الداخلى مإ

للصوت المرتد أى الواصل بعد عدة األولى نتيجة للصوت المباشر ، والثانية نتيجة : نوعين 

وكلما اقتربنا من المصدر يكون الصوت المباشر أقوى من المنعكس ، وكلما ابتعدنا .  نعكاساتإ

توى الصوت فى عن المصدر يكون الصوت المنعكس هو األكثر سيطرة وبالتالى عند قياس مس

  .١الفراغ يجب بداية تحديد نوعه مباشرا أو غير مباشر

  :ضوضاء التصادمح عالج  – ١-٢-٢-٣

 :لعالج الضوضاء الناتجة عن استخدام األجهزة الصحية يراعى ما يلي

          عبور المواسير والتوصيالت خالل جراب بقطر أكبر من قطر الماسورة العابرة للحائط  – ١

  ).من المطاط(مأل الفراغ بين الماسورة والجراب بمادة رغوية وي       

 زات المستخدمة في تعليق المواسير بالحائط بغالف سميك من رتغليف الجزء المدفون لإلفي – ٢

  .المطاط ليقلل من الضوضاء التي تنتقل إلى المنشأ عند حدوث تفريغ هوائي داخل المواسير      

    بأرضيات أو حوائط المبنى أماكن اتصال األجهزة الصحية وضع قطع من المطاط عند  – ٣

  .تصال المباشر بينهم المتصاص الضوضاء الناتجة عن تشغيل هذه األجهزةوعدم األ      

  :ط إعتبارات اختيار مواد النهو المعالجة لعيوب الضوضاء  – ١-٢-٢-٣

مرتفعة أو المطلوب فيها في األماكن ذات نسب الضوضاء ال نهويراعى عند اختيار مواد ال 

،  ستخدام مواد ذات خصائص صوتية جيدةإمن الهدوء لراحة المستعملين في  تحقيق أكبر قدر

وعلى سبيل المثال بالنسبة األرضيات المرنة مثل الفلين والفينيل ذات معدل امتصاص أعلى 

من األرضيات ذات معدالت أفضل  األخيرةللصوت بالمقارنة باألرضيات الخشبية وكذلك تعتبر 

كذلك بالنسبة لألسقف فإن .والسيراميك زالطبيعية األخرى مثل الرخام والجرانيت والتراتزو

المواد الملساء الناعمة مثل البياض مع أي نوع من الدهانات تساعد على انعكاس الموجات 

ي تمتص الصوتية عند اصطدامها بمثل هذه األسطح أما المواد المسامية مثل األلياف المعدنية فه

                                                   
                                       ١١٩ص   -مرجع سابق  –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت -١
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الموجات الصوتية المصطدمة بالسطح المستخدمة عليه كما يعمل الفراغ الهوائي المحصور بين 

وكذلك فإن خاصية  . السقف المعلق والسقف اإلنشائي على تحسين خاصية امتصاص الصوت

بأي من وسائل الديكور ألن  امتصاص الصوت ألي مادة مسامية يمكن أن تقل إذا ما تم زخرفتها

وبما إن الصوتيات من . ١الزخرفية يمكن أن تغطي فتحات ومسام السطح األعماله مثل هذ

 Zoning(عتبار في مراحل التخطيط األولى اصر الهامة التي يجب وضعها في اإلالعن

diagrams(التي تقع بالقرب من بعضها البعض  حيزات، وذلك عند تحديد العالقات بين ال

التي تحدث  ماكن، حيث يمكن تجنب وضع األ يةوخاصة غرف المرضى واألقسام العالج

، وهذا يوفر تكلفة العزل الصوتي فيما بعد، ويجب بذل كل  ضوضاء بجوار المناطق الهادئة

الجهود الممكنة في مرحلة التخطيط للتأكد من أن مناطق المرضى بعيدة تماماً عن مصادر 

  .الضوضاء، مثل حركة المرور حول المبنى

مناطق حساسة جداً وتحتاج  ووحدات العناية المركزة هي باألخص وتعد غرف اإلقامة 

فقد أثبتت األبحاث ضرورة توفير مناخ هادئ تماماً لألطفال "إلى بيئة صوتية تحت التحكم، 

، )decibels(ديسيبل  ٥٠الخاص بهم عن  حيزالمبتسرين بحيث ال يزيد معدل الصوت في ال

وغرف الفحص وكذلك المكاتب اإلدارية يجب أن  كما أن الحوائط الفاصلة بين غرف المرضى

 Sound Transmission(تحتوي على عزل صوتي بحيث ال يزيد معدل انتقال الصوت 

Class ( ٤٥عن) =STC ( كذلك المناطق المكتظة بالمرضى وعائالتهم مثل انتظار الطوارئ ،

ي باختيار مواد لذا يجب على المصمم أن يعتن. "واألقسام التشخيصية تتطلب رعاية خاصة

التشطيب لتلك الفراغات بحيث يتأكد من قصر مدة تذبذب الصوت داخلها، وكذلك الوضع في 

االعتبار تشكيل األسقف وقطاعات الحوائط والتي تساعد على تثبيت الصوت أو تقليل الموجات 

  . فاعات األسقف في هذه المناطق الصوتية الثانوية عن طريق تقليل ارت

الضوضاء داخل المستشفى التليفونات وأجهزة االستدعاء الفردية والتي يمكن كما أن مسببات 

ولكن مع ذلك يجب على . استبدالها بتلك التي تعمل بالضوء مع خفض أجراس التليفون ليالً

المصمم توفير نظام صوتي يمكن خالله استدعاء أي من أهل المريض أو األطباء وهيئة 

ستخدام عازل وفي عنابر المرضى يمكن إ"لضرورة، عند االتمريض داخل أي فرع بالمستشفى 

صوتي يفصل بين األسرة كمثال الطريقة التقليدية وهي الستائر الجرارة التي تفصل بين سرير 

كما أنه يمكن توفير قدر من الخصوصية السمعية لراغبي الهدوء عن طريق تصميم ما . وآخر

                                                   
  ١٣٠،٢٦٥ص  -مرجع سابق  –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  – هشام محمد المأمون نصر -١
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ستخدام لنباتات الكثيفة الدائمة الخضرة إمج بين اوبالنسبة للخارج فإن الد. حيزداخل  حيزيسمى ب

 ١.األسوار يمكن توظيفه كعوازل للصوت

  :Thermal insulation  العزل الحراري ٢-٢-٢-٣ 

  وتتضح هذه الخصائص بصورة جلية في مجال األسقف حيث يعتبر السقف أكثر أجزاء المبنى

أحد وسائل العزل الحراري وتشمل  تعرضاً لحرارة الشمس ومن ثم يمكن مراعاة ذلك باستخدام 

كما أن استخدام األسقف .مواد عديدة مثل السيلتون وورق الكرافت والفليين والبولي ستايرين

ويخفض أيضاً من كمية الطاقة الالزمة لتكييفه  حيزالمعلقة داخل فراغات المبنى يقلل من حجم ال

حد المواد ذات الخصائص الحرارية وكذلك تكلفتها والسيما إذا كانت هذه األسقف مصنوعة من أ

الجيدة مثل الفليين واأللياف المختلفة والمعادن المعزولة بالصوف الزجاجي وكذلك الورق 

   .وشرائح البالستيك وألواح الخشب

  Radiation insulation  العزل اإلشعاعى  ٣-٢-٢-٣

ثم البد من عزلها  ت تعمل فى مجال اإلشعاع والمواد المشعة ومنحيزهناك أبواب تتواجد فى 

أو على األقل عدم السماح بحدوث تسرب  حيزإشعاعيا لمنع تسرب هذا األشعاع إلى خارج ال

ت التى تتعامل فى مجال اإلشعاع حيزاإشعاعى أكثر من المعدالت المسموح بها ومن أمثلة ال

 .ت أقسام التشخيص بإستخدام آشعة إكس وكذلك أقسام العالج اإلشعاعى بمبانى المستشفيا

  : اختيارمواد التشطيب أهمية عنصر األمان عند ٣-٢-٣

 - :هي نهوهناك ثالثة عوامل هامة يتضمنها عنصر األمان عند اختيار مواد ال

  مقاومة االنزالق - ج    مقاومة الحريق –ب     مقاومة التلوث –أ 

  : Resistance to pollution مقاومة التلوث ١-٣-٢-٣

والسيما في األرضيات كما في  أعمال النهوستخدمة في مراعاة سهولة نظافة المواد الم -١

األماكن التي يتم تداول األطعمة داخلها وكذلك في مباني المستشفيات حتى يمكننا تالفي 

الضارة  ظاهرة انتقال العدوى الناتجة عن تجمع القاذورات ونمو الميكروبات والبكتريا

  .بتهوية جيدةعلى هذه األرضيات مع ضرورة تمتع مثل هذه المناطق 

كذلك في هذا المجال مراعاة أن تكون األرضيات من النوع الغير ماص للماء والسوائل  -٢

والتقليل قدر ما أمكن من معدل امتصاصها حتى ال تتشبع األرضية من المنطقة التي 

  .انسكبت عليها هذه السوائل

                                                   
 ٩٣ص  -مرجع سابق  –األسس التصميمية للرعاية لألطفال فى المستشفيات  – ىجلوحمحمد الكنزى  -١
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ي رجة كبيرة من تحمل قوي البرعلى د نهوكما يجب مراعاة أن تكون مواد ال -٣

حتكاك وكذلك قوى التصادم حتى ال تتأثر بالكثافة المرورية عليها والتي قد يكون واإل

ريا الضارة من شأنها إحداث مناطق متآكلة خشنة تؤدي إلى تكاثرالميكروبات والبكت

ات التحمل يبوكسية والجرانيت والرخام والسيراميك من المواد ذعليها ولعل المواد اإل

 .حتكاك وكذلك الصدماتالعالي لقوى البري واإل

  Fire resistance :مقاومة الحريق  ٢-٣-٢-٣

 :من خالل نهويظهر تأثير الحريق على مواد ال

  .شتعال كلي أو جزئي بالمادة نتيجة تعرضها لنيران مباشرةإحدوث  – ١

شتعال مثل السجائر أو نتيجة لتعرضها ألحد وسائل اإل نهوحدوث تلفيات بمواد ال – ٢

  .يتأعواد الكبر

ن تأثير النيران عليها ختبار مقاومة النيران لها وجد أإ وبفحص عينات لألرضيات التي تم إجراء

 :حتراق ينقسم إلىمن حيث اإل

  .حتراق متفحم أو انصهارإ – ٢    .حتراق خفيفإ – ١

للحريق إلى حد كبير على درجة صالبة هذه المواد حيث  نهوتعتمد مقاومة مواد ال  -٣

من مواد األرضيات الصلبة يرازو انيت والسيراميك والتنجد أن الرخام والجر

والمقاومة للحريق في نفس الوقت أما بالنسبة لألخشاب والمواد األخرى فتعتمد 

ة أسطحها بها لزيادة درجة تحملها للنيران على طبقات الحماية التي يمكن معالج

 . حتراقحتراق أو تأخير زمن اإلمقاومتها لإل

نهيار مقاومة المادة أمام تأثير النيران حتراق بالزمن الالزم إلإلتقاس مقاومة مواد ا  -٤

وكلما تأخر هذا الزمن كلما كان ذلك أفضل أما بالنسبة للمواد القابلة بسرعة 

شتعال فإنه يمكن معالجتها أو معالجة أسطحها بمواد تؤخر الزمن الذي تشتعل لإل

 .بعده حتى تعطي فرصة كافية للهروب من المبنى

حتراق في األماكن التي تتطلب ذلك ختيار أنواع ذات مقاومات عالية لإلإ يراعى -٥

مثل الساللم والتي تمثل العناصر التي يستطيع شاغلوا المبنى الهروب منها في حالة 

 . حدوث حريق

  Slip resistance :مقاومة االنزالق ٣ -٣-٢-٣

ليها كلما كانـت ناعمـة   حتمال حدوث انزالق عإصفة خاصة في األرضيات حيث يزداد نجدها ب

  يراعى في األرضيات الناعمة المصقولة مثل .ومصقولة كما يزداد هذا تحت ظروف البلل
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والجرانيت تخشينها في المناطق التي يمكن حدوث انزالق عليها مثل الساللم وذلك بعمل  الرخام 

  .١تخشين للمادة نفسها أو لصق شريط من مادة خشنة مقاومة للبري واالحتكاك

  :األرضيات أعمال نهو ٤-٢-٣

تعد األرضيات الركيزة األساسية فى التصميم الداخلى ألى مكان ، إذ يمارس عليها كثيـر مـن   

  .األنشطة المختلفة بجانب قطع األثاث عليها

  :المواصفات العامة ألرضيات حجرة الطفل فى المستشفى ١-٤-٢-٣

  .ستخدام لفترات طويلة المتانة والتحمل لإل -١

  .صحية وسهلة التنظيف -٢

  .األمانو ر عنصر الراحةتواف -٣

       . المختلفـة  تنوع استخدام األلوان والملمس على األرضية يساعد على تحديد المسـاحات  -٤

 ٢.المظهر الجذاب الذى يجذب األطفال إليه -٥

  :األرضيات  مواد نهوعتبارات الواجب توافرها فى اإل ٢-٤-٢-٣

لها أهمية كبرى حيث أنها الجزء الظاهر الـذى يـراه اإلنسـان    األرضيات  نهوإن مواد 

ويتعامل معه بشكل مباشر ويستفيد به فى حياته، والتى تختلف عن بعضها فى التشكيل والتركيب 

، فمنها المواد الرقيقة السمك التى التمثل ثقال على قوة تحمل المبنى وتتعدد التى تسـتخدم فـى   

لتصميمى والوظيفى الذى تقوم به ، وفى غرف اإلقامة هنـاك  األرضيات وتختلف تبعا للغرض ا

  األرضيات  أعمال نهوفى  مجموعة من األشتراطات الواجب توافرها الختيار الخامة المستخدمة

أن تكون مقاومة للحروق ولألحماض والمواد الكيمائيـة واألنـزالق وسـهلة الصـيانة      فيجب

ه المواد التـى تتـوافر بهـا هـذه     م اختيار بعض هذلذلك فقد ت.والتنظيف ومقاومة لنمو البكتريا

أرضـيات   –أرضـيات اإليبوكسـى    – يـرازو أرضيات ت(شتراطات وهذه األرضيات هى اإل

  .)السيراميك

  : يرازوصفات أرضية التأ  – ٢-٤-٢-٣

نظرا ألن أرضية التراتوز تتصف بإمكانية تعرضها لحدوث تشـققات وتنمـيالت لكثـرة    

متـر أو مسـتطيالت    ٢أو  ١.٥أو  ١فأنها تقسم إلى مربعات بأضالع تمددها وإنكماشها لذلك 

xمتر ويمكن إنتاجها حسب الطلب ، ويتم وضع خوص معدنية فى الفواصل بين البالطات  ١.٥

                                                   
ص   -مرجع سابق –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  –هشام محمد المأمون نصر  -١

٢٦٢،٢٦٢،٢٦٣ 

 ١٤١،١٤٠ص  -مرجع سابق -الوظيفية وارتباطها بالتصميم الداخلى –شيرين محمد إسماعيل إبراهيم  -٢
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ثم تجلى ويصقل سطحها بماكينات الحجر الكاربوراندوم مع إظهار حبات كسر الرخـام علـى   

  .سطحها ثم تلمع بالشمع أو بحامض األكساليك 

ومن أهم صفات وخصائص أرضيات التراتوز أنها تقاوم اإلحتكاك والبرى وتمتاز بسهولة 

التنظيف وقابلية الغسيل مما يجعله ال يساعد على نمو البكتريا ، كما أن أرضيات التيرازو قد 

  .تسبب اإلنزالق إذا كانت مصقولة أو مبتلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .زوتفصيلية فى أرضية التيرا) ٣-٢- ٣(شكل 

  :صفات أرضيات اإليبوكسى ب  – ٢-٤-٢-٣

أنها تقاوم البرى واإلحتكاك كما أنها مقاومة لألحماض والمواد الكيمائية واإلنزالق مما يجعله   

أرضية مثالية للمبانى العالجية بصفة عامة ، كما أنه يوجد نوع من األرضيات اإليبوكسى مقاوم 

بعرض ) شبكة نحاسية (الل وضع ألواح نحاسية للشحنات الكهربية الساكنة ويتم عمله من خ

وسمك متناسبين حسب المساحة وتوصيل هذه الشبكة باألرضى العام للمبنى وذلك لتفريغ 

  الشحنات الكهربية المتكونة فى المكان ويتم هذا بعد عزل األرضية بالمواد اإليبوكسية الخاصة 

  . ١خاصة تساعد على تفريغ الشحنات بذلك ، وتكون المواد المالئة فى هذه الحالة من أنواع

                                                   
– المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -١

 ، ٢٠٩،٢١١،٢١٠ص   -مرجع سابق 
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  :ستخدام الفينيل فى أرضيات المستشفى إشروط ومميزات ت  – ٢-٤-٢-٣

       يجب أن تتصف أرضيات الفينيل المستخدمة فى قاعة إستقبال المستشفيات  -١

   بالمتانة ومقاومة حركة المشى وأيضا حركة الكراسى النقالة للمرضى وتحمل            

  كثرة نقل األثاث ، تتصف بالهدوء والراحة وسهولة الصيانة حيث مدخل قاعة            

 .اإلستقبال فى المستشفيات والمغطى بأرضيات الفينيل         

       أن تكون مزودة بالخطوط الملونة التى ترشد إلى أقسام المستشفى المختلفة  -٢

 .اهات معينة فى المستشفى وأيضا المزودة باألشارات الدالة على اتج            

  تتميزأرضيات الفينيل فى غرف العمليات والعناية المركزة فى المستشفيات بأنها  -٣

 ذات مقاومة عالية للشحنات الكهربائية المتمثلة فى األجهزة الكهربائية الموجودة           

 .فى غرف العمليات والعناية المركزة فى المستشفيات            

  فيض حدوث الشحنات األستاتية فى غرف العمليات والعناية المركزة تمتاز بتخ -٤

 .فى المستشفيات         

 .ذات مقاومة عالية للمواد الكيمائية إذا سكبت بطريق الخطأ -٥

 تقاوم تسرب المياه والفطريات والبكتريا وتعطى حماية قصوى لألماكن الصحية -٦

وم األحمال ذات األطراف تقاوم التآكل وحركة العجالت الصغيرة عليها تقا -٧

 ١.المدببة فى المستشفيات 

  ceiling :األسقف  ٥-٢-٣

نتظار الكبيرة إلفى بعض الغرف الكبيرة مثل قاعة المحاضرات أو المسارح أو قاعات ا

ونظرا ألن السقف يمثل أكبر األسطح غير المستخدمة فى الغرفة ، لذا فأن ...أوبالمستشفيات 

يكون لها تأثير ملموس على الخواص الصوتية للغرفة فمثال فى شكله وخواص سطحه يمكن أن 

المكاتب والمتاجر والمطاعم ، وغرف المرضى وممرات الحركة فى المستشفى وبهو األستقبال 

وغرف األنتظار والعيادات وغيرها حيث يتطلب األمر استخدام أسطح إضافية ممتصة للصوت 

ستخدام األسقف إمكان صادر فأنه باإلء من العديد من المبهدف خفض إنعكاس الضوضا

  ويالحظ أن المواد الصلبة اللينة مثل الجبس تميل إلى امتصاص األصوات التى تصطدم .الصوتية

    ٢.بسطحها

  

                                                   
جامعة  –كلية الفنون الجميلة  –رسالة ماجستير  –اللدائن فى أرضيات العمارة  –شاهندة صالح عبد العزيز  -١

 ١٢٠ص  – ٢٠٠٧ –حلوان 
 ٢٠٠ص -مرجع سابق –التصميم الداخلى للمستشفيات فى مصر  – عبد الحميد رشدانوائل على  -٢
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  :ألسقف ل مواد النهو بارات الواجب توافراها فىعتاإل ١-٥-٢-٣

ألحماض والمواد التى تستخدم فى األسقف والتى يجب أن مقاومة للحروق ول نهوتتعدد مواد ال

  :فى هذه الموادائية وسهلة الصيانة والتنظيف ومقاومة النمو وتكون البكتريا ، وتستخدم يالكيم

 .حماية األسقف من تأثيرات التآكل والرطوبة والتراب  -١

المساهمة فى مظهر األجزاء الداخلية عن طريق بعض ألوان األسقف ذات األلوان  -٢

 .العاكسة أو المطالفاتحة أو القاتمة وكذلك األسطح 

المساهمة فى نظافة المبانى وذلك عن طريق تزويد األسقف بطبقة تشطيب معينة من  -٣

 ١السهل تنظيفها 

  -:األسقف  أعمال نهوالمواد المستخدمة فى  ٢-٥-٢-٣

يمكن تصنيف المواد المستخدمة في تشطيب األسقف إلى ثالثة أنواع رئيسية يندرج  -٤

  :ليتحت كالً منها عدة أنواع كما ي

  .األسقف المعلقة – ٣    .التجاليد – ٢    األسقف المباشرة – ١ -٥

  ٢.التكسيات –٢                        .الدهانات –١   :األسقف المباشرة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 – المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير  -١

 ٢١٦مرجع سابق ص 
 ١٧٢ ص -مرجع سابق –العمارة الداخلية للمنشآت العالجية  –فاطمة الزهراء عبد الحميد -٢
 مرجع سابق  –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت  -٣

سقف ماص للصوت على شكل ) ٤-٢- ٣(شكل 

  كاسرات عميقة

اسقف وحوائط ماصة للصوت ) ) ٥-٢- ٣(شكل 

  ٣بقاعة استماع بمستشفى أغاخان
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  :كسياتالت

  :يقصد بها تلك الوحدات أو البانوهات الجاهزة التي يتم تجليد السقف اإلنشائي بها مباشرة وتضم

  .ألواح الخشب- ج    وحدات من نسيج األلياف المختلفة –ب   .ألواح البياض –أ 

  :ألواح البياض

من  بين طبقتينتصنع ألواح البياض من الجبس المكلس الممزوج بالماء حيث يتم صبه 

ستخدام هذه األلواح كقاعدة لطبقة البياض األساسية وذلك ألنها تمتاز إنتشرإالورق المقوى وقد 

  .بأنه يمكن تثبيتها على إطارات خشبية بواسطة المسامير

  :wallsالحوائط  ٦-٢-٣

منذ سنوات عديدة كان يستخدم فى تكسية الحوائط بالط السيراميك أو القيشانى تفضيال عن 

الالزمة  نظيف المستمر بالغازات الكيماويةيزه بالصالبة ومقاومة التآكل نتيجة التالرخام لتم

لتعقيم الغرفة نتيجة لتفاعل هذه األبخرة مع هذه األسطح و إحداث تسوس وكان يراعى أن تكون 

  –م ٢.٧٠اللحامات متساطحة مع مادة التكسية ولها نفس الصالبة واليقل ارتفاع هذه المواد عن 

  ١م ٣.٠٠

  : كسياتالحوائط الفاصلة والت

الحوائط الفاصلة يجب أن تمتد من أرضية الدور حتى الهيكل البنائى للسقف وهذا ليزيد من 

العزل الصوتى بين األماكن المتجاورة والحوائط العازلة السميكة أو نظم الفصل باستخدام كتل 

الغرف اكثر من الحوائط ن سميكة من مواد خام تكون أكثر فاعلية فى التحكم بحركة الصوت بي

، الجدران الناعمة أو الصلبة سوف تعكس قدرا من الصوت الذى يرتد مرة أخرى إلى العازلة 

  .٢المحيط ، وبدرجة تفوق االنعكاس الناتج من الجدران المسامية أو اللينة  حيزال

  :Doorsاألبواب  ٧-٢-٣

الهامة  عناصر التصميممن " افذالنو –األبواب " بالحيز الداخلىتعتبر الفتحات الموجودة 

عموماً خاصة إذا كان هذا الحيز التي تلعب دوراً هاماً في توفير الراحة اإلنسانية لمستعملي 

العامة بمستشفى ما ولألبواب دوراً كبيراً في توفير هذه الراحة  الحيزاتهو أحد  حيزال

 ودخول المستعملين للمستعملين فيراعى أن تكون فتحات األبواب بالعرض الكافي لمرور

  .واألدوات والمهمات بسهولة ويسر

                                                   
دنبيل السراج، التصميم المعمارى لمبانى المستشفيات وأقسام الجراحة ، دار الراتب  -د مجدى موسى-١

 ١٧٣الجامعية، ص
 ٢٠٦ص -مرجع سابق  –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  – هشام محمد المأمون نصر -٢
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سم صافي فتحة المرور لتسمح للمرضى عموماً و  ٨٦فيراعى مثالً أال يقل عرض الباب عن 

  .مستعملي الكراسي المتحركة بالمرور بسهولة

ي كذلك بالنسبة ألبواب مداخل الطوارئ إذا كانت أبواباً عادية فإنه يفضل أن تكون من النوع الذ

يفتح في االتجاهين وأن يبقى مفتوحاً بشدادات مثالً عند فترات الطوارئ الحرجة واألفضل أن 

تكون هذه األبواب اتوماتيكية الفتح بحيث تفتح سريعاً عند وصول تروليات المصابين دون 

الحاجة لدفع األبواب المروحية التي تستغرق بعض الوقت في الدخول قد يكون هذا الوقت فاصالً 

متر لتناسب المدخل  ١.٦ويراعى أن تكون هذه األبواب بعرض  ن حياة وموت المصاببي

وتسمح بمرور شخص يقف بجوار ترولي يحمل مصاباً وتكون بالكامل من الزجاج أو على 

العامة  الحيزاتب دور أيضاً في خلق بيئة مريحة بولألبوا. األقل لها نظارة عند مستوى العين

فيمكن من خاللها التحكم في  حيزات نية والنفسية لمستعملي تلك الحتياجات اإلنساكأحد اإل

البد أن تتميز األبواب التي تستخدم في  ١.وتوفير الهدوء للمرضى حيزاتالضوضاء بهذه ال

ستعمال حتكاك نتيجة اإلة التحمل لتأثير قوى التصادم واإلالمباني العامة والسيما المستشفيات بقو

العمل وما قد ينتج عن ذلك من تلفيات بالباب تؤدي إلى تشوه  ءرعة أداالعنيف التي قد تتطلبه س

بالمنظر العام باإلضافة إلى تحول أي خدوش تحدث به إلى بؤر صالحة لتكون ونمو الميكروبات 

 .والبكتريا الضارة

 :تباعها ويمكن ذكرها فيما يليإلزيادة قوة تحمل األبواب هناك بعض المواصفات التي يجب 

أكد من أن كل مواد اللصق المستخدمة في تصنيع األبواب ذات مقاومة عالية للمياه الت –أ 

  .والرطوبة

لتزام بأصول الصناعة الممتازة في تجميع القطاعات الخشبية لضلف وحلوق اإل –ب 

  .األبواب وكذلك دهان الحلوق والضلف مع اختيار أجود أنواع الدهانات

صنيع األبواب من فرز الدرجة األولى تامة الجفاف أن تكون األخشاب المستخدمة في ت –ج 

األلوان  عند التشغيل وتكون منتظمة األلياف متجانسة% ١٢ال تزيد نسبة الرطوبة بها عن 

  نبعاج والتسوس والشروخ والتشققات والعصارة والعقد لتواء واإلخالية من العيوب مثل اإل

  .الخبيثة

وفي حالة ) سنديان –بلوط  –زان (ن الخشب الصلد أن تكون اإلطارات الخشبية لألبواب م –د 

 P.V.Cستخدام األنواع اللينة يراعى تقويتها وذلك بكسوتها بقطاعات معدنية أو من مادة الـ إ

                                                   
 – مرجع سابق –تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  -١

 ١٣١,١٣٣ص 



                                        
 لأعمال النهو للحيزات الداخلية لمستشفى األطفا                                الفصل الثانى – لثالباب الثا 

١٦٣ 
 

نفسها معدنية أو ) الحلوق(رتفاع أو قد تكون اإلطارات رتفاع أو بكامل اإلوذلك بجزء من اإل

  .كريليك للحماية وامتصاص الصوتخشبية مع تغطيتها بمادة من الفينيل أو األ

 :الشروط المطلوب توافرها فى األبواب  ١-٧-٢-٣

شتعالها إشتعال حريق في مبنى فإألبواب نقاط الضعف الرئيسية عند تمثل ا :مقاومة الحريق -١

بواب من مواد ال تصل إلى ختيار األإإلى آخر لذا فالبد من  حيزنتقال الحريق من إيعني 

 شتعل عندها إال بعد مرور نصف إلى ساعة كاملة على األقل وذلك منالتي تنهيارنقطة اإل

   ).١ساعةما يعرف بزمن تأخير الحريق نصف وهو (صول الحريق إليها و زمن

وعندما . األبواب تتطلب وسائل لحكم اإلغالق حول كل الفتحات لزيادة مقاومة الصوت  -٢

لتسرب الهوائى قاوم ليوسائل بحيث ب أن يضغط على هذه اليكون الباب فى الوضع المغلق يج

األبواب المنشأة بطبقة داخلية من المواد المثقبة العازلة للصوت تكون أكثر فاعلية من  -٣

  ٢األبواب المصنعة من مادة واحدة غير مفرغة ولها نفس السمك

 windows :النوافذ ٨-٢-٣

ى أيضا عنصرا هام تعتبر النوافذ عنصرا هاما من عناصر التصميم المعمارى األساسى وه

  .٣الداخلى حيزفى التصميم الداخلى، ولما كان لها تأثير كبير على طبيعة ال

تصال مع العالم الخارجي إبالوقت ألنها تعتبر وسيلة  حيزتعطي النوافذ إحساساً لمستعملي الو

ون حتياج نفسي هام بخالف ما يشعر به المستعملإكان الوقت ليالً أو نهاراً وهو  فيدركوا إذا

وللنوافذ دور في توفير المنظر الجيد وفي نفس الوقت عدم  . بدون نوافذ تماماًحيز داخل 

إلى جانب توفير الخصوصية وكلها عوامل تتحكم في مسطح النوافذ لذلك  حيزتسريب حرارة ال

من مسطح الحائط وبذلك يتحقق % ٣٠إلى  ٢٠يراعى أن يكون مسطح النوافذ حوالي من 

  .المطلوب منها

ستعمال مستعملي الكراسي المتحركة رتفاع النافذة على مستوى مناسب إلا يجب أن يكون اكم

العامة يستعمل الزجاج  حيزاتعتبارات التحكم في الضوضاء المنقولة من الخارج إلى الوإل

المزدوج أو السميك العازل للصوت في النوافذ للحفاظ على جو الهدوء االستراخاء للمرضى 

  ٤.والزوار

                                                   
  ٢٥٧، ٢٥٠مرجع سابق  ص  –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  – هشام محمد المأمون نصر  - ١

  ٢- Alfred H.Baucom, Asid,Hospitality Design for the Graying Genertion,new 
York,U.S.A,١٩٩٦,p ٦٦ 

 ٤٥ص  -مرجع سابق –)) الخامات واستخدامها((التصميم الداخلى ––بايل .جون إف  -٣
  -مرجع سابق -تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  - ٤

 ١٣٤ص 
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  :معالجة النوافذ  ١-٨-٢-٣

  :معالجة النوافذ تفيد فى مجموعة متنوعة من األغراض منها ما يلى 

 .التحكم فى الضوء أو نور الشمس أو الوهج الزائد عن الحد  •

 .خفض الحرارة المزدوجة من الشمس  •

 .خفض فقد الحرارة شتاءا عبر السطح الزجاجى البارد •

حتى تفاصيلها التصميمية غير المرغوب فيها  إخفاء أو تعديل شكل النافذة أو موقعها أو •

 ١.إضافة اللون أو الملمس 

داخل الحيزات حتى يمكن أن تساعد فى يجب أن يراعى إمكانية فتح الشبابيك من   •

عمليات التهوية الطبيعية  فى حالة اللجوء إليها عند الضرورة ، و فى حاالت 

  .الطوارىء

  :األبواب والنوافذ من الخشب   ٩-٢-٣

ستخدام األخشاب فى المستشفى فإنه من األفضل أن تتم معالجتها بدهانات عازلة إحالة  فى

تماما للخامة حتى التسمح بنمو الفطريات والبكتريا داخلها مما يؤثر على سير العملية العالجية 

للمرضى ، ولذا يفضل األلواح المكسوة بالقشرة أو البالستيك المقوى وهى مجهزة ومصقولة 

  .ضافة طبقة الدهان األخيرة وتصلح إل

 :أنواع الخشب المستخدمة فى األبواب والنوافذ 

 الخشب الكونتر    -١

، ٢٥ستخدامات الداخلية فى تكسيات األبواب الداخلية والسمك يناسب الخشب الكونتر اإل

 الليفية األلواح  –الخشب األبالكاج  ٢٥: ١٢مم والسمك  ١٢٢x٢٤مم ومساحة اللوح  ١٢ ،١٨

                                .الخشب الحبيبى -  )عجينة خشب مضغوطة ومعرضة لدرجة حرارة مرتفعة(       

  :الخشب األبالكاج  -٢

يمتاز األبالكاج بخفة الوزن مع توافر القوة والقدرة على التحمل وهناك أنواع خاصة من           

  .ألبالكاج المكسوة بالقشرة أو المعادن أو البالستيك ا      

  ):عجينة خشب مضغوطة ومعرضة لدرجة حرارة منخفضة (األلواح الليفية  -٣

    قدم ولكن باإلمكان أن تكون  ٨  ٤xيتم الحصول عليها على صورة ألواح مساحتها             

وان متعددة ومختلفةكما أنها يمكن أن أطول من ذلك وأسطحها تامة التشطيب ولها أل           

                                                   
 ٤٥ص  -مرجع سابق –) الخامات واستخدامتها(ى  التصميم الداخل –جون إف بايل  -٢



                                        
 لأعمال النهو للحيزات الداخلية لمستشفى األطفا                                الفصل الثانى – لثالباب الثا 

١٦٥ 
 

تكتسب مظهر ألواح الخشب بتقليد أنواع مختلفة من األخشاب أو أن تكسب مظهر الطوب أو 

  .األحجار وكذلك بعض النماذج التى تشبه ورق الحائط 

  :الخشب الحبيبى  -٤

اح يصنع من جزيئات صغيرة من الخشب اللين يتم خلطها بأحد الراتنجات بحيث تتشكل األلو

عن طريق الضغط ألواح الخشب عالية الكثافة أكثر قوة ، قوة الثنى والصالبة للخشب الحبيبى 

أقل منها بالنسبة لألبالكاج أو الكونتر وبالتالى فإنها تتطلب توافر دعم أكبر وكافى ليقلل من نسبة 

الحواف غير التشوه للخشب الحبيبى كما أنه يتأثر بدرجة ما لتغيرات الرطوبة النسبية إال أن 

  .١المحمية لأللواح تتأثر بشدة بهذه الرطوبة 

  : النوافذ

النظر عن  بغض(النوافذ التى لها طبقة زجاج فردية تسمح عمليا بانتقال الصوت خالل الشقوق  

ولذا يوصى فى هذه الحالة باستخدام وسائل لمنع التسرب الهوائى، كذلك فإن ) نوع الزجاج 

  .النوافذ يعطى خاصية أفضل فى العزل الصوتى استخدام الزجاج المزدوج فى

  :غرف العمليات ل أعمال النهو ١٠-٢-٣

الستنلستيل والدهانات اإليبوكسية أو الدهانات الفينيل أكريلك  التكسياتستخدام إحيث يمكن 

أو  يرازوالمعالجة ضد تكون البكتريا في الحوائط كما يمكن استخدام األرضيات من الفينيل أو الت

ستخدام شبكة نحاسية إبديد الشحنات الكهربية الساكنة بوكسي على أن يتم تزويدها بخاصية تاإليب

أو تكون هي نفسها مكتسبة لخاصية المنع ) كما في النوع الثاني والثالث(في عمل الفواصل 

ستخدام مادة الصقة موصلة لهذه الشحنات أيضاً وكذلك قطبين إوالتبديد كما في النوع األول مع 

يين على أطراف الغرفة يتم توصيلها كما هو الحال أيضاً بالنسبة للشبكة النحاسية باألرضي نحاس

أما بالنسبة لألسقف فيمكن دهانها بمادة إيبوكسية أو استخدام أسقف معلقة  . العام للمستشفى

  .معدنية أو من الخشب الميالمين

  :غرف األشعةل أعمال النهو ١١-٢-٣

  في  P.V.Cالرخام أو الجرانيت وكذلك ألواح  إستخدام التكسياتأما في غرف األشعة فيمكن 

ستخدام الترابيع الفينيل أو إيلك أما بالنسبة لألرضيات فيمكن الحوائط أو استخدام الدهانات األكر

ستخدام إت كهربية ساكنة وفي األسقف يمكن المطاط عالي الكثافة وذلك لمنع تكون شحنا

المعالج ضد إصفرار اللون وكذلك األسقف المعلقة من األلياف  الدهانات األكريلك أو الالكيه

                                                   
 – المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -١

 ٢٢٢ص  -مرجع سابق 
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 الزجاجية أو المعدنية أو أي نوع من األسقف المعلقة مع استخدام كافة إجراءات الحماية

 .اإلشعاعية في الحوائط واألرضيات واألسقف إذا لزم األمر

 :لمعامل أعمال النهو ل ١٢-٢-٣

في الحوئط أما األرضيات  P.V.Cالقيشاني أو ألواح السيراميك أو  كسياتستخدام التإيمكن 

وفي األسقف  P.V.Cفيمكن فيها استخدام الجرانيت أو السيراميك المقاوم لألحماض أو ترابيع 

أو الخشب الميالمين أو  P.V.Cيمكن استخدام الدهانات اإليبوكسي أو األسقف المعلقة من 

 .الصاج المعالج إليكتروستاتيكياً

  :ات الرئيسية العامةالممر ١٣-٢-٣

الرخام أو الجرانيت أو البياض تقليد الكسوة وفي الممرات الرئيسية العامة يمكن استخدام 

أو الدهانات الفينيل أكريلك بالحوائط مع استخدام وسائل الحماية المناسبة من ) إسكانيوال(الرخام 

حديد أو الخشب الصلد  قطاعات الفينيل أكريلك على شاسيه ألومنيوم أو ستنلستيل على قطاع

ستخدام إام الجرانيت أو الرخام الجيد مع المدهون إيبوكسي أما بالنسبة لألرضيات فيمكن استخد

أرضيات ذات أحد وسائل العزل الصوتي أسفله على شكل طبقة من البوليسترين أو استخدام 

ألسقف فيمكن استخدام خصائص صوتية جيدة مثل الفينيل أو المطاط عالي الكثافة أما بالنسبة ل

أسقف معلقة من الترابيع الجبسية المزودة بطبقة من األلياف الزجاجية أو المعدنية أو الصوف 

  ١.الصخري

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                   
 ٢٦٦،٢٦٧ص -مرجع سابق  –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  – هشام محمد المأمون نصر -١
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  ١ستخدام فى مكونات األجنحة اإلقامة بمستشفيات األطفال لإل نهويوضح مواد ال )١-٢-٣(جدول

الداخلى  حيزال

  ألجنحة األقامة

  المقترحةنهومواد ال

  األرضيات  الجدران األسقف

أسقف معلقة من الترابيع   ممرات الحركة 

الجبسية المزودةبطبقة من 

األلياف الزجاجية أو 

المعدنية أو الصوف 

الصخرى أو خشب 

  المالمين أو الصاج 

  المعالج اليكتروستالتيكا

الرخام أو الجرانيت أو  الكسوة

السيراميك أو القيشانى أو ألواح 

p.v.c ياض تقليد الرخام أو الب

أو دهانات الفينيل ) اسكوانيوال(

  أكريللك

الجرانيت أو الرخام 

أو السيراميك 

المقاموم لألحماض 

أو بالطات ال 

p.v.c 

يفضل دهانات الالكيه   دورات المياه

المقاومة للرطوبة فى 

  تشطيب األسقف 

  يستخدم القيشانى ، والسيراميك فى تشطيب

  األرضيات ، والحوائط

يجب تكسية األسقف بمواد   لمرضى غرف ا

صلبة لها خواص عزل 

  مناسبة 

  

تستخدم الكسوة بالفينيل أو 

الدهانات البالستيكية سهلة 

الغسيل والتنظيف ، ويمكن 

استخدام ورق الحائط القابل 

  للغسيل

األرضيات من الفنيل 

  أو التراتزو

بالنسبة لألسقف فيمكن  محطة التمريض

دهانها بمادة أيبوكسى أو 

استخدام أسقف معلقة 

معدنية أو من الخشب 

  المالمين 

يمكن استخدام التجاليد الستنلس 

استيل والدهانات األيبوكسية أو 

دهانات الفينيل أكريللك المعالجة 

     ضد تكوين البكتريا

األرضيات من 

الفينيل أو التراتزو 

أو اأيبوكسى على أن 

يتم تزويدها بخاصية 

تبديد الشحنات 

  اكنةالكهربية الس

  

                                                   
 – المصرى بالطفل الخاصة بالمستشفيات األقامة ألجنحة تصميمية ومعايير أسس – أحمد مصطفى هدير -١

 ٢٢٤،٢٢٥ص  -مرجع سابق 
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 )الريشأبو (بالمنيرة  الجامعيمستشفى األطفال  ١-١-٤

  : Definition ىالتعريف بالمستشف ٢-١-٤

حيث قام بتصميمها تابعة لمستشفيات جامعة القاهرة  جامعي تعليميوهى مستشفى 

المكتب العربي للتصميمات واالستشارات الهندسية وتم اإلشراف عن طريق اللجنة الهندسية 

، وقد ضافة إلى الدوراألرضى والبدروم أدوار متكررة باإل ةمن تسعوتتكون بجامعة القاهرة 

طفل في اليوم من خالل  ٢٥٠٠، وتخدم حوالي ٢م ٣٠٠٠  بحواليأقيمت على مساحة تقدر 

  العيادة الخارجية واالستقبال والطوارئ والمرضى الداخليين 

    :location المستشفىموقع  ٣-١-٤

  الرئيسية تهاواجهتطل حيث  المنيرة بمنطقةتقع المستشفى 

  شماليةعلى محطة مترو األنفاق وتطل الواجهة ال الشرقية

  وتطل علىم ١٠عرضه حوالي  يبلغ فرعىعلى شارع 

  .شارع رئيسي وكوبري علوي بالواجهة الجنوبية 

   المستشفىمكونات  ٤-١-٤ 

 Components of the hospital:                             ى أبو الريشمستشف) ١-١- ٤(شكل 
  :تتكون المستشفى من تسعة أدوار رئيسية 

 ).مخازن ، مشرحة ، جراج ، مطبخ (دور البدروم ويحتوى على  - ١

عيادة خارجية ، إدارة ، جناح طوارئ ، مدخل رئيسي ، أماكن (الدور األرضي  - ٢

 ) .مكتب الدخول(االنتظار الرئيسية ، مكتب اإلستعالمات الرئيسى 

ارة والموظفين ، معمل حديث ، قسم كامل لألشعة التشخيصية ، غرف اإلد(الدور األول  - ٣

 ).بنك دم 

كما يشتمل على الدور الثاني يشتمل على أربع غرف عمليات وأكشاك جراحة بسيطة  - ٤

 . قاعة محاضرات اجتماعات ومكتبة علمية وميكروفيلم

 .مخصص بأكمله لألطفال حديثي الوالدة والمبتسرينالدور الثالث  - ٥

 . لقسم أمراض الكلي والفشل الكلوي لألطفالع الدور الراب - ٦

الوحدات التمريضية لغرف المرضى بالدور الثالث حتى الدور الثامن مقسمة إلى وحدات  - ٧

 .حسب نوع المرض الذي يعانى منه الطفل
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، قاعة لالجتماعات ، مكتبة  سكن لألطباء وسكن للطبيباتالدور التاسع  يحتوى على  - ٨

 .لألطفال 

  :Capacity of the hospital   تشفىسعة المس ٥- ١-٤
سرير رعاية مركزة كذلك  ٥٠باإلضافة إلى  باطنيسرير  ٣٠٠على  تحتوى المستشفى   

أنف وأذن ، جراحة عامة (وقسم كامل للجراحات المختلفة  وحدة رعاية أطفال حديثي الوالدة ٦٠

، أما الدور األرضي  ى، ويشتمل البدروم على الخدمات األساسية لتشغيل المبن )رمد ،وحنجرة 

الحاالت الحرجة  الستقبال عيادة خارجية عامة باإلضافة إلى عيادتينوحدة  ١٣فتعمل به 

قسم الحسابات ، لموجات الصوتية و ا قسم األشعة، معمل ،  صيدليةكما يوجد  والطوارئ

   .كييفوجد به غاليات وخزانات للمياه وطلمبات رفع ومبردات التي، بينما السطح  والكهرباء

  : Hospital designللمستشفىتصميم  ٦-١-٤

 .العدوى  انتشارتصميم المستشفى فصل الحركة للحد من  في روعي •

الوالدة  حديثيلألطفال  الثانيخصص كل دور للعناية بمرض معين فمثال الدور  •

والدور الرابع ألمراض الكلى ووحدة غسيل الكلى الدور السابع وحدة  نوالمبستري

 .مركزة العناية ال

لسهول الدخول  األرضيالدور  فييكون عليها إقبال متزايد  التياألماكن صممت  •

 .الطوارئوالخروج مثل العيادات الخارجية وغرف 

الساللم والحوائط  تكسية في لالحتكاكبالمدخل تم استخدام الجرانيت المقاوم  •

راميك بالحوائط السي امإلى استخد باإلضافةوالمصاعد  الرئيسيالسلم  حيزالموجودة ب

األخرى فقد استخدم الدهانات  حيزاتوالمصيص األبيض بالسقف أما بقية ال

 عياداتفى أماكن اإلنتظار بالتم استخدام الرخام األبيض ، والبالستيكية فى الحوائط 

 اإلنارةأسقف الجبسية بداخلها وحدات ، أما اإلضاءة فكانت عبارة عن  الخارجية

األلومنيوم  بوابواأل النوافذ،  األبيض بالالكيه الخشبيةبواب األ، ودهنت ية تالفلورنس

  .زرق باللون األ

 خاصةدورة مياه  حتوى علىوت فرديةمراعاة وجود غرف  االعتبار فيوقد أخذ  •

الغرف المزدوجة  ، باإلضافة إلى وذلك للحاالت الخطيرة لمنع نشر العدوى 

 .أسرة  ةو ستأ ةذات ثالث والغرف

الوحدة التمريضية قريبة من ممر غرف المرضى لتلبية  مكتب نما تكوعادة  •

 وكذلك غرفة كشف األطباء  احتياجاتهم
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هذه الغرفة تكسية الحوائط الداخلية وتجليدها بالخشب  في وروعيغرفة التدريس  •

 ١.التى تسهل الحركة  المنطوية تأثيثها بالكراسيالمتصاص الضوضاء واألصوات و

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  واجهة أمامية لمستشفى أبو الريش) ٢-١-٤(شكل 

  

  

  

 
  

  

  

  

                                                   
  ١٩٩٩ - ٢١٣عدد  –عالم البناء   –) بالمنيرة شأبو الري(مشروع مستشفى األطفال الجامعي   -  ١
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  واجهة أمامية للمستشفى) ٣-١-٤(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يمثل واجهة جانبية لمستشفى أبو الريش) ٤-١-٤(شكل 
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 واجهة خلفية للمستشفى) ٥ -١-٤(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رضيالمسقط األفقي للدور األ) ٦-١-٤(شكل   
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 المسقط األفقي للدور السادس) ٧-١-٤(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  المسقط األفقي للدور المتكرر) ٨-١-٤(شكل 
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  متر ٤                                                             

  

  

  

  

  متر  ٧

  المسقط األفقي لحجرة فردية) ٩-١-٤(شكل

  

                                                                  

                                                                 

                                                                        
  متر ٤                                        

  

  

                                                     

  متر٧                                                      

  مسقط أفقي لحجرة إقامة لفردين) ١٠-١-٤(شكل 

  

  

  

  

  متر   ٦                    ٦                                                             

  

  

  

  

  متر ٩                                 

  مسقط أفقي لعنبر يحتوى على ستة أسرة) ١١-١-٤(شكل 

W.C 
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  )١١-١-٤(شكل )                                          ١٠ -١-٤(شكل 

  المدخل الرئيسي للمستشفى    

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٤- ١-٤(شكل              )١٣-١-٤(شكل               )١٢-١-٤(شكل 

 المدخل اآلخر فيكشك لحجز التذاكر باستيعض عنه  منطقة االستقبال والذي في عالممكتب األمن و االست

  .فى منطقة اإلستقبال جدارية من الفسيفساءيوضح ) ١٥-١- ٤(للمستشفى،  وشكل 

 
  

  

  

 
 
  

            )١٨-١-٤(شكل               )١٧-١-٤(شكل         )١٦-١-٤(شكل 
 بعض منها ملون وهى عبارة عن مقاعد خشبية غير مريحة  الخارجية  منطقة العيادات في االنتظارمقاعد 
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  )    ٢٠-١-٤(شكل           )١٩-١-٤(شكل 

 المصاعد حيز على سبيل المثالتكسية بعض جدران حوائط المستشفى واألرضيات بالرخام األبيض والجرانيت 

 .بعض الممرات و والسلم

 

 

 

 
 
 
 

  )٢٢ -١-٤(شكل           )٢١-١-٤(شكل 

استخدم السيراميك األبيض  التي بعض ممرات المستشفى أرضيات حجرات المرضى و فياستخدام البالط 

  .الدهان بالبياض البالستيكىلتغطية جدرانها باإلضافة  إلى 
  

  

  

  

  

  

      

  )٢٤-١-٤(شكل           )٢٣-١-٤(شكل 

األسقف  فيالوحدات معلقة المعلقة واستخدام نفس  الحبشيةاألسقف   في تفلورسن أضاءاستخدام وحدات 

  الخرسانية
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  )٢٦-١-٤(شكل           )٢٥-١- ٤(شكل               

مع إضافة شبك بين الفواصل حتى ال  تناسب طول الطفلت في تصميمها عمل كوبستا وقد روعيالساللم شكل 

  .تسمح للطفل بإدخال رأسه من خاللها 

  

  

  

  

    

  

  

  )٢٨-١-٤(شكل           )٢٧-١-٤(شكل 

  الملصوقة كرتونيةالشخصيات ال أما للعالمات اإلرشادية استخدم ين الحوائط واألبواب بالورق الالصق الملونتزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٠-١-٤(شكل             )٢٩-١-٤(شكل 

سقوط البياض في  تسبببفعل عوامل الرطوبة مما تأثرت  والتيملونة الرسومات تحمل الالحوائط والطرقات   

  . العام المنظرمما شوه 
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  )٣٢-١-٤(شكل           )٣١-١-٤(شكل 

  .جانبي من الحديد يطل على شارع  إطارعليه الحجرة األطفال وشباك كشف حدى غرف سرير إل

  )٣٣-١-٤(شكل 

لنقل الدم وهو عبارة عن صالة كبيرة  صالة

ضافة إلى الحديدية باإل الكراسيبها العديد من 

م حامل بجوار كل كرسى لتعليق أكياس الد

تلفاز وقد تم وضع فى هذه الصالة أجهزة 

  .كنوع من التسلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صناديق قمامة) ٣٤-١-٤(شكل 

  وتعتبر وسيلة غير آمنة ألنهاالمستخدمة 

  .الميكروبات انتقالتساعد على 

  )٣٦- ١-٤(، )٣٥-١-٤(شكل 

  الحمامات التى تفتقد إلى االهتمام والنظافة

 .مل المسببة لنقل العدوى والتعقيم وتعتبر من أحد العوا
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مفردة للحاالت الصعبة لعدم نقل العدوى  اتحجر وتضملألطفال  اإلقامةعنابر ) ٣٩- ١-٤(، )٣٨-١-٤(شكل 

  . و ستة أسرةأ ةثالث ،حتوى على سريرين ت هناك غرفوبهم وحمام خاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

تضم أكثر من سرير لألطفال الذين يعانون من  والتيغرفة العناية المركزة ) ٤١-١- ٤ (،)٤٠-١-٤(شكل

  .أمراض شديدة الحساسية ولكن الحجرة لم تكن على المستوى المطلوب من النظافة والتعقيم

 

لألطفال  الكلويوحدة الغسيل ) ٣٧-١-٤(شكل 

ثالثة أسرة بجوار كل سرير وحدة  حواليوتضم 

  .للغسيل الكلوى
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               )٤٣-١-٤( شكل             )٤٢- ١-٤( شكل     
  ة التمريضحطستعالم ما مكتب                 ممرضاتات اإلقامة للحجرإحدى 

 
  

  )٤٤- ١-٤(شكل
تم  والتيتدريس األطباء الو االجتماعاتقاعة 

جدرانها بالخشب الذى يساعد على  كسيةت

المقاعد  استخدمامتصاص الصوت و

  ١المتحركة

  

    

 
  :Researcher opinionأى الباحثة في مستشفى أبو الريش لألطفال ر ٧-١-٤

  :نالحظ عدم تحقق عناصر التصميم بالحيز الداخلي مثل

عدم مراعاة المقياس الشخصي للطفل في التصميم واألثاث مما يهيئ للطفل بيئة يستطيع  

 .أن يتعامل معها بسهولة دون االعتماد على شخص آخر 

في أرجاء " األبيض " جة تناسب بيئة الطفل وتوحيد اللون عدم استخدام ألوان مبه 

 .المستشفى ، فالبد من إظهار عناصر العمارة الداخلية 

 عدم وجود مناطق لعب ترفيهه لألطفال على الرغم من وجود أماكن ولكنها غير مستغلة 

                                                   
  تصوير الباحثة   -  ١
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تلفت انتباه افتقار المستشفى إلى العناصر النباتية والمائية أو أيا من األعمال الفنية التي  

 .سوى لوحة جدارية في مدخل المستشفى  داألطفال ، ال توج

أعمال النهو المستخدمة في المستشفى ليست على المستوى المطلوب من ناحية الكفاءة  

ومن الناحية الجمالية وال يوجد تنوع بها من حيث ) التعقيم ومقاومة نقل العدوى (

 .األشكال ، األلوان ، المالمس 

 .نوع في مستوى األسقف ،األرضيات وال اإلضاءة  ال يوجد ت 

 .استخدم في المستشفى اإلضاءة الفلورسنت والتي تكون أحيانا غير مناسبة   

 .عنابر األطفال تفتقر إلى عنصر الخصوصية والراحة  

استخدام مقاعد من الخشب الغير مريحة في أماكن االنتظار للجلوس عليها فترات طويلة  

 . نفصلة مما يعطى شعور بعدم الخصوصية ، كما أنها غير م

أماكن االنتظار مغلقة ال يوجد بها شبابيك وتعتمد على اإلضاءة الصناعية ، كما لم  

 .يوضع بها آي وسائل ترفيه أو تسلية 

المستشفى  تفتقر إلى عنصر هام جدا وهو النظافة على سبيل المثال حيث استخدام  

مرات المستشفى مما يجعل هناك فرصة لنقل صناديق قمامة بالستيكية مفتوحة في م

 .العدوى  ، أيضا المراحيض  تعانى من إهمال جسيم  

عدم وجود عالمات إرشادية تساعد في توجيه الطفل المريض أو عائلته إلى األماكن  

 . المطلوبة 

 .نظام اإلستدعاء اآللى  دوجود انعكاسات صوتية كما ال يوج 

 .تشفى بداخلها ال توجد عالقة تربط خارج المس  

ال يوجد حديقة خارجية للمستشفى ليتمتع األطفال بالهواء النقي والشمس والمستشفى تطل  

 .على شوارع فرعية ومحطة مترو 

البد من إعادة النظر في الخطة اللونية لجميع الحيزات الداخلية ، األثاث، األرضيات ،  

 ) .ار سواء في األسقف في غرف المرضى وأماكن اإلنتظ(اإلضاءة 
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  ٧٥٣٥٧مستشفى سرطان األطفال  ٨-١-٤

  :Definition التعريف بالمستشفى ٩-١-٤

مستشفى بجانب سور مجرى العيون بمنطقة السيدة زينب وتتخصص هذه التقع 

متر مربع  ٢٠.٠٠٠المستشفى فى عالج مرضى السرطان وقد أقيمت على مساحة تبلغ حوالى 

، م  ١٩٩٩سنة  القوميمستشفى من قبل جمعية أصدقاء معهد األورام حيث بدأ التخطيط لبناء ال

 جونسون بيلى األمريكية الهندسيةقامت شركة  ٢٠٠٠أبريل عام  أما بالنسبة للتصميم ففي

  تصميم المستشفيات بتصميم المستشفى فيالمتخصصة 

  ومنسجمة مع المناطق بما يراعى الخلفية الثقافية

  الراحة النفسية لخلق وعيرالتاريخية المحيطة وكذلك 

  ، أما البناء  نوع من الود بين الطفل ومكان العالج

  السويد  ،اليات المتحدة وعلى يد فريق من الخبراء من ال

  .مصر ،لبنان ، ألمانيا 

 ٧٥٣٥٧مستشفى سرطان األطفال                                      المستشفىقوة استيعاب  ١٠-١-٤

 : Capacity of hospital     
سرير ، وجود صيدلية إكلينيكية  ٣٥٠سرير قابلة للزيادة إلى  ١٨٥ حواليتوفر المستشفى 

وحدات زراعة نخاع العظم ، قسم الجراحة الكاملة القادرة ، عناية مركزة وحدات ،  متخصصة

غرف عزل للحاالت الخاصة فى كل دور  ٣على تغطية جميع العمليات الجراحية الصعبة ، 

طفل يوميا ، عيادات متخصصة  ٥٠٠ -٣٠٠الج خارجية كبيرة قادرة على استيعاب وحدة ع

علم النفس  فيسنان واألمراض القلبية والرمد ، أول قسم متخصص األ آالممتعددة مثل عالج 

  .مصر ألصحاب الحاالت العصبية  في النفسيوالتحليل  االجتماعيةوالخدمات 

  :Design specifications  التصميممواصفات  ١١-١-٤

صبح ي لكيالخاصة باألطفال المرضى المصابين بالسرطان  االحتياجاتلقد تم دراسة 

  .تصميم المشروع مالئم ومتوافق مع رعاية وعناية الطفل المريض 

شكل المستشفى ليس شكال جماليا فقط ولكنه يندرج تحت مسمى خدمة البناء للوظيفة  

تسهيل عمل األطباء  فيد تصميم البناء وتعنى أن يساع  Form Follows functionأو

والممرضين والرفع من أدائهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمريض وسرعة الوصول إليه 

 .المستشفى  فيمكان  أي في
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تم تصميم المستشفى بحيث يحقق التنمية المستدامة والتحكم فيها وكيفية استهالك الطاقة  

 .لهواء وتأمين بيئة صحية داخل نظام لتنقية اصمم كما ، بالطريقة المثلى 

المستشفى مصمم بحيث يواجه أعلى مستويات من الموضوعات البيئية مثل ضياع المياه  

  .والتحكم وكيفية استهالك الطاقة بالطريقة المثلى 

 .المستشفى مصمم الستقبال األطفال ضعاف ومكافحة العدوى  

تحديد العدوى على أن غرف المرضى تم تصميمها لكي تكون مؤثرة في المالحظة و 

  .تكون كل غرفة بها سرير واحد أو سريران على األكثر لمكافحة المرض 

  .أول نظام مدرس للطفل في مصر لألطفال الراقدين بالمستشفيات  

 .مركز لعلم التشخيص ومعامل تشمل العديد من األفرع يوجد  

لمتكاملة حيث سيقوم وفق ألحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم لمفهوم الخدمة ا 

المستشفى بتقديم خدمة متكاملة تشمل الجراحة الميكروسكوبية وجراحة األعصاب 

والعناية المركزة وزراعة النخاع والعالج الطبيعي والعالج النفسى وخدمة تعليم 

 .المرضى وصيدلية نموذجية ومعامل مزودة بأحدث تكنولوجيا للكشف عن السرطان 

  .يث للحى بما يتالءم مع وجود المستشفى تم عمل خطة تطوير وتحد 

  : Exterior designللمستشفى  الخارجيالتصميم  ١٢-١-٤

تعمل أيضا حاجبا ألشعة  والذيمل ذات الشراع تم تصميم المستشفى على شكل سفينة األ

  .الشمس الضارة وفى نفس الوقت يقلل من كمية الحرارة الداخلة للمستشفى من جهة الشمال 

ولما يتمتع به  الجماليللمستشفى من الزجاج بالكامل نظرا للشكل  الخارجيصميم ويتكون الت

اصة ، فهو يتحمل العوامل البيئية من غبار وخالفه من العوامل الجوية الزجاج من مواصفات خ

المتنوعة كما أن عملية تنظيفه ستكون سهله وأسرع وأوفر مقارنة بالحوائط الجدارية هذا 

  .طالء الباألضافة  لعدم حاجته للتجديد من فترة ألخرى أو إعادة 

رخص من الرخام باإلضافة إلى أن واجهة المستشفى ألنه أ في الرمليوتم استخدام الحجر 

الحجر يحمل معنى تاريخى حيث أن المستشفى تقع أمام سور مجرى العيون مباشرة والذى بنى 

من نفس الحجر الذى استخدم فى الواجهة ، وهذا يعبرعن فلسفة خاصة تحملها المستشفى وهى 

  .وتكنولوجيا الحاضر و أمل المستقبل  الماضيأنها تجمع بين عبق 

  : Interior designللمستشفى الداخليالتصميم  ١٣-١-٤

اليشعر أنه  يكون صديقا للطفل وألجل راحته النفسية حتى لكي الداخليوقد جاء التصميم 

  سيكون  المرضى والذى أوبعيدا عن أسرته وبيته وبشكل يبعث على األرتياح ألسراألطفالغريبا 
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  .أطفالهم فترات طويلة مرافقين لألطفال وسيتطلب العالج البقاء مع  منهم

حيث ثبت أن هذا الشكل هو أفضل الوسائل الفعالة  دائريوصممت وحدات المرضى على شكل 

بين مكتب المالحظة وغرف األطفال محدودة ، وتم  التيمالحظة المرضى حيث أن المسافة  في

نوية وصممت تبعث األمل واإلحساس بالتفاءل ورفع الروح المع لكيمراعاة اختيار ألوان الطالء 

يريده كما تم وضع  الذي االتجاهألوان كل دور بحيث يستطيع كل فرد من غير المتعلمين معرفة 

للمستشفى بحيث يستمر لمدة سنوات بشكل جيد وبحيث تكون المستشفى مكان  الداخليالتصميم 

مح تس األرضيات ألنها ال فيلمتعة األطفال وتعويضا لهم عما فقدوه ، تم تجنب عمل فواصل 

بتكاثر البكتريا والفيروسات بينها مما يقلل فرص انتقال العدوى بين المرضى الذين تكون 

مانعتهم ضعيفة للغاية لذا صممت األرضيات بالتيرازو وهى نوعية عالية الجودة ومناسبة 

 مصر ألول مرة على هذا المستوى والكم وهى  فيالمستشفيات المتميزة وتستخدم  في لالستخدام

الموزاييك اإليبوكسية والتى تتميز بعدم وجود فواصل بها لمنع تجمع األتربة والجواثيم أرضيات 

  .وغيرها مع سهولة التنظيف كذلك تتميز بتداخل األلوان والتشكيالت الجمالية 

نوع  أييتم التأكد من قدرتها على التحمل وأنها لن تنقل  لكيتم دراسة األرضيات بدقة شديدة 

قد تصيب األطفال باألمراض  التينوع من الجراثيم أو البكتريا  أيو تحمل من أنواع العدوى أ

البناء ابتدعها مدينة البندقية وهى تقنية  فيف أن التيرازو هو تقنية قديمة وأثناء العالج والمعر

 مرونة وأيضا شكلمن وذلك لما تتمتع به  ،المستشفيات  فيناجحة جدا تستخدم اليوم بكثرة 

  ١من كل هذا أنها تعمل على عدم وجود بكتريا أو جراثيم  واألهم الجمالي

  

  

  

  

 
 
 
  

  

  

                                                   
   ٢٠٠٧ -١٢عدد  –مجلة البناء العربى  –مستشفى سرطان األطفتال  - ١
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  ٥٧٣٥٧١يمثل قطاع عرضي لألدوار الستة بمستشفى ) ٤٥- ١ -٤(شكل 

                                                   
 ٢٠٠٧ -١٢عدد  –مجلة البناء العربى  –مستشفى سرطان األطفال  -١
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  متر ٣                         

  

  

  

  

  متر ١.٥  ١                                                                                              

  

  

  متر ٥                                                      

 مسقط أفقي إلحدى الغرف المفردة سرير واحد)  ٤٦ -١- ٤(شكل       

 privat roomبالغرفة 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دى الغرف المشتركة التى تجمعمسقط أفقى إلح) ٤٧-١-٤(شكل   

  semi- privateسريرين فقط بالغرفة 
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وهدف  ذات الشراع األملشكل سفينة الذي يأخذ  للمستشفى  الخارجيالتصميم ) ٥٤- ١-٤( ،)٥٣-١-٤(شكل 

من اإلضاءة الطبيعية مع حجب ألشعة الشمس الضارة وفى نفس الوقت يقلل  رالتصميم هو االستفادة بأكبر قد

  من كمية الحرارة الداخلة من جهة الشمال

 
  

  

 
 
 
  
  

 الحديقة الخارجية للمستشفى  ) ٥٦- ١-٤( ،)٥٥-١-٤(شكل 

 
 
  

  

  

  

  

 
للمستشفى وعالقتها بالمدخل والتى اهتم فيها بعمل  منطقة االستقبال الرئيسية) ٥٨- ١-٤( ،)٥٧-١-٤(شكل 

 بشكل يجذب األطفال ويبدد الخوف مكتب اإلستقبالرسومات ملونة فى األرضية  حول 
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  )٦٣-١-٤(شكل 

 محطة التمريض

االنتظار التى صممت على شكل  أحدى أماكن) ٦٢- ١-٤ (،)٦١-١-٤(شكل 

وقد روعى استخدام خامات األرضية من من مادة الكورين نصف دائرى 

 التراتوز المقاومة لإلحتكاك

 
  

  

 
 
 
 

 
التي توجد بالقرب منطقة المصاعد ) ٦٠-١-٤(شكل 

  من منطقة االستقبال

  

 

 
أحدى الممرات الداخلية بالمستشفى ) ٥٩-١-٤(شكل 

التى روعى فيها أستخدام اإلضاءة الغير مباشرة وقد 

 استخدم فى السقف البالطات الجبسية ذات اللون األبيض

أحدى غرف األطفال المرضى التى ) ٦٤-١-٤(شكل  غرفة العناية المركزة) ٦٥-١-٤(شكل 

 تميزت باأللوان واإلضاءة الهادية
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  day care)(منطقة) ٦٧-١-٤(،)٦٦-١-٤(شكل 

وهذا القسم للمرضى غير المقيمين بالمستشفى ويتكون القسم من مساحة واسعة مفتوحة تتضم العديد من الكراسى 

أيضا ملحق وتتضم المنطقة منطقة للعب األطفال لمختلف األعمار،و  المريحة لتلقى العالج الكيمائي أو نقل الدم

بهذه المساحة حجرتان مزودتان باألكسجين ووسائل التخدير و وسائل إضاءة جيدة حيث يتوفر أجهزة تسجيل 

 يضم حجرات خاصة للمرضى الراغبين  أيضاو . المؤشرات الحيوية وأماكن المراقبة والمالحظة وأجهزة الشفط

 .  بعض الخصوصية في  

 
دورة مياة وقد روعى  ) ٦٨-١-٤(شكل 

فيها المقياس الشخصى للطفل حتى يسهل 

  ااستخدامه

 

غرفة اللعب للترفيه عن الطفل )٧٠-١-٤(شكل 

 المريض

 غرفة الدراسة  )٦٩-١-٤(شكل 
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 ١الصورالسابقة 

                                                   
١- www.٥٧٣٥٧.com 

  )٧٢-١-٤(شكل 

 عيادة األسنان

  )٧١-١-٤(شكل 

 غرفة العمليات 

  )٧٤-١-٤(شكل 

 غرفة األشعة

  )٧٣-١-٤(شكل 

 غرفة الفحص

 ةقسم الصيدلي) ٧٥-١-٤(شكل  المعمل) ٧٦ -١-٤(شكل 
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 :رأى الباحثة فى مستشفى سرطان األطفال ١٤-١-٤

  :المستشفى تتمتع بالعديد من المميزات 

 .يتوفر فى المستشفى عنصر المرونة فهى قابلة للزيادة مع الوقت تبعا للحاجة  •

 .المرضى من خالل نظام تنقية الهواء توفر بيئة صحية لألطفال   •

تنوع األلوان المستخدمة فى المستشفى واستخدام ألوان مبهجة فى الطالء تتناسب مع   •

  .ميول األطفال

فى إيجاد الطريق داخل المستشفى وهو من أحدث  Way findingإستخدام أسلوب  •

  .الوسائل المتبعة فى العثور على الطريق بشكل سهل دون أن يضلوه 

عمال النهو المستخدمة لها قدرة عالية على التحمل ، كما تمنع إنتشار الملوثات ونقل أ •

 . العدوى 

استخدام الشكل الدائرى فى تصميم وحدات األقامة تعتبر من أفضل الطرق لمتابعة حالة  •

  .المرضى بسهولة وعن قرب 

لواجهة األستفادة بأكبر قدر ممكن من اإلضاءة الطبيعية طوال النهارعن طريق ا •

الزجاجية يؤكد أن التصميمات المعمارية لها إستعماالت ضرورية غير شكلها المميز 

 " .الشكل يتبع الوظيفة "وهذا ما يؤكد منهج 

 .تتميز أيضا المستشفى بوجود المساحات الخضراء حولها  •

  :المستشفى تفتقر لوجود

  .العناصر الفنية واألعمال التى تجذب أنتباه الطفل  •

ب تناسب جميع األعمار وخاصة أماكن للعلب بالخارج حتى يتمتع الطفل أماكن للعل •

 .بالهواء النقى والشمس 
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  Royal Alexandra Children' Hospitalمستشفى رويال إلكسندر لألطفال   ١-٢-٤

تعتبر مستشفى رويال إلكسندرا من أعرق وأقدم المستشفيات بمدينة بريتون المالحية بلندن 

وكانت فكرة التصميم تقوم على مبدأ  ٢٠٠٧وقد تم تحديث المستشفى وافتتاحها في مارس عام 

  .التي تحيط بها  محاكاة البيئة البحرية

  :Hospital locationموقع المستشفى  ٢-٢-٤

تقع المستشفى بمدينة بريتون بلندن في موقع ضيق بين طريقين وعدد من المباني القائمة 

ولكن من خالل التصميم المبتكر استطاعت أن تطل على ساحل المدينة ألنه تم التخطيط  بحيث 

يصبح  لديها بانوراما شمسية ساحلية رائعة وقد تصل إلى أقصى ارتفاع على أضيق مساحة ف

بتصميمها ، وحازت المستشفى على العديد من  Building Design Partnershipقامت شركة 

  .مليون دوالر ٣٧الجوائز العالمية بسبب هذا التصميم ، وبلغت تكلفة المشروع 

  

  

  

              

  

  

  للمستشفى يوضح الموقع العام) ٢- ٣-٣(شكل          مستشفى رويال ألكسندر) ١-٣-٣( شكل

  :Rebuilding the hospitalتحديث المستشفى  ٣-٢-٤

وكان التحدى األساسي في تجديد مستشفى إلكسندرا هو جعل أسلوب البناء مريح ومرحب 

) ١٩ -١(و مناسب لجميع الفئات العمرية لألطفال التى تتردد على المستشفى فهى تبدأ من عمر 

  .لى بحت ولكنه أيضا يناسب المراهقين سنة دون أن يكون طفو

وهناك هدف آخر سعت المستشفى لتحقيقه  هو التصدى لنموذج جديد من نظم الرعاية الطبيـة  

والصحية لألطفال والتي ركز فيها تركيزا كبيرا على راحة األسرة المصاحبة للطفل المـريض  

  . وار سرير الطفل المريض مثل  تقديم الطعام لهم والتطلع إلى توفير المبيت للوالدين بج

  :The main aims  األهداف الرئيسية التي وضعت عند تصميم المستشفى ٤-٢-٤

 أن تكون فكرة بناء المستشفى األساسية هي التوسع في األدوار العليا للبناء بالصعود إلى  •
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فيها أعلى ؛ألن هذه الفكرة تتناسب مع المساحة الضيقة التي في األدوار السفلي التي أقيم 

الحجرات اإلدراية ومساحات لإلستقبال والعيادات الخارجية  أما فى األدوار العليا فقد تم 

  .وضع غرف المرضى و غرف العمليات 

وضع أيضا في االعتبار عند تصميم مستشفى إلكسندرا رويال لألطفال المخصصة  •

وتصميم  ألمراض القلب عدة نقاط هو أن بيئة المستشفى بيئة مالحية لذا فإن بناء

أو "  ‘ ’Children’s Ark المستشفى أخذ شكل السفينة  ، لذلك فقد أصبحت معروفة ب

 . سفينة الطفولة 

بناءا على  فكرة المجتمع المتحور حول  حول احتياجات المستخدم تركزت المجهودات •

كيان األسرة فتميزت المستشفى بأركانها الناعمة المستديرة وأسقفها الجذابة ، وقد توقع 

من خالل دمج العديد من العناصر الفنية الجذابة إعطاء صورة تحث على التفاؤل 

   .واألمل وتلقى صدى عند األطفال والعائالت وفريق العمل ككل 

   :Intrior designالتصميم الداخلي لمستشفى  ٥-٢-٤

أذين مايشبه لمستشفى ، افي مركز بما أن المستشفى مخصصة ألمراض القلب فقد صمم  •

جيدة في جميع  وفر إضاءة ، وي بعضها البعض مستويات معالذى يربط جميع ال القلب

مستشفى إلكسندرا أنه ي شخص يدخل أ، ويخلق شعورا من قبل  ستشفىأنحاء الم

أما منطقة القلب فتم وضع تصور لها بحيث .  ذلك هتحرك صعودا من خالليستخدمه لي

ومحال تجارية  االنتظار، كافتيريلمنطقة تصميم استقبال المرضى الخارجيين وب عنيت

 . للمستشفى اجتماعيكمركز 

اهتم عند تصميم المستشفى أن تكون جميع الحجرات لها نافذة تطل بها على البحر بما  •

 .فيهم غرف العمليات الجراحية ، فينتج عنه بيئة سريرية عالجية تتمتع بالبحر والشمس 

الطبية ، وتوفير مساحات للصالة   تم تجهيز عدد من الغرف لتصبح قاعات للمحاضرات •

 .وأخرى للتأمل واالسترخاء

وفى الطابق العلوي من المستشفى تم تخصيص أماكن للعب األطفال وأخرى للمرافقين ،  •

كما تم تخصيص أماكن للفريق الطبى وفريق العمل فى المستشفى حتى يستطيعوا أن 

 . جواء العالجية يأخذوا فترة للراحة أثناء العمل ويبتعدوا قليالعن األ

وقد تميزت هذه األماكن جميعا بإطاللتها المميزة على منظر البحر والتمتع بأشعة  •

الشمس ، وقد تم تزويد كل طابق ببلكونة تعطى رؤية بصرية تشعرك بالراحة 

 .واالسترخاء
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 .تم وضع العديد من األعمال الفنية التي تثير البهجة واالطمئنان لدى المستخدمين  •

أيضا بالتفاصيل الداخلية مثل تصميمات األثاث وإضاءة الغرف التي صممت  وقد اهتم •

 .لتحاكى ضوء الفجر لتوقظ المرضى برفق 

 .التنوع في استخدام الباستيل الهادئة التي تناسب البيئة البحرية داخل المستشفى  •

  :  Extior designالتصميم الخارجي للمستشفى ٦-٢-٤

  فى بعدة أمور تفرد التصميم الخارجي للمستش 

 .منها دمج مجموعات مختلفة من األلوان في الواجهة الخارجية للمستشفى  •

 .عمل نوافذ خارجية  مناسبة لحجم األطفال على شكل عالمات الترقيم الغير منتظمة  •

وهذا التفرد فى التصميم متوازن مع البيئة المحيطة بالمستشفى فالهيكل الخرسانى  •

يتماشى مع مبانى المدينة التى طليت بالجص األبيض ، " جسم السفينة"األبيض الذى يعد 

 .وكذلك اللون األصفر الذى يربط المستشفى ببعض المبانى المحيطة بها 

لخارجية ، مما أدى إلى استخدام إستراتيجية ضيق الموقع منع من استخدام السقاالت ا •

 ١.التصنيع المسبق للكسوة الخارجية للمستشفى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المسقط األفقي للدور الرابع) ٣-٢-٤(شكل 

  قسم تصوير األشغة -٤    أجنحة التنفس الصناعي    -١

  عيادات تقويم األسنان -٥    غرف اللقاءات االجتماعية  -٢

   غرف اإلدارة - ٣           

  

                                                   
١ - http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=٢١٣٦  
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  المسقط األفقى للدور الخامس) ٤-٢-٤(شكل 

 قسم التبرع -٤                فريق التمريض -١

 كافيتريا -٥        غرف العالج الطبيعي  -٢

 قسم العيادات الخارجية -٣

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

المسقط األفقي للدور السابع)٥-٢-٤(شكل   

 قسم العمليات -٣      قسم جراحة اليوم الواحد  -١

 طبية قسم الرعاية ال  -٢
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المسقط األفقي للدور الثامن) ٦-٢-٤(شكل   

 وحدات اإلقامة لمرضى الجراحة -٢وحدة العناية المركزة                                 -١

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعلياقطاع طولي في الجهة األمامية للمستشفى والتي يتبين من خاللها فكرة التوسع في األدوار ا) ٧-٢-٤(شكل   
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قطاع طولى  فى الجهة الغربية للمستشفى)  ٨-٢-٤(شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دمج مجموعات مختلفة من األلوان ، ونوافذ   هشكل الهيكل الخارجي للمستشفى والذي يظهر في)  ٩-٢-٤(شكل 

 زجاجية صغيرة  أخذت شكل عالمات الترقيم وصممت خصيصا لتناسب مقياس الطفل الصغير
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التي تمتع باإلضاءة الطبيعية، وقد صمم أثاث مخصص لمنطقة الردهة المركزية الداخلية حيز ) ١٠-٢-٤(شكل 

 االنتظار على شكل منحنيات ملونة يتناسب مع طبيعية التصميم العام للمستشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساحات لعب األطفال بمنطقة ) ١٢ -٢-٤(شكل 

 البهو الرئيسي

استخدام ألوان الباستيل الهادئة) ١١-٢-٤(شكل   

 في األرضيات والجدران ليالئم جو المستشفى

 مع البيئة المالحية لمدينة بريتون
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تنوع اإلضاءة واأللوان المستخدمة ) ١٤- ٢-٤(شكل  

 فى كل طابق 

الذي ) األذين(المنطقة المركزية  )١٣-٢-٤( شكل

الطابق الخامس يربط األدوار ببعضها ويصل إلى  

النوافذ الزجاجية التي صممت خصيصا ) ١٦-٣-٤(شكل 

 بمقياس األطفال وهى تطل على ساحل المدينة

 

مقاعد االنتظار الخاصة باألطفال) ١٥-٢-٤(شكل   
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غرفة العمليات الجراحية  )  ١٨-٢-٤(شكل 

على بالمستشفى والتى روعى أن يكون لها نافذة تطل 

 منظر البحر

بالمرافقين  ةغرفة المعيشة الخاص) ١٧-٢-٤(شكل 

للطفل المريض وتتضمن مطبخ صغير لعمل الوجبات 

 السريعة

حمام خاص بإحدى غرف إلقامة) ١٩-٢-٤(شكل  

غرفة التدريس لألطفال)  ٢٠-٢-٤(شكل    
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ة استخدام الرسومات الكرتوني) ٢٢-٢-٤(شكل 

الملونة فى العالمات اإلرشادية لتسهيل معرفة الطريق 

 داخل المستشفى

رسومات جدارية ملونة حيث تبين  ) ٢١-٢-٤(شكل 

رسومات ملونة ذات شكل أنه مع كل طابق صممت 

 مبسط ومميز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الشرفة الخارجية الموجودة فى كل )  ٢٤-٢-٤(شكل 

 طابق

ستعالم جزء من مكتب اال) ٢٣-٢-٤(شكل 

والرسومات الملونة فى األرضية التى تعزز الرؤية 

 البصرية المبهجة
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  : Royal Alexandraرأى الباحثة في مستشفى  ٧-٢-٤

  :تتمتع المستشفى بالعديد من المميزات التصميمية الجمالية 

مراعاة المقياس الشخصي للطفل خالل عملية التصميم ، وكذلك اختيار قطع األثاث  

 .ه المالئمة ل

استخدام ألوان الباستيل المبهجة التي تناسب الطبيعة البحرية ، كذلك التصميم الخارجي  

 .المبتكر على شكل سفينة وإيجاد حل للمساحة الضيقة بالتوسع إلى أعلى 

تم تصميم اإلضاءة بأحدث األساليب العلمية فالمستشفى تتمتع بمستوى  عالي من  

 .اإلضاءة الطبيعية والصناعية 

 .ر حيزات داخلية للعب األطفال ، أماكن للدراسة وأماكن أخرى للراحة واالسترخاءتوفي 

 .تطل غرف اإلقامة والعمليات على بانوراما ساحلية شمسية رائعة  

توظيف األعمال الفنية والرسومات الكرتونية بشكل مختلف ومساعدة األطفال وعوائلهم  

 .بإيجاد طريقهم بسهولة داخل المستشفى 
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  :Evelina Children's Hospitalمستشفى أفلينا بلندن  ٨-٢-٤

  :The definitionالتعريف بالمستشفى  ٩-٢-٤

، وقد تأسست في لندن المتخصصة الصحة الوطنية مستشفى هو ألطفالل إفلينا مستشفى

زوجته  إفلينا فى أعقاب وفاة من قبل البارون دي روتشيلد فرديناند ١٨٦٩المستشفى في عام 

، ثم  أغلقت المستشفى ء الوالدة ، بعد ذلك تم دمج المستشفى مع وحدة األطفال فى مبنى آخرأثنا

اتخذ قرار إلعادة إنشاء  ١٩٩٩عام  وفى . جىونقلت الخدمة إلى المبنى الحديث لمستشفى 

  .كمستشفى متخصص جديدة لخدمات جميع األطفالمرة أخرى مستشفى إفلينا 

اية المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ، أقيمت مسابقة معمارية تحت رع 

، واكتمل البناء  ٢٠٠٢بدأ بناؤها فى العام ، و وفاز هوبكنز من جانب المهندسين المعماريين 

ليست فقط من المستشفيات القليلة في العالم التي تم بناؤها  ةواحدفأفلينا هي  .، ٢٠٠٤في عام 

 بجائزة ت المستشفىفازقد و بل وأيضا المرضى  ، ألطباءانظر  معتمدة على آراء و وجهات
Istructe  ٢٠٠٦.١لبناء مباني التعليم أو الرعاية الصحية فى عام   

  .فريدا معلما ، فهي  الموجودة في لندنمن أهم المعالم المعمارية  تعتبر مستشفى إفيلينا و 

قد ، و واعتبارات بيئية ةحيحقق للمرضى والزوار والموظفين مزايا صت اواألهم من ذلك أنه

أنشئت لجنة من األطفال المرضى وأطفال إحدى المدارس المحلية ليعرضوا وجهات نظرهم فى 
التصميم ، فلقد ضم تصميم  المستشفى العديد من األفكار والمقترحات لألطفال الصغار وعائالتهم 

  . ٢فهم يفضلون عادة األلوان الزاهية وجو المرح واإلضاءة الجيدة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مستشفى األطفال إفلينا) ٢٥-٢-٤(شكل 

                                                   
١ - http://en.wikipedia.org/wiki/Evelina_Children's_Hospital 
٢  - http://www.thegarret.org.uk/evelina.htm 
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  :Capacity of the hospitalسعة المستشفى  ١٠-٢-٤

  .سرير للعناية المركزة  ٢٠سرير للمرضى اإلقامة ، باإلضافة إلى  ١٤٠تضم   -

  .ثالث غرف للعمليات   -

وجات فوق   الم –األشعة السينية  –الماسح الضوئى  –الرنين المغناطيسى (غرف لألشعة   -

  ).صوتية 

  . وحدة غسيل الكلى   -

  .قسم للعيادات الخارجية   -

  .قسم للرعاية الطبية اليومية   -

   External design : أفلينا التصميم الخارجي لمستشفى ١١-٢-٤

تكون و.  زجاجية ، و تمتد من الطابق  الثالث إلى أعلىللمستشفى الجنوبية  الواجهةأن  

عندما تقترب من المستشفى من الناحية الغربية وكذلك من جهة نهر   واضحة الرؤية تماما

وتمدنا بالتهوية  سماءالشكل البنائى صمم ليعطى تأثير السحابة التى ترسم فى الف ، التيمز

يضاف إلى ذلك أنه لى تكييف الهواء ، إحتياج تقليل اإلتساعد على الطبيعية ، وبالتالى 

 .تى من الخارج أت التيللضوضاء  يشكل حاجزا صوتيا
لكسب المزيد من  من الطاقة الشمسية  االستفادةالواجهة الجنوبية من المبنى تجمع فائدة  

 .خفض استهالك الطاقة وزيادة كمية ضوء النهار في المساحات الداخلية 
المريض  حتى تعطيووضوحا للرؤية ة يشفافأكثر تم استخدام أنواع زجاج محددة لتكون  

 .بالحرية  شعورال فبالتالي تعززارج ، بالخه نأشعورا ك
ليس فقط من أجل مساعدة المرضى على  المناظر الخالبة لمساحات الخضرة ونهر التيميز  

تقليل الضغط بالنسبة للعاملين وتحسن من درجة االنضباط  فيالشفاء بل أيضا تساعد 

االسرة وقوائم واأللتزام ،هذه العوامل تؤدى إلى فائدة مالية بتخفيف الضغط على حجز 

  .نتظار وإدخار المال للتوظيف والتدريب اإل

 :Interior designمستشفى لالتصميم الداخلي ل ١٢-٢-٤

 يجعل هذاواضح ومنطقى  فالتصميم – للتصميم الناجح مهمة صر اعنهي  البساطة والكفاءة 

وتقديم العديد ،   ستفادة كاملة من الموقع المتاح لتحسين كفاءة وظائف المستشفى المطلوبةاأل
حتى الطوابق السلفية لتزويد المساحات  ستشفىفتح الطابق الثالث بالمتم  .من الخدمات 

مثل  ية في المستشفىتخطيط المناطق السفل فيساعد ، ولقد  الطبيعير االداخلية بضوء النه
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لى إل من الحاجة لبالمنظرالخارجى ويق حساس رائعإعطى وأ قسم العيادات الخارجية

 .ة الصناعية  اإلضاء

الطابق  في االنتظارلى منطقة تم تصميم مدخلها بحيث يسهل الوصول إالعيادات الخارجية  
المرور خالل هذه ،فلمرضى المقيمين الخاصة االممرات  اجتيازلى إبدون الحاجة و األرضي

 المستشفى في على خلق جو اجتماعي شجع ألنها تفضل من المنطقة المنعزلة أالمنطقة الحية 
باإلضافة إلى وجود العديد من مناطق لعب لألطفال تم إنشاء هرم حلزوني ملون في منطقة  

انتظار العيادات الخارجية حتى يكون محط أنظار األطفال ويلفت انتباه أثناء فترة انتظارهم 

. 
والمحطة اإلذاعية تم  . اكافتيريمن الداخل بمدرسة ، محطة راديو و  ةمزود المستشفى 

 ا من الزجاج الشفاف واألثاث من البالستيك المقوى تصميم حائطه

الفراغات  نقدر م لالستفادة بأآبرلى الرصيف إوصوال  ةمساحة المبنى آاملتم استغالل  
 .آثر ارتباطا بالطريق العام أيضا ليصبح أو
لعيادات الخارجية ، غرف العمليات ، قسم ا السفلي وتخطيط دوار األ يوضح   Lالقطاع  

 األدوار العلياتقع ب فهي األطفال المرضى قامة إأما أجنحة .  المخازن و األشعةتصوير
جنحة المرضى ، فموقع أ مانضاءة مع شعورهم باألواإل الخارجيمن المنظر  لالستفادة

آثر اتصاال بالحرآة داخل أكون حتى ي اليحقق فقط االستمتاع بالمنظر الخارجى ولكن
 .ستشفىالم

الجهة  في ةفرديالمجموعة من الغرف صمم لهم المرضية الحرجة الحاالت  ألطفال ذوا 
 .حمام خاص لديها فرديةالغرف ال و جنحة  المرضى  ،أالشمالية من طوابق 

البحر، المحيط ، غابات " آل طابق في المستشفى صمم بلون ورمز معين من طبيعة العالم  
 " السافانا ، السماء 

يجذب االنتباه ورؤيته تكون واضحة سواء من  وصمم مصعد صاروخي الشكل أحمر اللون 
ذات المناظر الزجاجية الشفافية المصاعد هذه المرضى يستخدمون داخل أو خارجها ، ف

والمرور خالل  حرآة جنحة والشعور بالاألالطريق إلى لتسمح لهم  بالتمتع أثناء الخالبة 
 .ستشفى االدوار العشرة فى الم

المرضى فرصة للجلوس  أو للوالدينتم تصميمها لتعطى  احطقة الجنالفراغات الهادئة بمن 

 ١. الضغط أوباالكتئاب  يشعرون فيه الذيوقت  فيبدوت تشويش 

 
                                                   

١-Ji-seong , Jeong – Rmarkabel Hospital- printed in Seoul, Korea-puplished by CA 
Pressco.-٢٠٠٩ –p٤٣,٤٤  
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  المسقط األفقي للدور الثالث) ٢٦- ٢-٤(شكل        

   
  

  

    

  

  

  

  

  

      

  

  

  بعالمسقط األفقي للدور الرا) ٢٧-٢-٤(شكل 
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  المسقط األفقي إلحدى عنابر اإلقامة) ٢٨-٤-٤(شكل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  قطاع في منطقة العنابر والغرف الفردية ومحطة التمريض) ٢٩-٢-٤(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الواجهة الجنوبية للمستشفى) ٣٠-٤-٤(شكل     
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  الواجهة الغربية للمستشفى) ٣١-٢-٤(شكل 

  

  ايزومترى ) ٣٢-٢-٤(شكل 

  للهكيل الخارجي للمستشفى 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

قطاع عرضى                         ) ٣٤ -٢- ٤(قطاع طولي في المستشفى                        شكل ) ٣٣-٢-٤(شكل 

  بالمستشفى
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  الموقع العام للمستشفى) ٣٥-٢-٤(شكل 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٧ -٢-٤(شكل             ) ٣٦-٢-٤(شكل 

  الهيكل الخارجي الزجاجي للمستشفى

  

  

  

  

  ) ٣٨-٢-٤(شكل 

  الغطاء الزجاجي للمبنى

  من الداخل     
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  )٣٩-٢-٤(شكل                                                    

  

                                                    

  

  

  

  

  

  

   

  )٤١- ٢-٤(شكل          )٤٠-٢-٤(شكل   

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  )٤٣-٢- ٤(شكل )                                        ٤٢ -٢-٤(شكل 

  وعالقته بالممستفى من الداخل والخارج" الصاروخ األحمر"المصعد الذى يطلق عليه 
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  )٤٥-٢-٤(شكل )                                                ٤٤ -٢-٤(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤٧-٢-٤(شكل )                                           ٤٦-٢-٤(شكل              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)                             ٤٩ – ٢- ٤(شكل )                                        ٤٨-٢-٤(شكل 

تشفى حيث اتسم كل طابق بطابع معين من الطبيعة مثل األشكال السابقة ألوان الممرات واألرضيات بطوابق المس

  إحدى غرف اإلقامة) ٤٩-٢- ٣(شكل  –المحيط وغابات السافانا 
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  الحلزونى بمنطقة االنتظار فى العيادات الخارجية مخروط) ٥٠-٢-٤(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحطة اإلذاعية الموجودة بالدور األرضي) ٥١– ٢-٤(شكل 

  ١سابقة الصور ال

                                                   
١  -  www.hopkins.co.uk/s/projects/٦/٩   
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  : Evelinaرأى الباحثة فى مستشفى  ١٣-٢-٤

 .تتميز المستشفى بتصميم مبتكر حديث الذي استوحى من شكل سحابة فى السماء  

استخدام مساحات كبيرة من الزجاج وهو سهل التنظيف ويمنح رؤية واضحة للمنظر  

 .الخارجى 

الستفادة بأكبر قدر ممكن واض استهالك الطاقة يخفبت وذلكاالستفادة من الطاقة الشمسية  

 .ضوء النهار من 

استخدام أساليب البناء الحديثة سواء في بناء الهيكل المعماري أو أعمال النهو الداخلية  

 .والخارجية 

في التصميم واللون حيث أنه يجذب االنتباه  زتصميم المصعد الصاروخي األحمر الممي 

 .داخل وخارج المستشفى  

 .يضفي جو غير تقليدي داخل المستشفى وجود إذاعة داخلية مما  

 .توظيف األعمال الفنية والرسومات الجدارية بشكل جذاب ومبهر للطفل  
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Evelina Children's 
Hospital 

Royal Alexandra 
Children' Hospital 

   مستشفى أطفال أبو الريش ٥٧٣٥٧مستشفى سرطان األطفال 

 الصحة الوطنية مستشفى هى 

وقد  في لندن  المتخصصة

تأسست المستشفى فى عام 

من قبل البارون دي ١٨٦٩

بعد وفاة روتشيلد فرديناند 

وبعد عدة زوجته  إفلينا 

نوات تم نقل أجنحة س

المرضى الى مكان آخر وتم 

عام  وفى . غلق المستشفى 

قرار إلعادة  اتخذ ١٩٩٩

مرة إنشاء مستشفى إفلينا 

كمستشفى متخصص أخرى 

 .جميع خدمات األطفاللجديد 

تعتبر مستشفى رويال ألكسندرا  

من أعرق وأقدم المستشفيات 

بمدينة بريتون المالحية بلندن وقد 

ستشفى وافتتاحها تم تحديث الم

وكانت  ٢٠٠٧فى مارس عام 

فكرة التصميم تقوم على مبدأ 

محاكاة البيئة البحرية التى تحيط 

  .بها 
 
 
 
 
 

مستشفى فى الشرق  تعتبر أفضل 

سرطان  األوسط لعالج مرضى

 .األطفال 

تعد مستشفى أبو الريش  

القديم هى أولى المستشفيات 

التى تم أنشاؤها فى مصر 

 . كمستشفى لألطفال

تعريف 
بالمستشفى

تابعة لمؤسسة جى وسانت  

  .توماس للرعاية الصحية 

 Brighton andتابعة لمستشفيات 

Sussex University  Hospitals  
  

جمعية أصدقاء معهد تابعة ل  

  . األورام القومى

مستشفى تعليمى جامعى  

تابعة لمستشفيات جامعة 

  .القاهرة

  التصنيف

تقع فى مدينة بريتون المالحية   بشارع مستشفى توماستقع   مستشفى بجانب سور التقع   بمنطقة تقع المستشفى     الموقع
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 يستمنسترجسر و عند طريق

 .، جنوب الضفة بلندن

بلندن فى موقع ضيق بين 

طريقين وعدد من المبانى القائمة 

ولكن من خالل التصميم الحديث 

استطاعت أن تطل على ساحل 

 .المدينة

مجرى العيون بمنطقة السيدة 

 . زينب

 تهاواجهحيث تطل  منيرةال

على  الشرقية الرئيسية

محطة مترو األنفاق وتطل 

على  شماليةالواجهة ال

عرضه  يبلغ فرعىشارع 

م وتطل على ١٠حوالى 

شارع رئيسى وكوبرى 

  .علوى بالواجهة الجنوبية  

كمستشفى متخصص فى  

عامة  جراحة"أمراض القلب

 باإلضافة إلى "ومتخصصة

 . الكلى خدمات 

لحديثي  عناية المركزةال 

 .الوالدة

 .أمراض الحساسية 

 األمراض الوراثية  

 . األعصاب خدمات 
 

 عالج أمراض القلب لألطفال 
 

.عالج مرضى سرطان األطفال  
 

مستشفى عام لجميع  

 .أمراض األطفال
 

 التخصص

المعمارى البريطانى :لتصميم ا المكتب العربى :تصميم   شركة جونسون بيلى :تصميم   Building  Design:التصميم     المصمم
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Michael  Hopkins  
  MJ Gleeson group :البناء

     

  

Partnership
 Kajima Construction :البناء  

  

وتم بناء المستشفى على يد فريق  

اليات المتحدة ومن الخبراء من ال

 –لبنان  –ألمانيا  –السويد 

  .مصر

للتصميمات واإلستشارات 

   .الهندسية

اللجنة الهندسية : إشراف  

  .جامعة القاهرةب

 متر مربع ١٥.٤٠٠  متر مربع ١٦,٥٠٠    المساحة   متر مربع ٣٠٠٠  متر مربع ٢٠.٠٠٠ 

 .المقيمين لمرضىلسرير١٤٠ 
 .سرير للعناية المركزة  ٢٠  

 .غرف للعمليات  ٣ 

 .غرف لألشعة 

 . وحدة غسيل الكلى  
 .قسم للعيادات الخارجية  
 .قسم للرعاية الطبية اليومية  

  .الفردية غرفللسرير  ١٠٠ 

 .تغرف للعمليا ٣ 

 .وحدة للعيادات الخارجية ١٥ 

 .قسم لألشعة السينية 

 .غرف عناية مركزة ٣  

 .عنبر يضم أربع أسرة بحمام  

   ١٨٥توفر المستشفى حوالى  

 ٣٥٠إلى  للزيادة لسرير قاب

  .سرير

وحدة عالج خارجية كبيرة قادرة  

طفل  ٥٠٠ -٣٠٠على استيعاب 

 .يوميا 

  .نى سرير باط ٣٠٠ 

 .سرير رعاية مركزة ٥٠ 

وحدة رعاية  ٦٠كذلك 

  . أطفال حديثي الوالدة

قسم كامل للجراحات  

  المختلفة

عيادة خارجية وحدة  ١٣ 

  . عامة

عيادة إلستقبال  ٢ 

 .الطوارىء

 سعة
  المستشفى

 .تسعة أدوار  .سبعة أدوار 
 

ستة أدوارباإلضافة إلى الدور   

 .األرضى 

بدروم ،أرضى يعلوهم  

  .تسعة أدوار

عدد 
  اإلدوار

أرضية المدخل الرئيسى لمنطقة    :أعمال النهو الداخلية  التيرازو  إستخدامتم : األرضيات   الجرانيت فى  إستخدامتم   أعمال 
  النهو
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 ألواح جصية  

   أسطح خرسانية معالجة 

“Fairface concrete” 

 .Laminate  أسطح 

ألرضيات المطاط ، الفينيل  ل 

  .رازويالت

  أعمال النهو الخارجية 

  إطارهيكيلى خرسانى 

نظام التكسية فيه ستخدم إ

"Terracotta cladding  "

  .مبنى الخارجى للمستشفىلل

 حوائط زجاجية 

 متر ٦٥٠٠ حوالي ضمي 

ا م مربع من الزجاج 

  )كرة القدم ملعب لتغطية يكفي

 .هياكل معدنية مزججة  

األذين بالمستشفى عبارة عن 

 Wicanders“"أرضية خشبية 

عى ، فهى مكسوة بالفلين الطبي

بيئة جذابة، دافئة ،مريحة  تخلق

رة على لألطفال ، لديها القد

امتصاص األصوات وقدرة تحمل 

 .عالية

الكسوة الخارجية جذابة الشكل  

مسبقة الصنع تم وضعها مباشرة 

دون الحاجة إلى سقاالت، مانعة 

لتسرب الماء ،الحرارة 

الضوضاء تتحمل العوامل 

 .المختلفة لفترات طويلة األمد

 والعالمات اإلرشادية اللوحات 

تم تصميمها عن طريق شركة  

modulex  وهى من أشهر

تصميم الشركات المعمارية فى 

 . اللوحات والعالمات اإلرشادية 
 

الحوائط الدهانات البالستيكية  

المعالجة بمادة البوكاليت المضادة 

 .لنمو البكتريا 

البالطات الجبسية  األسقف 

المضاف إليها بعض المكونات 

 .التى تكون مضادة للبكتريا 

قاعد اإلنتظار من مادة الكورين م  

تم تجنب عمل فواصل فى 

األرضيات ألنها التسمح بتكاثر 

 .البكتريا والفيروسات

تكسية الساللم والحوائط 

بفراغ السلم الرئيسى 

  .والمصاعد 

السيراميك  إستخدامتم  

للحوائط والموزاييك 

 .لألرضيات 
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من الرموز  فنيةلوحات  عمل 

الطبيعة على الحوائط 

 .واألرضيات فى كل طابق  

دمج العديد من العناصر الفنية  

الجذابة سواء على الحوائط أو 

 .األرضيات 

استخدم الرسومات الكرتونية  

الملونة فى العالمات اإلرشادية 

لتسهيل معرفة الطريق داخل 

 المستشفى

 األعمال الفنية إستخداملم يتم   ارية من الموزاييك لوحة جد 

 .فى المدخل الرئيسى فقط 
 

األعمال 
  الفنية
  

مقاعد اإلنتظار ذات تصميم  

انسيابى منحى تتميز بألوان 

  .هادئة 

أثاث غرف األقامة والدراسة  

 .مناسب للطفل

بحيث  تم مراعاة تصميم األثاث  

يناسب الطفل ويستخدمه بسهولة 

للجلوس عليه سواء فى مناطق 

 .اإلنتظار أو األقامة 

صمم األثاث بألوان وتصميمات  

 .جذابة  

روعى مقياس الطفل فى األثاث  

مثل غرفة الدراسة ، اللعب ، 

 غرف اإلقامة 

أثاث منطقة اإلنتظار مقاعد  

خشبية غير منفصلة على 

شكل كنب غير مريحة 

شعور  ىوالتعط

  بالخصوصية 

ال يوجد مقاعد تناسب  

 .األطفال 

  األثاث

النباتات والزهور  إستخدامتم  

 .داخل المستشفى 

تم اإلعتماد المناظر الطبيعية   

 .الخارجية 

ال يوجد نباتات فى الحيزات  

الداخلية ولكن يوجد حيقة خارجية 

. 

اليوجد أى نوع من نباتات  

 .الزينة أو األزهار

  النباتات

ك تنوع فى المعالجات من هنا  القلب الذى أذين صمم مايشبه    اختيار ألوان الطالء لكى تبعث   ال يوجد تنوع فى   المعالجات 
  الداخلية
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حيث األلوان ومستويات 

األسقف،الجدران ،األرضيات 

اإلضاءة فكل طابق له سمة 

 .خاصة به 
 

بعضها  مستويات معيربط جميع ال

 .البعض

فتميزت المستشفى بأركانها   

الناعمة المستديرة وأسقفها الجذابة 

. 

مس يوجد تنوع فى األلوان والمال 

 .واإلضاءات 

األمل واإلحساس بالتفاءل ورفع 

 الروح المعنوية 

وصممت ألوان كل دور بحيث  

يستطيع كل فرد من غير 

 .تجاهالمتعلمين معرفة اإل

يوجد تنوع فى مستويات األسقف  

ورسومات ملونة على األرضيات 

. 

 المعالجات 

 ون األبيض تم توحيد الل 

اليوجد تنوع فى مستويات  

 .األرضيات واألسقف 

كما ال يوجد تنوع فى   

 .أعمال النهو الداخلية 

تم مراعاة مقياس الطفل فى  

" حيزات الداخلية المختلفة 

غرف األقامة ، غرف اللعب ، 

 .األثاث

تم مراعاة مقياس الطفل فى  

 غرف" حيزات الداخلية المختلفة 

 األقامة ، غرف اللعب ، األثاث 

حجم النوافذ مناسب للطفل صممت  

 على شكل عالمات الترقيم 

تم مراعاة مقياس الطفل فى  

 الحيزات الداخلية المختلفة

ال توجد مقاعد تناسب  

 .مقياس الطفل 

دورات المياه التناسب  

 .مقياس الطفل 

لم يراعى مقياس الطفل فى  

.الحيزات الداخلية المختلفة 

المقياس 
الشخصى 
  للطفل

فتح الطابق الثالث تم   

حتى الطوابق  ستشفىبالم

ر ابضوء النه لإلستفادةية لالسف

 . الطبيعى
أنواع زجاج محددة  إستخدام  

جيدة في  نهارية تم توفير إضاءة  

  .ستشفى جميع أنحاء الم

أما إضاءة الغرف فصممت  

لتحاكى ضوء الفجر لتوقظ 

 .المرضى برفق 

تم اإلستفادة من اإلضاءة  
الطبيعية وذلك عن طريق 
المساحات الزجاجية الكبيرة 

 . خالل فترة النهار

اإلضاءة  إستخدامتنوع فى   

اعتمد على اإلضاءة  

) الفلورسنت(الصناعية 

بشكل كبير فى معظم 

الحيزات الداخلية أكثر من 

 .اإلضاءة الطبيعية 

 إستخدام
  اإلضاءة
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 . ة يشفافأكثر لتكون 
الواجهة الجنوبية من المبنى  

ستفادة من الطاقة األتعمل على 

، وخفض استهالك  الشمسية

 .الطاقة 

الصناعية سواء كانت مباشرة أو 

 .غير مباشرة 

مخارج الكهرباء قريبة من  

األرض أى أنها فى متناول 

 .يد الطفل
 

تطل المستشفى على نهر  

التيميز ومناظر طبيعية خالبة 

.  

لها تميزت األدوار العليا بأطال 

  .المميز على منظر البحر 

جميع الحجرات لها نافذة تطل بها  

على البحر بما فيهم غرف 

 .العمليات الجراحية

توجد مساحات زجاجية كبيرة  

 .تربط داخل المستشفى بخارجها 

يوجد مساحات خضراء حول  

 . المستشفى

أماكن اإلنتظار جميعها غير  

مطل على الفراغ الخارجى 

فذ أو للمبنى وال يوجد نوا

 .مسطحات زجاجية 

 ال يوجد مناظر طبيعية أو 

مساحات خضراء تطل   

عليه غرف المرضى ، أو 

 .حتى للعب األطفال 

العالقة 
بالحيزات 
  الخارجية

صمم كل طابق فى المستشفى  

عالم بلون ورمز معين من 

البحر، المحيط ، " طبيعة ال

  ".غابات السافانا ، السماء 

وأعطى للمصعد الصاروخى  

أحمر يلفت األنتباه من  لون

األلوان الباستيل الهادئة  إستخدام  

ليالئم جو المستشفى مع البيئة 

 .المالحية لمدينة بريتون

أخذ كل طابق لون باستيلى  

 .هادىء

األلوان  إستخدامهناك تنوع فى  

المبهجة والمرحة التى تناسب 

 .طبيعة الطفل 

 مإستخداال يوجد تنوع فى  

األلوان على الرغم من أنها 

مستشفى لألطفال وإكتفى 

 .باللون األبيض 

 إستخدام
  األلوان
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 .داخل أو خارج المستشفى

الشكل البنائى صمم ليعطى  

تأثير السحابة التى ترسم فى 

وتمدنا بالتهوية الطبيعية  سماءال

تقليل تساعد على ، وبالتالى 

 .لى تكييف الهواءإحتياج اإل

للمستشفى الجنوبية الواجهة   

و تمتد من الطابق زجاجية ، 

تكون و الثالث إلى أعلى

واضحة الرؤية تماما  عندما 

تقترب من المستشفى من 

 .الناحية الغربية 
 

تصميم المستشفى أخذ شكل  

السفينة  ، لذلك فقد أصبحت 

  Children’s Ark معروفة ب

 . أو سفينة الطفولة 

التصميم متوازن مع البيئة  

المحيطة بالمستشفى فالهيكل 

سانى األبيض الذى يعد الخر

يتماشى مع مبانى " جسم السفينة"

المدينة التى طليت بالجص 

األبيض ، وكذلك اللون األصفر 

الذى يربط المستشفى ببعض 

 .المبانى المحيطة بها

مل على شكل سفينة األصممت  

 .ذات الشراع

الحجر الرملى فى واجهة  استخدم 

يحمل معنى فهو  المستشفى

تشفى تقع تاريخى حيث أن المس

أمام سور مجرى العيون مباشرة 

والذى بنى من نفس الحجر الذى 

استخدم فى الواجهة ، وهذا 

يعبرعن فلسفة خاصة تحملها 

المستشفى وهى أنها تجمع بين 

عبق الماضى وتكنولوجيا 

  .الحاضر و أمل المستقبل

نطباع بأنه إال يعطى  

مستشفى أطفال ولكنه يبدو 

  .كمبنى إدارى 

التصميم 
 ارجى الخ
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  -:ج ـــالنتائ

بعد الدراسة توصلت الباحثة إلى نتائج هامة التى يجب مراعاتها عند  تصميم الفراغ المعمـارى  

  :الداخلي لمستشفيات  األطفال تتمثل فى  

علـى درايـة   تصميم المستشفى البد أن يكون المصـمم  خطة عند البدء فى وضع  - ١

 اد فى التصميم نظرابتخصص المستشفى ، سعتها وتوفير عنصرى المرونة واإلمتد

  . للتغير المستمر في أساليب العالج والتشخيص والرعاية الطبية

عند اختيار موقع المستشفى البد من األخذ فى األعتبار من تطابق  الشروط و  - ٢

المواصفات  لهذا الموقع وانسجام الشكل الخارجى للمستشفى مع البيئة المحيطة لها 

الخارجى والتصميم الداخلى  التصميمين ب يةتكامل ، مع مراعاة وجود عالقة

التى تعد من عوامل سرعة شفاء الخارجية وتوفير المساحات الخضراء  للمستشفى

 .المريض

المعايير التصميمية للمستشفى تكون نتيجة لدراسة الفكر اإلستراتيجى لطبيعة عمل   - ٣

مرضى التسلسل الحركى لل –أعداد المرضى المتوقع فحصهم وإقامتهم  –المستشفى 

الفراغات المكونة للمستشفى ، مساحتها ، أبعادها ،  –العناصر اإلدارية ووظائفها  –

 ....شروطها الصحية واألمنية ،

ستخدام والحركة البد أن يتيح سهولة اإلالفراغ المعمارى  لمساحات التصميم الداخلى - ٤

د دون الحاجة للسؤال وأيضا بما يفى جميع األغراض التى تلبى حاجات األفرا

 . لفريق الطبى المعالج أو اإلدارةالمستخدمين للمكان سواء المرضى أو ا

تياجات اإلهتمام باإلحأن الطفل يعتبر مستخدم فريد من نوعه فالبد من   - ٥

دعم عائلة الطفل المريض وتوفير (على سبيل المثال السيكولوجية والفسيولوجية له 

لمرحلة العالجية ، أن يكون أثناء ا هإلى جانب وجودهم هميةأل سبل الراحة لهم

بيئة  م العمرية المختلفة ، تصميم مناسب لجميع األعمار ويلبى احتياجاتهالتصميم 

يعانى منها وتدفعه  عالجية فنية تجذب انتباه الطفل بعيدا عن الحالة المرضية التى

مراعاة المقياس الشخصى للطفل وتخصيص مساحات للعب ألهمية إلى التخيل ، 

توفير العناصر النباتية والمناظر الطبيعية واألعمال ، ياة الطفل اليومية اللعب فى ح

 . الفنية التى تعتبر من أهم العناصر المكملة للفراغ الداخلى

دراسات األرجونوميكس واألنثروبومترى فى التصميم لمستشفى  تطبيقضرورة  - ٦

توفير عنصرى الطفل ألنها تساعد على رفع كفاءة وفاعلية المكان وسهولة التخطيط 
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الراحة واألمان وذلك عن طريق وضع قاعدة بيانات مثالية تتناول العالقة بين الطفل 

والمنتج المستخدم ، كما تعتبر الدراسات األنثروبومترية أحد الوسائل الهامة فى 

تقويم النمو ، كما أنها تقدم مقاسات واألوزان الخاصة باألطفال وحركات أعضاء 

لحركة عندهم ، ولها دور هام عند اختيار مكونات غرفة الطفل الجسم لتوضيح آلية ا

فهذه القياسات تعدنا بأسس ومناهج معينة تستخدم فى التشكيل والتصميم لمتطلبات 

 .األطفال 

المواد المستخدمة فى تشطيبات وتكسية المستشفى بعناية فائقة وفقا اختيار يراعى  - ٧

عنصر الكفاءة يتمثل  فتوافر. الجمالية لمعيارين رئيسيين هما توافرالكفاءة والقيمة

منع نقل مع على التحمل والبقاء فترات طويلة دون الحاجة إلى صيانة  فى قدرتها

فى امتصاص  والمساعدةالعدوى والحد من انتشار التلوث والميكروبات فى الجو 

لى األصوات وخفض معدالت الضوضاء ، واستخدام األرضيات التى التساعد ع

حيث  فمنالناحية الجمالية  ، أمانع تكوين الشحنات الكهربائية الساكنة االنزالق وم

 .تنوع الشكل الملمس واللون

مع أساليب التصميم ) الصناعية  –الطبيعية (يجب أن يتوافق نظام اإلضاءة   - ٨

مواد التكسية  –األلوان (الداخلى والذى يعتبر عنصر تصميمى يندمج مع العناصر 

 .مما يجعله جزء ال ينفصل عنه ) األثاث  –

مراعاة تصميم النظم اللونية ألن لها تأثير فسيولوجى وسيكولوجى على صحة الطفل  - ٩

المريض باألضافة التأثير الراجع إلى المورثات الفكرية واإلجتماعية ،فيجب 

 .ااختياراألضاءة المناسبة لهمعالجتها ودمجها مع عناصر التصميم الداخلى و
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   -:التوصيات 

بعد البحث والدراسة وجدت الباحثة أن موضوع البحث يحتاج إلى دراسات أخرى حيث  - ١

أنه هناك العديد من النقاط تحتاج إلى المزيد من األبحاث ال يمكن لبحث واحد أن 

 .يستوفيه ، لذلك توصى الدارسة بمزيد من األبحاث فى هذا األتجاه 

ة على مستشفيات األطفال وخصوصا المستشفيات توصى الدارسة بتطبيق هذه الدراس - ٢

على تصل للمستوى العالمى ، فالحكومية التى تعانى من األهمال الشديد لرقى بها حتى 

الدولة ورجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدنى التعاون من أجل عمل تطوير شامل 

 .فى هذه المستشفيات والنهوض بها 

عقد ندوات للتخصصات العلمية شفى لألطفال يجب عند الشروع فى بناء أو تجديد مست - ٣

 ، الفريق الطبى واإلدارى  وعائلتهم، المختلفة وعمل لقاءات مع األطفال المرضى 

احتياجاتهم داخل المستشفى ، ثم تكون قاعدة بيانات مثالية يقوم على أساسها  لمعرفة

 .التجديدبناء أو ال

هذا المجال واألطالع على أحدث ما تم  األستفادة من الخبرات الدولية والعالمية فى - ٤

 .الوصول إليه فى التكنولوجيا الحديثة حتى تكون المستشفيات على مستوى المطلوب 

من الممكن إنشاء مستشفى متخصص لعالج مرض معين لجميع الفئات العمرية ، أو  - ٥

أو تخصيص طابق فى كل دور لنوع . لعالج جميع األمراض تبعا لفئة عمرية محددة 

 .ن من األمراض معي

اختيار فريق عمل متجانس ومترابط ويحمل ثقافة فكرية وتصميمية متطورة ، متجددة ،  - ٦

 .ومتقاربة مع ثقافة المتعاملين مع المستشفى

وضع خطة إستراتيجة ورؤية واضحة تهتم بأولويات العمل المستقبلى من حيث تطبيق  - ٧

 .  الجودة ومتابعتها وقياس درجة تحقيق األهداف المطلوبة

عمل دراسة تمهيدية لمشروع إنشاء المستشفى أو تحديثها والتى تشمل العديد من  - ٨

الخلفية التاريخية ، الثقافية ،  –األقتصاد  –العوامل منها دراسة المشاريع المماثلة 

فترة اإلقامة  –الهيكل التنظيمى واإلدارى  –واإلجتماعية للمتعاملين مع المستشفى 

يكون أكبر األثر على تحديد معظم المعايير التصميمية العامة والتى .... -بالمستشفى 

 .للمستشفى المتخصص 

عمل إحصاءات ودراسات عن التسلسل الطبيعى لألنشطة التى تقوم بها المريض  -٩

أماكن  –نسب تزايد أعداد المرضى  –بالمستشفى منذ دخوله للمستشفى إلى مغادرتها 
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نسب األهالك لمواد  –عناصر التصميم المختلفة مشاكل األطباء والعاملين مع  –التزاحم 

وذلك على فترات زمنية محددة لتقييم أداء التصميم وحل المشكالت ..... التكسية 

التصميمية الطارئة أو إجراء تعديالت تصميمية مناسبة بما يضمن نجاح التصميم فى 

  أداء وظائفه ألطول فترة زمن
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  :المراجع العربية

 .دار الرائد العربى–دمشق  –تاريخ البيمارستانات فى اإلسالم  –د أحمد عيسى  -١

بيروت (قصة الطب سلسلة اإلنجازات الحضارية  –" محمد العدنانى "ترجمة  -أدموند هنتر -٢

 .١٩٨٠مكتبة لبنان ، ، ، لبنان 

 ١٩٩٨لد األول ، العدد الثانى المجلة العلمية لهندسة األزهر، جامعة األزهر ، القاهرة، المج -٣

مكونات المستشفيات  –الجزء األول  –المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية  -٤

 ٢٠١٠ –الخاصة ومتطلباتها  –المركزية –العامة 

المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط ( –تقى الدين بن أحمد بن عبد القادر  –المقريزى  -٥

 .هجرية ١٢٧٠ –ة القاهر -طبعة بوالق -)واآلثار

الشركة -الجزء األول  -المجلد األول  -تاريخ مصر القديمة وآثارها –الموسوعة المصرية  -٦

 المصرية للطباعة والنشر

الطبعة  –دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع  –) التعليم ( –الموسوعة الهندسية المعمارية  -٧

 .١٩٩٠ –األولى 

دار الكتب العلمية للنشر  –ى للمدن اإلسالمية التراث الحضارى والمعمار–خالد عزب . د -٨

 .  ٢٠٠٣-والتوزيع 

الطبعة -دار قابس للطباعة والنشر  –التصميم الداخلى مبادىء أساسية  –جريس خورى  -٩

 .١٩٩٤ - األولى

مطابع نهضة مصر للنشر  –) األثاث واألكسسوارات(التصميم الداخلى –بايل .جون إف  -١٠

 .٢٠٠٩-والتوزيع

مطابع نهضة مصر للنشر  –)الخامات واستخدامها(التصميم الداخلى –بايل .جون إف  -١١

 ٢٠٠٩-والتوزيع

مطابع نهضة مصر  –) أسس التصميم وعملياته (التصميم الداخلى –بايل .جون إف  -١٢

 .٢٠٠٩-للنشر والتوزيع

دار  –المعمارى  اإلنشاء كتاب عناصر التصميم و –ربيح محمد نذير الحرستانى . م  -١٣

 . ٢٠٠٣-النشراأليام للطباعة و

دار قابس للطبع  –تذوق الفن المعمارى  –ترجمة محمد حسين إبراهيم  – سينكلير جولدي  -١٤

 .٢٠٠٧-والنشر
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زهراء الشروق  –الهندسة الداخلية لذوى األحتياجات الخاصة  –عبد الرحيم الشراح . د -١٥

–  ٢٠٠١ . 

 – Media print –سيكولوجية اللعب والترويح –د عبد الفتاح صابر، د نعيمة يونس   -١٦

٢٠٠٠. 

مركز أبحاث  –) األبداع الفنى فى العمارة(ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت د .أ  -١٧

 ١٩٩٧ –أنتركونسلت 

 –مركز أبحاث أنتركونسلت  –) البيئة والفراغ (ثالثية األبداع المعمارى  –على رأفت د .أ  -١٨

١٩٩٦. 

عالم الكتب  -لفن التشكيلى التصميم فى ا -تح الباب عبد الحليم ، أحمد حافظ رشدان ف  -١٩

 .١٩٨٤ -للطباعة والنشر والتوزيع

 . القاهرة –مكتبة النهضة العربية  –طبيعياات البحر وظواهره  –محمد جمال الدين الفندى   -٢٠

 ١٩٩٠ –مطابع الطوبجى التجارية  –حوار الطبيعة فى الفن التشكيلى -محمد دسوقى   -٢١

   .١٩٩٦ –األلوان التصميم الداخلى و –محمد ماجد الخلوصى . م   -٢٢

دار  –موسوعة المستشفيات والمراكز الصحية واألجتماعية  –محمد ماجد الخلوصى . م   -٢٣

 .١٩٩٩ –الطبعة األولى  –قابس للطباعة والنشر والتوزيع 

القاهرة –دار العلوم للنشر والتوزيع  –نظرية العمارة الداخلية  –د محى الدين محمد وهبة   -٢٤

 ٢٠٠٩ –الطبعة األولى  –

 - التصميم المعمارى لمبانى المستشفيات وأقسام الجراحة  –د مجدى موسى، دنبيل السراج   -٢٥

 . ١٩٨٨-بيروت –دار الراتب الجامعية 

 .دار الفكر العربى –خامات الديكور  –مصطفى أحمد   -٢٦

 .١٩٧٥ –مكتبة مصر  –سيكولوجية الطفولة والمراهقة  –مصطفى فهمى   -٢٧

دار  –سليفا مقبل ، ترجمة فاتن صبح  –باأللوان أسرار العالج  –هاورد و دوروثى صن  -٢٨

 .٢٠٠٧  - الفراشة للطباعة والنشر

 .١٩٨١ –دار المعارف  –نظرية اللون  –يحيى حمودة . د   -٢٩
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  :الرسائل العلمية 

كلية  -رسالة ماجستير  -خدمات الطوارىء فى مصر  –أبو بكر صالح العفيفى . م  -١

 ٢٠٠٥ –جامعة القاهرة  - الهندسة 

كلية  –وضع معايير وتوصيات لدور الحضانة جامعة القاهرة  –ألفت محمد عبد اللطيف .  م -٢

 ١٩٨٩ –الهندسة 

دور التصميم الداخلى واألثاث لغرفة الطفل بالمسكن  –أمنية مجدى عبد العزيز محمد .م  -٣

فنون تطبيقية  –رسالة ماجستير  – ٦:٤المعاصر فى تنمية قدرات الطفل المصرى من سن 

   ٢٠١٠-حلوان جامعة  –

تأثير األحتياجات األنسانية على تصميم الفراغات العامة بالمستشفيات  –أيمن حمزة ثابت  .م -٤

 ١٩٩٧ –كلية الهندسة  –جامعة القاهرة  –) األحتياجات النفسية للمستعملين (

األستفادة باألسس الوظيفية والجمالية للتصميم الداخلى فى  –بدر الدين مصطفى درويش .م  -٥

جامعة  –كلية الفون التطبيقية  –رسالة الماجستير  -سنوات ٣:٦الحضانة المصرية من دور 

 ١٩٨٥ –حلوان 

 –جامعة حلوان  -S.O.Sالعمارة الداخلية لقرى األطفال  –جهاد محسن الخضرواى .  م -٦

 ٢٠٠٠ –كلية الفنون الجميلة 

لمبانى المستشفيات دراسة (تأثير الشكل على توفير الطاقة  –حسن عبد الوهاب محمود .  م -٧

 ٢٠٠١ –كلية الهندسة  –جامعة القاهرة  –) فى مصر 

الوظيفية وتطبيقها فى التصميم الداخلى واألثاث ألطفال مؤسسات  –رانيا سيد أحمد  .م -٨

 ٢٠٠١-فنون تطبيقية  –جامعة حلوان  –الرعاية األجتماعية 

الداخلى واألثاث فى معايير قياسية للضوء واللون فى التصميم  –رانية مسعد سعد . د -٩

 ٢٠٠٦ –جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –المنشأت التعليمية 

مسارات الحركة واألمدادات والشبكات كأحد المؤثرات على  –سامح سيد شاذلى . م  -١٠

 ١٩٩٢ - جامعة القاهرة - كلية الهندسة  -رسالة ماجستير  -تصميم المستشفيات 

المعاصرة للتصميم الداخلى لمدارس المرحلة الثانوية المعايير  –شادى عدلى محمود . م  -١١

 –كلية الفنون التطبيقية  –رسالة ماجستير  –فى مصر مع التطبيق على مدارس اللغات 

 ٢٠٠٥ -جامعة حلوان

جامعة  - رسالة ماجستير  –اللدائن فى أرضيات العمارة  –شاهندة صالح عبد العزيز . م  -١٢

 ٢٠٠٧ –حلوان 
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 –الملمس وأثره الحسى فى التصميم الداخلى واألثاث  -د سويدانعبير حامد على أحم. د -١٣

 ٢٠٠٧-جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية 

دراسة تحليلية ألسس تصميم (قصر ثقافة الطفل  –عمرو محمد رفعت الجوهرى .  م -١٤

 ٢٠٠٢- كلية الهندسة  -جامعة القاهرة  –) قصور ثقافة األطفال

كلية  -رسالة ماجستير  –رة الداخلية للمنشآت العالجية العما –فاطمة الزهراء حميد. م -١٥

 . ١٩٩٧–جامعة حلوان  -الفنون الجميلة 

سنة وإمكانية  ١٢:٦مقاييس الجسم البشرى المصرى للفترة من  –فكرى جمال إبراهيم . د -١٦

-جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –رسالة دكتوراة  –تطبيقها فى مجال التعليم 

١٩٨٠ 

 –لألطفال فى المستشفيات الصحية األسس التصميمية للرعاية  –ى جلوحزى محمد الكن .م -١٧

 .٢٠٠٧ –كلية الهندسة  –جامعة القاهرة 

دراسة تحليلية للمكونات األساسية وتأثيرها على التشكيل العام  –محمد أمين محمد . م  -١٨

 .١٩٨٣ -جامعة القاهرة -كلية الهندسة  - رسالة ماجستير  –لمبانى المستشفيات 

منذ األسالم وحتى العصر (أثر العرب على العمارة الغربية  –مصطفى محمد جاب اهللا . د -١٩

 .١٩٨٠ -جامعة القاهرة –كلية هندسة  –) الحديث 

األتجاهات الفلسفية فى صياغة الفكر التصميمى للعمارة  –نرمين أحمد صبرى هالل . د -٢٠

 .٢٠٠٩ –جامعة حلوان  –تطبيقية كلية الفنون ال –رسالة دكتوراة  –والتصميم الداخلى 

أسس ومعايير تصميمية ألجنحة األقامة بالمستشفيات الخاصة  –هدير مصطفى أحمد  .م -٢١

 ٢٠٠٨- كلية الفنون التطبيقية  –جامعة حلوان ––بالطفل المصرى 

 –جامعة القاهرة  –مواد التشطيبات فى مبانى المستشفيات  –هشام محمد المأمون نصر  .م -٢٢

 ١٩٩٦ –كلية الهندسة 

رسالة –التصميم الداخلى للمستشفيات فى مصر  –وائل على عبد الحميد رشدان  .م -٢٣

 ٢٠٠٠ –كلية الفنون التطبيقية  –جامعة حلوان  -ماجستير 

معايير تصميمية وتكنولوجية للتصميم الداخلى  –وائل على عبد الحميد رشدان . د  -٢٤

 ٢٠٠٥ –فنون تطبيقية  – جامعة حلوان  -رسالة دكتوراة  –للمستشفيات المتخصصة 

رسالة  –المتطلبات التصميمية فى المستشفيات العامة  –وليد عبد المنعم عبد القادر . م  -٢٥

 .١٩٩٤ –جامعة القاهرة  -كلية الهندسة  –ماجستير 
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رسالة دكتوراة   –المفهوم الحديث لمبانى الرعاية الصحية  –وليد عبد المنعم عبد القادر . د -٢٦

 ٢٠٠٠ –امعة القاهرة ج - كلية الهندسة  –

حوار األبداع والتجريد فى التصميم الداخلى بين الذاتية  –ياسر سيد البدوى عبد اللطيف . د -٢٧

 ٢٠٠٨ –جامعة حلوان  –كلية فنون تطبيقية  –رسالة دكتوراة  –والموضوعية 

  :المجالت والدوريات العلمية 

 – ٢٧عدد  –عالم البناء  مجلة –مقالة  –المستشفيات المبانى الصحية  –أحمد مسعود .د -١

١٩٨٢ 

 - مجلة عالم البناء ا –مقالة  –أسس التصميم لمبانى المستشفيات  –د زكية الشافعى . أ -٢

 ١٩٨٢ – ٢٧العدد 

 ١٩٩١ – ١٢١مجلة عالم البناء عدد–مقالة  –عمارة مختلفة للطفل  –عمرو عبد القوى . د -٣

 –بمجلة البناء السعودى  - مقال –المستشفيات عبر التاريخ  –محمد حسين إبراهيم . د -٤

 ٢٠٠٠ – ١٢٣عدد 

–عدد  –مجلة عالم البناء  –مقالة  -الثانى ، بيئة الطفل الجزء األول –محمد عز الدين . د -٥

)١٩٩١ –)  ١٢١،  ١٢٠ 

 – ٢٧عدد  –مجلة عالم البناء  –استخدام األلوان فى الحوائط الداخلية لمبانى المستشفيات -٦

١٩٨٢ 

 ١٢٢، رقم  ١٩٧٥سلسلة التقارير الفنية لمنظمة الصحة العالمية ،  - ٧

 .٢٠٠٧ -١٢عدد  –البناء العربى  –مستشفى سرطان األطفال  -٨

 – ٢١٣عدد  –عالم البناء   –) أبوالريش بالمنيرة(مشروع مستشفى األطفال الجامعى  -٩

١٩٩٩ 

، جنيف ،  ٣٩٥رقم  حة العالمية ، إدارة المستشفى ، سلسلة التقارير الفنيةصمنظمة ال -١٠

 . ١٩٨٠سويسرا ،
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  ملخص الدراسة

  العمارة الداخلية لمستشفيات األطفال فى مصر

  :مقدمة

لم يكن متعارفا عليه حتى بداية وجود مستشفي متخصصة لرعاية وعالج األطفال المرضى 

هتمام عدة أطباء بتأسيس مستشفى ديلين إإلى  ١٨٢١مما أدى فى عام القرن التاسع عشر ، 

مصر ، و قد إنشأ فى باإلنجيليزية  ةطفال والتى كانت من المستشفيات األولى فى العالم الناطقلأل

التى الحديثة الغربية ولكن مع التطورات  " .أبو الريش " متخصص لألطفالجامعى قدم مستشفي أ

إنعكست بدورها على رفع مستوى األداء فى التى التصميم أو  حدثت فى عالم التكنولوجيا

المستشفيات أصبح هناك فارق جوهرى وكبير فى مستوى الخدمات الطبية  المقدمة هنا وهناك 

وقد تناول البحث العالقة بين المعاييرالتصميمية و توظيف عناصرالعمارة الداخلية فى مستشفى 

و أيضا رفع مستوى  هسرعة شفاءو  نفسية الطفل المريض على يجابىاألطفال و تأثيرهما اإل

كفاءة األداء سواء للفريق الطبى ، التمريض أو اإلدارى و يتكون البحث من أربع أبواب تتلخص 

  :فيما يلى 

   : يتكون من ثالثة فصول وتصميمهاالباب األول وهو تطور نشأة المستشفيات 

بناء التصميمى فى تطور الفكر تاريخية عن  مقدمة :( الفصل األول من الباب األول  

يستعرض فيه الباحث تطور الفكر التصميمى فى بناء المستشفيات عبر عصور  )المستشفيات

 م .ق ٢٩٠٠حوالى  فيهيرجع تاريخ بدء الطب الفرعونى الذى التاريخية بداية من العصر 

الحضارة (والذى خصص مدراس للطب فى المعابد ، كما تناول عصر حضارة ما بين النهرين 

التى كانت تحذو حذو قدماء المصريين فى الطب ، وهناك الحضارة الهندية حيث بنيت )البابلية

التصميمى  أى معابد الشفاء ، وعن التطور) Cikista(المستشفيات وأطلق عليها السيكسيتا 

والفكرى للمستشفيات فى الغرب حيث تناول العصر األغريقى ،الرومانى ، المسيحى ، العصور 

 إستعرض تاريخ نشأة المستشفيات فى العصر اإلسالمىكما . عصور النهضة الوسطى ، 

، األسالم أحرص ما يكون على سالمة الفرد وقوته وصحته ومساهمة العرب فى تطوريها ف

هو أول من بنى وأطلقوا عليها البيمارستانات وقد إعتبر الباحثين أن الوليد بن عبد الملك 

الفكر التصميمى فى مصر  ثم تناول الباحث أيضا تطور .المستشفيات فى العصر األسالمى 

نشئ عدد من البيمارستانات بعد الفتح اإلسالمي بفترة قصيرة فقد قام الوالة األمويين أحيث 

بإنشاء بيمارستانات في دار أبي زبيد في زقاق القناديل بالفسطاط وتوالى بعد ذلك إنشاء 

 بهدف تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى البيمارستانات في العصور األموية المختلفة
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من أهم وأشهر البيمارستانات القاهرية التي ) بيمارستان قالوون(ويعتبر البيمارستان المنصوري 

  .ثم أشيرإلى  بداية نشأة مستشفيات األطفال عالميا ومحليا . أثبتت كفاءة وظيفية

   )أسس التصميم –التصنيف  –المفهوم (ل مستشفيات األطفا:  الفصل الثانى من الباب األولأما 

تناول الباحث تعريف مفاهيم المستشفيات مثل المفهوم العام للمستشفى و مفهوم مستشفى األطفال 

التخصص الطبى للمستشفى ، الجهة وتعريفه ، وكذلك أنواع المستشفيات وتصنيفها من حيث 

استعراض المراحل األساسية لتصميم  تم.  لمالكة لها ، والحجم الخاص بها، النوعية ، موقعهاا

أفضل توجيه بالنسبة لصاالت الخدمة والمعالجة هو توجيهها ، وأشير إلى أن  كيفية المستشفى ،

، والشروط التى يجب توافرها فى أرض المستشفى كالهدوء الشمال الشرقى إلى الشمال الغربى 

ما تم تناول المكونات والعناصر ك. النسبى وبعدها عن الضوضاء ، إيضاح طريقة الوصول إليها

 ،وحدات التمريض  :أقسام أساسية هي ستةإلى  اوظيفي هايمكن تقسيمحيث  األساسية للمستشفى

، الخدمات الطبية المساعدة ، الخدمات العامة  ،  العيادة الخارجية،  أقسام الكشف والعالج

اإلدارة وقد أشير إلى اإلعتبارات األساسية التى يجب مراعاتها عند بدء عملية التصميم مثل 

المرونة نظرا للتغير المستمر فى أساليب العالج والرعاية  مشاركة المستعملين ، و توافر عنصر

فهي بالنسبة همية وجود بعد إنسانى عند تصميم المستشفى الطبية ، القابلية لإلمتداد والتوسع وأ

 تصميميةإعتبارات ، كما أن هناك  للمريض المالذ والملجأ الذي يرجو فيه الشفاء والعافية

خاصة باألطفال فتصميم المستشفى يجب أن يكون مناسب لجميع مراحل األطفال العمرية ويلبى 

و قد أشير إلى  .عناصر األمان ، توفيرحية الجمالية مميزة من الناتوفير بيئة إحتياجاتهم مثل 

تلعب دور التى التهوية الميكانيكية دورالتصميم فى تقليل فرص إنتقال العدوى للمستشفى وأهمية 

المريض كما أشار إلى أهمية  الضغط الموجب أو السالب حسب حالة وتطبيقفي الفراغات 

  .الدراسة األرجونوميكسية واألنثروبومترية واستخداماتهما فى تصميم مناسب لعالم لألطفال 

  :اإلحتياجات السيكولوجية للطفل فى المستشفى :الفصل الثالث من الباب األول و

تناول اإلحتياجات السيكولوجية للطفل داخل المستشفى وتأثيرها على العملية التصميمية ، فالطفل 

لديه العديد من السلوكيات والرغبات التى يجب مراعاتها ألنها من العوامل التى تسرع فى عملية 

الجو من  توفير نوعبشفاءه على سبيل المثال أهمية تواجد األسرة كأحد الوالدين أوكالهما وذلك 

التأكيد على فكرة التواصل  إعداد المكان المناسب لهم من حيث الخصوصية والراحة ،العائلي 

اإلجتماعى بالنسبة للطفل وتوفير المناخ الذى يدفعه للتواصل مع اآلخرين حتى ال يركن إلى 

شعوره تدعيم مما يؤدى إلى مشاكل أخرى كما يحتاج الطفل إلى  العزلة واإلنفراد بذاته

ضطرارهم للنوم فى غرفة أن معظم أسباب القلق هو إداخل المستشفى ألنه أثبت بالخصوصية 
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سباب الهامة التى جعلت نظم المستشفيات المبنية حديثا مصممة بالمشاركة مع غرباء وهو أحد األ

ة من حوله وتحفيزه على التوافق واألنسجام مع البيئأيضا  .ة يردفى غرف فبنظام اإلقامة 

واإلبتكار من خالل الرسومات والمجسمات على الحوائط والجدران فهى عناصر هامة التخيل 

ن الخيال هو جزء هام من حياة جدا لتشتيت ذهنه بعيد عن الحالة المرضية التى يعانى منها إل

وكذلك مراعاة المقاييس قوي بشكل  ة للهروب من الواقع وللظهوريوفر فرص حيث أنه الطفل

عندما تتوفر الراحة  شعر بأنه فى بيئة غير مناسبة مع توفير سبل الراحة لهالخاصة به حتى ال ي

عندما  تكون جميع المكونات متوازنة مع ، ف للطفل المريض فيساعده ذلك على اإلسترخاء

توجد  كما ىراآلخالعناصر عنصر واحد على  بحيث ال يغلببعضها البعض تكون بيئة متناغمة 

تقدم صحة الطفل حيث أن لعالقته ب الطفل للشمس وتجديد الهواءهمية تعرض حالة ملحة أل

وقد أشار الباحث إلى حاجة الطفل للحركة .  الهواء المتجدد يجدد شهية الطفل ويشعره بالحيوية

واللعب وفوائدهما وأهميتهما بالنسبة له و اإلعتبارات التصميمية التى يجب مراعاتها بأماكن 

مسرح ، قاعة مشاهدة ، قاعة احتفالت  ،مسرح يهية كالاللعب وتوفير العناصر الترف

  ألخ ،،،،عرائس

  :يتكون من أربع فصول وهو العمارة الداخلية لمكونات مستشفى األطفال أما الباب الثانى 

  :المعايير التصميمية للحيز الداخلى/الفصل األول من الباب الثانى 

ر التصميمية للحيزالداخلى بالمستشفى وقد أوضح أن هذه المعايير المعايي هذا الفصل يستعرض

كون بسيط ويسهل يفتصميم من الخارج يجب أن واألسس تبدأ من التصميم الخارجى للمستشفى 

مراعاة .  الشكل الخارجى للمبنى هو بداية هامة لتجربة شفاء الطفلإلن  ويجذب اإلنتباه  فهمه

وقد أظهرت  الفكرة األساسية هى أن الطبيعِة والفَن مهمان للصحِة،  المساحات الخضراء توفير

الدراسات الحديثة وجود عالقة بين وجود المريض في بيئة طبيعية وقدرته فى التغلب على  األلم 

خارجية ال مثل المداخل لمستشفى الطفل  المكونة المعماريةعناصر وقد أشير إلى ال. والشفاء

ومكوناتها واإلعتبارات الخاصة بها مثل توفير أماكن  اإلستقبال ساحةومعايير تصميمها ، 

واألطفال "  nursing mothers"ألمهات الحاضنة لإنتظار، دورات مياه ، أماكن مخصصة 

الحيز المعمارى المخصص هو ذلك ، أجنحة الطوارىء  وتغيير حفاضاتهم الرضع إلطعامهم

الزمة لها، غرف إقامة تقديم الرعاية الطبية الل... الحاالت الطارئة أو حوداث أو  إلستقبال

الطفل واإلعتبارات التصميمية لها كاألثاث ، دورات المياه الخاصة بهم والمناسبة لمقاييسهم ، 

قد تغنى المريض عن  يقوم بعملية متكاملة من التشخيص والعالج الذى  العيادات الخارجية قسم

الجزء لخدمة المرضى فى الحاالت وهو يعتبر ركزةأجنحة العناية الم، اإلقامة فى المستشفى 
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ساعة وقدر العناية عالى جدا وعلى جانب كبير من التخصص حسب  ٢٤الحرجة على مدى 

ويتم فيه العمليات الجراحية على المريض بعد فحصه ويختلف حجم أجنحة العمليات ،  الحالة

أهم األقسام فى المستشفى القسم أى عدد غرف العمليات به حسب حجم المستشفى ويعتبر من 

كما تناول البحث كيفية تطبيق األساليب العلمية فى إيجاد . احيث أهمية الخدمة التى يؤديه

الطريق بسهولة داخل أرجاء المستشفى دون الحاجة إلى السؤال ، وقد استعرض أسس تصميم 

ع هذه العناصر مسارات الحركة سواء األفقية أوالرأسية ، المصاعد ، الدرج والممرات وتوزي

  . وعالقتها ببعض

  عناصر إظهار العمارة الداخلية لمستشفى األطفال:الباب الثانى  منأما الفصل الثانى 

وأشيرإلى . فيتضمن عناصر اإلظهار كالضوء واللون والملمس والخصائص المميزة لهم 

أكثر  اإلضاءةتعد حيث  الضوء كنوع من الطاقة ينبغي التحكم فيهاوالتعامل مع المصمم دور

وتناول عالقة اإلضاءة والظل، وتأثيرها على الطفل من  وسائل التصميم عملية وإثارة وغموض

أهمية اإلضاءة ،)الطبيعية والصناعية( الناحية السيكولوجية والفسيولوجية ، مصادراإلضاءة 

، كعالج  نةإستخدام اإلضاءة الملوكما تناول . و وسائل التحكم فيها  الطبيعية لمستشفى الطفل

أسس تصميم اإلضاءة ، إضاءة الطرقات ، إضاءة الطوارىء ،شروط اإلضاءة الناجحة 

أهم المعايير الخاصة بتصميم اإلضاءة والمؤثرة على التصميم كذلك  لمستشفى الطفلالصحيحة 

والفسيولوجية له على صحة الطفل  التأثيرات السيكولوجيةاللون ووقد أشار إلى .  الداخلى

بشكل صحيح فى الحيزات الداخلية للمستشفى و هناك تجاهات الحركة إد يحدالمريض وتوظيفه بت

 اإلنسان ،التأثير على مشاعر ، تحديد المساحات واألشكال وتمييز الكتل أيضا وظائف للون مثل 

لعضوى والعالجى فقد عرف التأثير إلى جانب التأثير ابصرياً  اإلنسانفي خداع  القوي تأثيرال

اللون إستخدامات . العالجى لأللوان منذ زمن بعيد ومازال حتى اآلن مجال أبحاث عديدة مختلفة

باإلضافة إلى دور الملمس المهم . فى غرف اإلقامة ، النقاهة ، الممرات ،األرضيات واألسقف 

من عالقة اللون بالملمس ألنه فى الحيزات الداخلية للمستشفى وأنواعه وخصائصه المميزة و

  .فيهالعوامل المؤثرة بشكل كبير 

  مواد النهو لمستشفى األطفال : الباب الثالث 

  العناصر المكملة للحيز الداخلى : الفصل األول من الباب الثالث 

مثل األثاث ودوره فى تكامل أداء تلك  الداخلىتصميم الحتياجات اإلنسانية على تأثير اإل حيث

الحيزات للوظيفة المطلوبة منها حيث يكون لكل عنصر من عناصر األثاث دور فى الرد على 

حاجات المستعملين و وضعيته المالئمة حتى يكون مهيىء إلستعمال جميع أنواع المرضى حتى 
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النباتات ، العناصر (الطبيعية  كالعناصرألثاث والتجهيزات ل المكملة عناصرالهناك و . المعاقين 

الداخلى ال يصبح مكتمال حتى يتم تعليق حيز شعورا عاما بأن ال ، األعمال الفنية لوجود) المائية 

، ومن كالنحتيات والزخارف والجدرايات  حيز موجود فى الحوائط بعض اللوحات لملء أى 

الجمالية للحيز الداخلى ومن الممكن التى تعزز من القيمة ) العالمات اإلرشادية(العناصر المكملة 

، وأيضا ساعة الحائط تعتبر أحد عناصر األثاث  توظيف الفن من خالل اللوحات اإلرشادية

بمناطق الرئيسية فى مناطق اإلنتظار وكبائن التليفون وإستخدام وسائل اإلمتاع والتسلية كالتلفاز 

   .ت الذي قد يطولستقبال ليساعد المستعملين على قضاء الوقنتظار واإلاإل

  أعمال النهو للحيزات الداخلية لمستشفى األطفال:  ثانى من الباب الثالثالفصل ال

حتياجات ببعض اإلها أثر اختيارمها، تستخداإأسس  أعمال النهووقد استعرض فيه الباحث 

عدة هناك  و حتياجات األمنية لراحة المستعملين وحمايتهماإلكأعمال العزل و  اإلنسانية المختلفة 

العزل الصوتي والعزل الحراري والعزل اإلشعاعي : أنواع من أعمال العزل التخصصية مثل

وطرق أسبابها فالعزل الصوتى يتطلب منع الضوضاء سواء كانت خارجية أو داخلية  ومعرفة 

بصورة خصائصه تتضح  العزل الحراريأما . وتوفير الهدوء الصوتى داخل مستشفى معالجتها 

جلية في مجال األسقف حيث يعتبر السقف أكثر أجزاء المبنى تعرضاً لحرارة الشمس ومن ثم 

عنصر أهمية توافر  وقد أشير إلى. يمكن مراعاة ذلك باستخدام أحد وسائل العزل الحراري 

تناول الفصل ) . مقاومة الحريق ، اإلنزالق ، التلوث(النهو متضمنا  ختيار مواداألمان عند إ

وأفضل المواد  المواصفات العامة ألرضيات حجرة الطفل فى المستشفىمال نهو األرضيات أع

كذلك أعمال النهو فى األسقف . التى يجب إستعمالها مثل أرضيات التيرازو ، األيبوكسى 

والحوائط واألبواب والشبابيك أفضل المواد المستخدمة واإلعتبارات الواجب توافرها فى المواد 

كما أوضح  أعمال النهو لغرف العمليات ،األشعة ، المعامل ، الممرات . تشطيبهم المستخدمة ل

  .الرئيسية العامة للمستشفى ، أجنحة اإلقامة 

  :دراسة ميدانية مختارة لمستشفيات مصرية وعالميةوهو  رابعالباب ال

  ٥٧٣٥٧دراسة ميدانية لمستشفى أبو الريش ومستشفى سرطان األطفال :  الفصل األول

بالوصف  فى لألطفال بمصر وقد تم تناولهاتعتبر أقدم وأول مستش : مستشفى أطفال أبو الريش

  .والتحليل كما هو موضح بالصور والشرح والرسومات الهندسية 

ويتضمن دراسة ميدانية لمستشفى سرطان األطفال : ٥٧٣٥٧سرطان األطفال  مستشفى

التصميم وقد  لشرق األوسط من حيث تفردوالتى تعتبر من أهم مستشفيات األطفال فى ا ٥٧٣٥٧

  تناولها بالوصف والتحليل والرسومات الهندسية والصور
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  .رويال إلكسندر لألطفال ومستشفى أفلينا بلندن دراسة بحثية لمستشفى: الفصل الثانى

يتضمن دراسة بحثية لمستشفى والتى تعتبر من أعرق وأقدم  :مستشفى رويال إلكسندر 

وقد تم تناولها بالوصف  ٢٠٠٧المستشفيات بمدينة بريتون المالحية فى لندن التى تم تحديثها عام 

  .والشرح والرسومات الهندسية والصور

ويتضمن أيضا دراسة بحثية لمستشفى التى تعرف بمستشفى الصحة الوطنية : فلينامستشفى إ

  لمتخصصة وقد تناولها بالشرح والوصف والرسومات الهندسية والصورا

  مقارنة بين المستشفيات األربع المميزات والعيوب : دراسة تطبيقية 
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Summary 
Interior Architecture of Children's Hospital 

Introduction:  
A specialized hospital for the care and treatment of sick children is not 
widely recognized until the beginning of the nineteenth century, which led 
in ١٨٢١ to the attention of several doctors to establish Deline hospital for 
children, which was the first hospital in the world, speaking English, and 
had established in Egypt, the oldest university hospital dedicated to 
children "Abu Rish". But with the developments of modern Western, which 
took place in the world of technology or design which is reflected in turn 
raise the level of performance in hospitals, there is a substantial difference 
and large in the level of medical services provided here and there The 
discussion dealt with the relationship between design criteria  and 
employment the elements of interior of architecture Children's Hospital and 
their positive impact on the psyche of the child patient and speed of his 
recovery and also raise the level of efficiency for both medical staff, 
nursing and administrative 

This research consists of four sections are summarized as follows: 

Chapter One A development and design of the emergence of hospitals 
consists of three chapters: 

Section I of Chapter One: (a historical introduction on the evolution of 
thought the design in the construction of hospitals) 

 Reviewing the researcher the evolution of thought the design in the 
construction of hospitals across the eras of the historical beginning of the 
Paranoiac era, which dates back medicine in which about ٢٩٠٠ BC. M, 
which was allocated schools of medicine in the temples, also addressed the 
era of ancient Mesopotamia (Babylon), which was follow the example of 
the ancient Egyptians in medicine, there are Indian civilization was built 
hospitals and called Alsaksia (Cikista) any temples of healing, and 
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development The design and intellectual of the hospitals in the West, where 
eating Greco, Roman, Christian, medieval, ages renaissance. It reviewed 
the history of the emergence of hospitals in the Islamic era and the 
contribution of the Arabs in the development of  Islam is keen to the safety 
of the individual and his strength and his health, which they Al 
pemmarstanat was considered researchers Walid bin Abdul Malik was the 
first built hospitals in the Islamic era . He then discussed the researcher also 
 the evolution of thought The   The design in Egypt, where he established a 
number of Alpemmarstanat after the Islamic conquest shortly have the 
governors, the Amawyeen established Pemmarstanat in the house of Abu 
Zabid in an alley jellyfish Fust at were successively after the establishment 
Alpemmarstanat in ancient Umayyad with the aim of providing health care 
at the highest level and is Mansoori Hospital (Bimarstan Qalawun) of the 
most important and famous Cairene Alpemmarstanat that have proved 
efficient and functional. Also revered to the beginning of the emergence of 
children's hospitals globally and locally. 

Section II of Chapter I: Children's hospitals (concept - classification -
 principles of design) 
Researcher dealt with the definition of concepts such as hospitals, the 
general concept of the Hospital and Children's Hospital concept and 
definition, as well as the types of hospitals and classified in terms of 
medical specialization of the hospital, the owners, and its size, quality, 
location. Demonstration of the basic design of the hospital, how to direct, 
and pointed out that the best guide for halls of service and treatment is the 
north-east to north-west, and the conditions that must be met in the hospital 
grounds the relative calm and away from the noise, to clarify how to access 
them. Also addressed the components and the basic elements of the 
hospital where they can be divided functionally into six main sections are: 
nursing units, partitions detection and treatment, outpatient, medical 
assistance, public services, management may refer to the basic 
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considerations that must be observed at the start of the design process, such 
as user participation , and the availability of an element of flexibility  
because of the constantly changing methods of treatment and medical care, 
ability to stretch and expand and the importance of human dimension in the 
design of the hospital is for the patient refuge and shelter, which hopes the 
healing and wellness, and there are design considerations for children 
design of the hospital should be suitable for all stages of the children age 
and meets their needs such as providing an environment characteristic of 
the aesthetic, safety elements. And may refer to the role of design in 
reducing the chances of transmission to the hospital and the importance of 
mechanical ventilation, which play a role in the blanks and the application 
of positive pressure or negative depending on the patient's condition is also 
referred to the importance of the study and anthropometric and 
Alerjonumiks and its uses in an appropriate design for the world of 
children.  
 And Section III of Chapter I: Psychological needs of the child in the 
hospital: 
Address the needs of psychology of the child within the hospital and its 
impact on process design, a child has many behaviors and desires that must 
be taken into account because they are the factors that speed up the process 
of his recovery, for example, the importance of presence of the family as a 
parent Oklahoma by providing a kind of family atmosphere setting the right 
place for them in terms of the Privacy and comfort, the emphasis on the 
idea of social networking for the child and the provision of climate which is 
paid to communicate with others so as not to rely on isolation and seclusion 
itself, which leads to other problems as the child needs to strengthen his 
sense of privacy in the hospital because it proved that most of the causes of 
concern is having to sleep in a room shared with strangers is one of the 
important reasons that made the newly-built hospital systems designed 
system stay in individual rooms. Also compatibility and harmony with the 
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environment around it and stimulate the imagination and creativity through 
drawings and sculptures on the walls and the walls are very important 
elements to distract his mind far from the condition suffered by them 
because the imagination is an important part of life as it provides an 
opportunity to escape and the emergence of a strong and well into account 
the parameters own so as not to feel that in an environment that is 
appropriate to provide a means of comfort to him when there is comfort to 
the sick child is assisted on the relaxation, when all the components in 
balance with each other and be harmonious environment so as not to tend 
to one element on other elements, as there is an urgent need the importance 
of child exposure to sun and air to renew its relationship to the 
advancement of child health as fresh air renews the appetite of the child 
and make him feel lively. The researcher pointed to the child's need for 
movement, play, and their benefits and their significance for him, and 
design considerations that must be considered places of play and provide 
recreational theater elements, celebrate Hall, Room View, puppet shows,,,, 
etc. 
The second chapter is the internal architecture of the components of 
the Children's Hospital consists of two chapters: 

Section I of Chapter two: Standards into the design of the procedure:  
This chapter reviews the standards into the design of the internal hospital 
has made it clear that these criteria and the bases starting from the design 
The design of the outside of the hospital from the outside must be simple 
and easy to understand and attract attention because the exterior of the 
building is an important start to experience the healing of the child. Into 
account the provision of green spaces, the basic idea is that nature and art 
are important for the health of recent studies have shown a relationship 
between the presence of the patient in a natural environment and its ability 
to overcome the pain and healing. It was pointed out architectural elements 
making up the hospital, the child such as the entrances of Foreign Affairs 
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and standards design, yard reception and components and special 
considerations such as the provision of parking, toilets, places for mothers 
incubator "nursing mothers" and babies to feed them and change their cloth 
, wings of emergency is that the space architect assigned to 
receive emergency situations or incidents or ... To provide medical care for 
her, Rooms residence of the child and considerations design it such as 
furniture, toilets their own, appropriate to their standards, Outpatient 
Department, who is on the process of integrated diagnosis and treatment 
has sung the patient stay in the hospital wards intensive care,  which is a 
section dedicated  to serve patients in critical situations on the over ٢٤ 
hours and as much care of very high and much of the specialty as 
appropriate, the wings of operations are the surgeries on the patient after 
the examination and different size of the partition of any number of 
operating rooms by the by the size of the hospital and is considered one of 
the most important sections in the hospital, where the importance of the 
service provided. Also discussed how to apply scientific methods to find 
their way around easily inside the hospital without the need to question, has 
reviewed the design of the foundations of whether the horizontal motion 
paths, elevators, stairs and corridors and the distribution of these elements 
and their relationship to another. 
Section II of Chapter Two: Elements show the internal architecture of 
the Children's Hospital 
Show contains elements such as light, color and texture and characteristics 
of them. And revered to the role of designer and his deal with light as a 
form of energy must be controlled where it is lighting the most liquid and 
the design process and the excitement and mystery and the relationship of 
light and shadow, and its impact on the child in terms of psychological, 
physiological, source of light (natural and industrial), the importance of 
natural lighting to the hospital the child and the means of control. Also 
addressed the use of colored lighting treatment, the conditions for 
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successful lighting, lighting the roads, emergency lighting, lighting design 
of the foundations of the right of the child to the hospital as well as the 
most important criteria for the design of lighting and affecting the interior 
design. He referred to the color and the effects of psychological and 
physiological him on the health of the sick child and hired identify trends in 
the movement correctly in the spaces internal to the hospital and there is 
also a function of color such as determining the areas and shapes and to 
distinguish the blocks, the impact on human feelings, the strong influence 
of deceiving the human visual as well as the impact of organic and 
therapeutic has been known therapeutic effect of color for a long time and 
still is the area of research in many different. Uses of color in the rooms 
stay, convalescence, hallways, floors and ceilings. In addition to the 
important role of texture in the interior spaces of the hospital and the types 
and characteristics and the relationship of color judging because of factors 
significantly affecting it... 
Chapter III: Materials finishing to Children's Hospital 

Section I of Chapter III: the complementary elements into the internal 

Where the impact on the humanitarian needs such as furniture, interior 
design and its role in the integration of the performance of those spaces for 
the job required of them, where each element of the furniture's role in 
responding to the needs of users and its status so that appropriate Maya to 
use all types of patients, even the disabled. There are complementary 
elements of the furniture and equipment natural elements resources (plants, 
water elements), works of art for the existence of a general feeling that the 
interior space does not become complete until the suspension of some 
paintings to fill any space exists in the walls Sculpture, decorations, 
artwork  and complementary elements (benchmarks) that promote from the 
aesthetic value of into the internal and can employ the art of the signs, and 
also the wall clock is one of the elements main furniture in waiting areas 
and booths telephone and use of interestingness and entertainment such as 
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TV in areas waiting and reception to help the users to spend time that could 
be long. 

Section II of Chapter III of the Finishing of the internal spaces of the 
Children's Hospital 

Having reviewed the researcher acts finishing bases used, influenced by 
selected some of the humanitarian needs of different as acts of isolation and 
security needs for the convenience of users and protect them and there are 
several types of insulation specialist, such as sound insulation, thermal 
insulation and isolation radiation voice requires the prevention of noise, 
whether external or internal, knowledge causes and methods of treatment 
and provide quiet voice within the hospital. The thermal insulation 
characteristics clearly evident in the ceilings where the ceiling is the most 
vulnerable parts of the building to the heat of the sun and then can be taken 
into account by using a means of thermal insulation. It was pointed to the 
importance of the element of safety when selecting materials, including 
finishing (fire resistance, slip, pollution). Chapter deals with the work of 
River Flooring General Specifications for floors in the hospital room, the 
child and the best materials to be used such as flooring alterazo, 
epoxy. Finishing well as the work in the ceilings, walls, doors and windows 
are the best materials used and the considerations that must be met in the 
materials used to. He also explained the work of finishing for operating 
rooms, radiology, laboratories, and the main corridors of the hospital stay 
suites. 

 Chapter IV, field study of selected hospitals, Egyptian and 
international: 

Section One: A field study of the Abu Rish Hospital and Children's 
Cancer Hospital٥٧٣٥٧: 
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Abu Rish Children's Hospital: The oldest and the first hospital for 
children in Egypt have been addressed in the description and analysis, as 
shown with pictures and explanations and engineering drawings. 

Children's Cancer Hospital ٥٧٣٥٧: The field study of the Children's 
Cancer Hospital٥٧٣٥٧, which is one of the most important children's 
hospitals in the Middle East in terms of the uniqueness of the design, has 
been dealt with the description, analysis, and engineering drawings and 
images 

Section Two: a research study for the Royal Alexander Hospital for 
Children and Evelina Hospital in London. 

 Royal Alexander Children's Hospital: a research study includes a 
hospital, which is one of the oldest and most prestigious hospitals in 
the city of Breton shipping to London, which was updated in ٢٠٠٧ have 
been addressed in the description, explanation and engineering 
drawings and photos. 

Evelina Hospital: It also includes a research study for the hospital known 
as Hospital National Health specialist and has been dealt explanation, 
description, engineering drawings and images. 

Case Study: A comparison between the four hospitals advantages and 
disadvantages 
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