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فضاءات االنتظار العامة للمباني الصحية  المائية في خفض التوتر في الفضاءات الداخلية المغلقةدور المعالم 

 حالة دراسية

 شمائل محمد وجيه الدباغ 
التكنولوجية ةقسم هندسة العمارة، الجامع  

 

 الخالصة 

 في األماكن المغلقةئي عنصر المعلم الماخصائص  يتناول هذا البحث البيئة المادية ويستكشف كيفية االستفادة من

اذ يبحث البشر االن أكثر من أي وقت عن مكان للهدوء والسالم والراحة . النشاط اليومي لشفاء الروح ، االسترخاء ولتجديد 

 .النفسية 

أو أي جزء )في المباني الصحية الداخلية االنتظار  يسعى هذا البحث إلى دراسة تأثير المعالم المائية في فضاءات

خلق بيئة مهدئة لالعصاب تريح المراجعين وتخفف من  يفترض ان المعالم المائية المصممة حسب الطلب تعززو( منها

 . توترهم

أن عناصر الطبيعة بصورة عامة ومن ضمنها المياه تحسن الحالة الذهنية وتسرع عملية السابقة اثبتت الدراسات 

وتعمل على زيادة الطاقة والتوتر  ضغطرير المياه ميزات تقلل الة لخوان لكل من مشهد المياه واألصوات المحيط ،التعافي 

 اال ان، جهاد في تخفيف التوتر واال همالعناصر الطبيعية قد تس كونفكرة  التي تدعماألبحاث  وبالرغم من تعدد اإليجابية

 كما ان ، . مة للمباني الصحية هناك نقصا في األبحاث حول عالقة االجهاد بكل من المعالم المائية والفضاءات الداخلية العا

 .  المعالم المائية في البيئات الداخلية العامة للمباني الصحية والمستشفيات محلياتجاه  فرادالدراسات لم تثبت رد فعل اال

كعنصر  ضمن الفضاءات الداخلية العامة للمباني الصحيةعدم وجود تصور واضح عن دور المعالم المائية يشكل 

يهدف . مهدئة لالعصاب تريح المراجعين من مرضى ومرافقين وتخفف من توترهم مشكلة البحث الرئيسية يعزز خلق بيئة

للحد من التوتر  المعالم المائيةباستخدام خصائص  التصميمية التي يمكن اعتمادها معالجاتإلى تحديد ال البحث للوصول

لفضاءات الداخلية لاألماكن المغلقة لم المائية في ة الخصائص التصميمية للمعادراس في البحثقتصر يسوف و، والقلق 

. تطلب الوصول الى الهدف المذكور بناء اإلطار النظري في ضوء فرضية البحث تحديدا العامة لمباني الرعاية الصحية 

( رعاية صحية مختارة )تضم معالما مائيةداخلية لمباني الرئيسة ، ومن ثم تطبيق إالطار العملي على صور لفضاءات 

 ،االستنتاجات ،ى النتائج ال وصوال الفرضية الختبار صحة االستكشافيالوصفي المنهج ، واعتماد واجراء االستبيان 

 . التوصياتواخيرا 
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ABSTRACT 

This research examines the physical helth care environments and explores how to utilize 

(indoor water features) for regenerating people spirit. Although much research supports the 

idea that natural elements may help alleviate stress and anxiety, but bringing nature into the 

public interior spaces is problematic. There is a lack of research about the relationship 

between the helth care physical spaces, stress, and indoor water features. This study 

investigates how to utilize (indoor water features) in the helth care public spaces that may 

help reduce stress potential  

The absence of a comprehensive theoretical framework for the role of water feature as 

an effective restorative element that may reduce stress by providing a pleasant affect, and 

exploring its implicit psychological aspects constitutes the main research problem. In view 

of the problem under investigation, the goal of the present research is defined to arrive at 

the identifying of the main strategies to reduce stress potential by using indoor water 

features in the public helth care spaces. Arriving at the aforementioned aim requires 

building a theoretical framework, and then the application of the framework to selected 

interior helth care spaces images (with various water features) in order to test the validity 

of the hypothesis. Finally research findings, a set of recommendations are put forward. 
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 مهيدت

نقصا في  ، ومع ذلك فان هناك[ 1]٪ من حياتهم داخل المباني 90يقضي البشر 

وتبين . األبحاث حول العالقة بين المعالم المائية في الفضاءات الداخلية العامة واإلجهاد

، restorative potentials البحوث أن الطبيعة لديها امكانات الترميم والتجديد

وصفات التجديد المستمدة من الطبيعة توفر الموارد التي يمكن أن تخفف من اإلجهاد 

ث األخرى ان الماء يشكل مثاال ممتازا لجانب من جوانب البيئة وتبين البح[. 2]

اذ يبدو الماء عنصرا جذابا، وتظهر األبحاث . الطبيعية المفضل للغاية من قبل البشر

المياه ومستعدون لدفع  أن البشر عموما يرغبون في أن يكونوا بالقرب من مصادر

الراهنة اليوم تكمن في ضعف  لةولكن المشك[ 3]ايجارات مرتفعة لرؤية مشهد المياه 

 .اتصال المساحات الداخلية مع البيئة الطبيعية وال سيما في المناطق الحضرية الكثيفة

السكنية الحضرية  ةيختبر السكان على نحو متزايد في االعدادات الكثيف

يتلقى البشر و [ 4. ]المعاصرة، أعراضا من التوتر بما في ذلك التعب، والتوتر، والقلق

جهاد من عدة مصادر مختلفة، والحاجة الن تكون الفضاءات الداخلية العامة في اإل

المباني الصحية عامال إضافيا يزيد من التوتر للمراجعين اللذين يعانون بالفعل. اذ يمكن 

 تصميم المساحات الداخلية العامة لتوفر الصفات التعويضية للمراجعين المنتظرين . 
 

 منهجية البحث      

المعالم المائية الداخلية كعنصر مجدد ومنشط فعال والتي  ش هذا البحث تأثيريناق

قد تقلل من التوتر والقلق في انتظار نتائج الفحوصات او بانتظار الدخول للطبيب 

وكيفية تحقيق االستفادة المثلى من المعالم المائية الداخلية في خفض مستويات  .المعالج

يجابية في البيئة الداخلية للفضاءات العامة وفضاءات التوتر، وزيادة التأثيرات اإل

كان الغرض من هذا البحث دراسة ردود . االنتظار لالبنية الصحية في نهاية المطاف 

 فعل اإلنسان للمعالم المائية المستخدمة في الفضاءات الداخلية العامة للمباني الصحية

ة على تفضيل الناس لتلك البيئات والمستشفيات وتحديد مدى تأثير إدراج المعالم المائي

 .وعلى تخفيف التوتر والقلق ضمن هذه الفضاءات 

ـ  تحددت عدم وجود تصور واضح عن دور المعالم المائية ضمن {مشكلة البحث ب

الفضاءات الداخلية العامة للمباني الصحية في خفض قلق المراجعين والتخفيف من 

ف البحث في اكتشاف االستراتيجيات الرئيسة ، وتبعاً للمشكلة البحثية تحدد هد}توترهم 

للحد من التوتر والقلق باستخدام خصائص المياه ضمن الفضاءات الداخلية العامة 

ان المعالم المائية المصممة  {.اما فرضية البحث فتمثلت بـ }لمباني الرعاية الصحية 

لالعصاب الفضاءات الداخلية العامة للمباني الصحية تعزز خلق بيئة مهدئة  ضمن

 .}تريح المراجعين من مرضى ومرافقين وتخفف من توترهم 

الذي  االستكشافيالوصفي المنهج تم اعتماد وللوصول لتحقيق الهدف المذكور 

تطلب بناء اإلطار النظري في ضوء فرضية البحث الرئيسية ، ومن ثم تطبيق اإلطار 

 الختبار صحة( المختلفة مع المعالم المائية) على صور الفضاءات الداخلية المختارة

الفرضية و في نهاية المطاف مراجعة األدبيات ونتائج االستبيان وصوال للنتائج 

 .البحثية، ووضع مجموعة من التوصيات 

 تحديد المصطلحات االساسية   

 عملية البحث فيالهامة والمصطلحات المعرفة سابقا  الفقرةتستعرض 

لظواهر التي تشمل مكونات فئة من ا :Affect المزاج المشاعر: أو  -

 [5]الشعور السلوكية والمعرفية والفسيولوجية، والذاتية. 

Affect: or Mood; a class of phenomena that includes 

behavioral, cognitive, physiological, and subjective feeling 

components.   

مؤشر عام لحالة الكائن  او ;يمثل المصطلح )في نظرية الوجدان ( مقياس النتيجة 

الحي ، فيشير مع األمزجة اإليجابية إلى حالة وظيفة جيدة ، و يشير المزاج 

 [6] السلبي بالمقابل لحالة إرتباك وتشوش .
Affect: (in Affectivity Theory) an outcome measure; a general 

indicator of the state of the organism, with positive moods 
suggesting a state of good function and negative moods a 
perturbed state .  

: تغييرات غير محددة  Arousal: or Activationاإلثارة أو التنشييييييط  -

في نشييياط الدماو بوسييياطة تكوين شيييبكة جذو الدماو ومنطقة اإلسيييقاطات 

 [7] .المهادية المنتشرة
Arousal: or Activation; nonspecific changes in brain activity 

mediated by the brain stem reticular formation and the diffuse 
thalamic projection area . 

) من وجهة نظر علم  , The Arousal Perspective تأسيييييييا مدخل اإلثارة

الفيزيقية هى مصييييدر المعلومات  الحسييييية  ذات األهمية  البيئة النفا البيئي( على أن

الحيوية لألفراد . و تشيييييمل هذه اإلثارة مؤثرات بسييييييطة نسيييييبيا مثل الضيييييوء واللون 

والصيييوت والضيييوضييياء والحرارة والبرودة ، باإلضيييافة إلى المؤثرات األكثر تعقيدا 

الخلفيييييات الفيزيييييائييييية واألفراد ااخرين . وتتبيييياين مثييييل المبييييانى والطرقييييات و

من خالل بعدين أسييييياسييييييين هما الكم و المعنى . فمن حيث الكم تختلف  البيئية اإلثارة

الشيييدة والمدة التى تسيييتغرقها ، و معدل ترددها . أما بالنسيييبة للمعنى اإلثارة من حيث 

فإنه يخضييييييع للتقييم النفسييييييي لهذه المؤثرات . ذلك أن أنماط التفكير و سييييييبل التفاعل 

االجتماعى وأشيييكال األداء المختلفة ، جميعا تعتمد بدرجة كبير على أنماط هذا اإلثارة 

نموذج فإن جزءا عريضييييييا من السييييييلوك والخبرة وردود أفعالنا إزاءها . ووفقا لهذا ال

 يرتبط من حيث الشكل والموضوو بالكيفية التى تتم بها إثارة الفرد .

عاد التى تقيم  نه أحد األب يذهب البعض إلى إعادة النظر فى مفهوم اإلثارة على أ

ومن المفاهيم المرتبطة بنموذج اإلثارة مفهوم " طاقة الحمل " ،  ، البيئة على أسيياسييها

وهو يشيييييييير إلى الحد األقصيييييييى من المثيرات التى يمكن أن يسيييييييتوعبها الفرد دون 

تحليال لكيفية تكيف  Milgram  - 1970ممثير قدسيييييييلبية ، وفي بحث  آثار حدوث

األفراد للمثيرات التى تزيد على " طاقة الحمل " وأوضييييح أن األفراد لديهم  أسيييياليب 

عدة  لالسييييتجابة لهذه المثيرات التى تزيد على " طاقة الحمل " و هذه األسيييياليب التى 

دة ، أو الطرد المتعمد أطلق عليها " ميكانيزمات " ، تأخذ أحيانا شييكل التصييفية المتعم

 [8]  . لتلك المثيرات

 :   عبر التاريخ  Stress  لضغطواالصطالحى ل  المفهوم النفسي -

والتي تشييير إلى  "Distress" يبدو أن المصييطلح قد إشييتق من الكلمة الفرنسييية  

 "Stress" معنى اإلختناق والشعور بالضيق والظلم ، وقد تحولت فى اإلنجليزيه إلى

فكان لإلشيييييياره إلى   "Distress"رت إلى معنى التناقض ، أما اسييييييتخداموالتي أشييييييا

 . الشيء غير المحبب أو المرغوب

وتعنى   "Strictus"  ةالالتينيييي ةمن الكلمييي "Stress" وقيييد إشيييييييتقيييت كلمييية 

أي  "Stringer" والفعل من هذه الكلمه   "Tight" أو محكم  "Narrow"  ضييييييق

مشيياعر داخليه بالضييغط أو اإلحكام الذي يقع  ةيضيييق ، وتعكا هذه الكلمات األصيييل

فى عصيييرنا هذا إلى  "Stress" وبذلك تشيييير كلمة . على جزء أو أجزاء من الجسيييد

والضغوط ،   أو الكرب أو التوتر ، أو اإلجهاد ، كما تشير إلى الضغط أو العبء ةالشد

عباره عن رد فعل سيييييييكولوجي وفسيييييييولوجي   "Greenbrerg1980"كما يشييييييير 

 . ي ناتج عن إستجابات الفرد للتوترات البيئيه والصراعات واألحداث الضاغطةوعقل

يوصف الضغط  في المصطلحات الطبية "  بالحافز المادي أو النفسي الذي يمكن  [9]

 [10] .إلى المرض" أن ينتج التوتر النفسي أو ردود الفعل الفيزيولوجية التي قد تؤدي

 النظرية الساندة الطروحات 

الكتشيييييياف العالقة بين  وفي سييييييعيهلبحث اسييييييتنادا إلى المقدمة أعاله تضييييييمن ا

نظريات مختلفة تتعلق بالضغط  عر ( استعراضغوط ، االثارة ، االمزجة والمشاالض)

على اهم  ءلتسيييليط الضيييو،   نظرية اسيييتعادة االهتماموواإلجهاد : كنظرية الوجدان ، 

العالقة بين المثيرات الطبيعية النظريات ذات االتجاه النفسيييييي للمسييييياعدة في تفسيييييير 

من أجل فهم تأثير الضغوط النفسية على ادراك االفراد للبيئة و واالستجابات االنسانية 

  .وشعورهم ضمنها  المحيطة بهم

 Affectivity Theoryنظرية الوجدان  1-

 تشييير نظرية الوجدان أن دراسيية المشيياعر ضييرورية لفهم آثار الضييغط واإلجهاد

مثل عنصرا أساسيا لنموذج التوتر ويرتبط تفاعل ورد فعل المزاج بقوة كون المزاج ي

مع الضييييييغط  واإلجهاد. وتظهر البحوث الكيفية التي تؤثر بها مسييييييتويات الضييييييغوط 

stress levels ،)وفقيا لهيذه النظريية يمكن تصيييييييور المزاج  المختلفية على )المزاج

عن  general indicatorا كنتيجة في قياس الضغط وينظر إليه باعتباره مؤشرا عام

. وهذا ما يفسر أن حالة المزاج قد تفسر مستوى اإلجهاد ، االفراد اللذين  حالة عاطفية

يختبرون مشيياعر سييلبية وغير سييارة يعانون من مسييتوى عال من التوتر، في حين ان 

 المشاعر اإليجابية والممتعة التأثير تنطوي على مستوى منخفض من الضغوط .

الوجدان على قياس المشاعر والمزاج لتقدير مستويات التوتر، وتركز نظرية 

وليا مستويات التنشيط سواء اكان الشخص يواجه مستوى تنشيط مرتفع أو منخفض، 

فالشخص الذي لديه مستوى عال من التوتر قد يظهر مشاعر غير سارة، مثل الشدة ، 

فاضا في مستوى التوتر التعاسة، أو التعب. من ناحية أخرى فإن الشخص الذي لديه انخ

قد تظهر عليه مشاعر سارة ، مثل الحماسة والسعادة ، أو االسترخاء . تعرض نظرية 

 [11] الوجدان العالقة بين مستويات التوتر والمزاج

  Attention Restoration Theoryنظرية استعادة االهتمام  2-

تؤثر على )الحالة ترى نظرية استعادة االهتمام ان الطبيعة توفر مشاعر مفرحة  

، مما يجعل  restorative potentialالمزاجية( ايجابيا من خالل إمكاناتها التعويضية 

االفراد يمتلكون تفضيال قويا للبيئة الطبيعية. حيث توفر البيئة الطبيعية مزاجا سارا ، 

وتقترح نظرية "استعادة االهتمام" ان البيئات الطبيعية العادية فعالة للغاية كما 

ألنها توفر أربعة خصائص من المزايا   restorative settingsالمحيطات التعويضية

،  Herzog  (2002). وفقا لـ [12]  التعويضية التي قد تقلل من الضغط واإلجهاد

)جسديا  being awayتضم الخصائص األربعة من المحيط التعويضي: البقاء بعيدا 

)   extentالمعتاد (، المساحة الممتدة أو نظريا عن محيط الشخص المعني النموذجي
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) مضمون  fascinationمحتوى منظم بشكل كفء إلشراك العقل(، السحر واالنبهار 

المحتوى أو العمليات الذهنيه التي يثيرها المحيط التي تشارك االهتمام دون جهد(، 

)التالءم بشكل جيد بين ميول الشخص واألنشطة  compatibilityواخيرا التوافق 

 .[13] المدعومة من قبل المحيط  (

توفر قد تخفف هذه الصفات التعويضية المستمدة من البيئة الطبيعية التوتر و 

ارا سمشاعر سارة للبشر، مشيرا إلى أن وجود األماكن الطبيعية قريبا يعطي شعورا 

بال شك ويمكن أن يقلل احتمال الضغوط . درست البحوث لبعض العقود ااثار 

اشر للطبيعة على الصحة النفسية وواصلت إثبات كيف يؤدي االتصال المبالتعويضية 

مع الطبيعة )الماء واألشجار والشجيرات والزهور وغيرها من النباتات، سواء 

 .  [14] المزروعة أو البرية( إلى زيادة وتطور الصحة النفسية

لغاية. اذ ل لتوفر المياه مثاال ممتازا على جانب من جوانب البيئة الطبيعية المفض

لواقع يرغب البشر رؤية منظر الماء مما يجعلهم يدفعون إيجارات أعلى لرؤيتها في ا

لرغبة  ، ويمثل كثافة التطور السكني بجانب العديد من المسطحات المائية مؤشرا حيا

ر البشر في أن يكونوا بالقرب من المياه حتى لو كانوا سيضطروا لمشاطرة المنظ

 Kaplan and إدرك. والطرق، وحركة المرور، وكل شيء آخر والفعاليات االخرى 

Kaplan   او ترتيب اي  –أن "الماء هو المرجح المفضل إلى حد كبير في تصميم

، ويمكن ان يتمثل بـ :  المحيط ، بحيرة كبيرة ، النهر landscape مشهد خارجي

 او شالل ،جدول، أو بركة ،  وقد يكون هادئ أو سريع ، متحرك اوساكن ، منخفض 

 (1.  )الشكل [15] "  مقترن مع النباتات أو مع المنحدرات

 
الوجدان يوضح الشكل اعاله الربط بين نظرية "استعادة االهتمام" ونظرية " :(1 )الشكل 

قد تقلل من  " ويشير المتالك األماكن الطبيعية والمياه تحديدا اإلمكانيات التعويضية التي
 (ةفير مشاعر سارة )الباحثالضغط واإلجهاد عن طريق تو

مع  تدل الدراسييييييات السييييييابقة على وجود تفاعل بين أداء المهام والتنشيييييييط بالعالقة

مدة من الضغط واإلجهاد . حاول البحث استكشاف تأثير الحالة المزاجية السارة المست

ه طبيعة للمياالمعالم المائية في األماكن المغلقة من أجل تقدير اإلمكانات التعويضييييية ال

بيعة والتي قد تخفف من الشيييييد والتوتر . مقترحا وجود عالقة بين الشيييييد واإلجهاد وط

وب من )المعالم المائية الداخلية( في الفضييياءات الداخلية كمثير ايجابي مفضيييل ومرغ

 قبل االفراد  .

 للمعالم المائية في الفضاءات الداخلية)التعويضية ( لنوعية المجددة ا  

 Restorative quality of the indoor water features 

ارتبط الماء مع النظافة والصييييحة طالما اذ 1يمتلك الماء صييييفاتا تجديدية للصييييحة 

الماء عنصيير من عناصيير الطبيعة التي تبهج أيضييا، وينجذب البشيير عادة إلى  . العامة

صييييوت الماء سييييواء اكان قطرات منسييييابة او فقاعات أو موجات فجميعها لديها تأثير 

عطي الشيييعور بإنعاش الروح . لهذا السيييبب كانت خصيييائص المياه في كثير مهدئ وت

من األحيان نقطة محورية في مرافق ومنشييأت الرعاية الصييحية. سييعى التصييميم منذ 

القدم الى تضمين واشراك ميزة المياه في البيئات المغلقة في شكل حمامات ومنتجعات 

مك . وربطت الحمامات وا لمنتجعات والعالج الطبي ونوافير وبرك وأحواض السييييييي

في  Spaالمياه إلى الشفاء ، فمن ينابيع العالج لما قبل التاريخ إلى المنتجعات الصحية 

 [16] العصر الحديث، والمياه والنظافة تسهم في تحسين صحة االفراد .

ية، يعد الوصييييول إلى المياه او الفتح على منظر المياه المتحركة )سييييواء البصيييير

اه ؛ وتعد المي Biophilicفات الرمزية( احد سمات التصميم الـييييييي اوالصوتية، اوالص

يمثل  [.17واحدة من أهم الرموز المشييييتركة عالميا للحياة واكثرها اثارة  للمشيييياعر ]

الماء بشيييييييكل غريزي مصيييييييدرا للبقاء على قيد الحياة، فضيييييييال عن المتعة الجمالية 

ما العيش ات البشرية فضلت دائوالترفيهية، باإلضافة فان األنماط التاريخية للمستوطن

الى ان "حضييييور الماء  William Browningوتشييييير دراسيييية  بالقرب من المياه .

لة التي تحسييييييين من المكان من خالل رؤية او سيييييييمع أو لما  حا يتمثل من خالل ال

 [18]الماء".

"Presence of Water. A condition that enhances the experience 

of a place through seeing, hearing or touching water" . 

                               
 .والصحة النفسية  البدنيةكال من الصحة  مفهوم واسع يشمل الصحة   1

68             (Natural Environments and Human Health, Jillisa R et .al,p5 –p6 ) 

نال " فن الفينغ شوي" شعبية واسعة في التصميم الداخلي ويستند في المقام 

األول على تدفق الطاقة ، والطاقة اإليجابية. ويشمل عنصرين أساسيين تضم الماء 

وطاقة الرياح . يمارس" فنغ شوي" على نطاق واسع في التصميم الداخلي بسبب 

ت إاليجابية في نوعية حياة الناس، جسديا وعاطفيا. ومن وجهة نظر هذا الفن التحسينا

يشكل الماء عنصرا هاما ، والذي يعتقد ان بتوجيهه في االتجاهات الصحيحة يعمل 

على توفير االنسجام والصحة والثروة والرخاء لألفراد . وينصح بعض مستشاري فنغ 

ماكن المغلقة كالمداخل لجلب الطاقة شوي تزويد الفضاءات بنوافير المياه في األ

االيجابية أو "تشي" . حيث يعد تدفق المياه في المدخل الرئيا في فلسفة الفينغ شوي 

 [19] . جالباً للطاقة الجيدة والثروة

 جييديييديييةالت تويييات عييالييية من النوعيييةترى بعض الييدراسييييييييات ان توفير مسييييييي

(restorative quality )الحد  تسييهم فيالتي  لبيئة الطبيعيةزيادة التعرض ل ينتج من

 (Attention Restoration Theory)وتقترح نظرية اسيييتعادة االنتباه ، من التوتر 

دة أن االتصيييال مع الطبيعة يخفض مسيييتويات اإلجهاد. ولألسيييف فان بيئة اليوم محدو

صول معظم المناطق الحضرية والمباني العمودية تجعل الو االتصال مع الطبيعة ألن

 إلى الطبيعة اشكالية.

تصيييييييال مع لتحديد الفوائد من الخبرة مع البيئة الطبيعة، ال بد من تحديد أنواو اال

بيعية لكن هذه البيئة اذ  ال يقتصييييير االتصيييييال فقط على البيئة الطبيعية أو المناظر الط

ثة فهناك ثال Kellert  (2005) ن الطبيعة. وفقا لـييييييييييمكن أن يتمثل بمفهوم بسييييط م

 أنواو من االتصيييال مع الطبيعة: مباشييير ، أو غير مباشييير ) كمشيييهد حوض للماء أو

و الحييدائق عبر النييافييذة ( ، او ورمزي )مثييل تصيييييييوير المنيياظر الطبيعييية في الفن أ

ن ثبت ااسييييتخدام أنماط وأشييييكال عضييييوية في الزخرفة أو الهندسيييية المعمارية . وقد ا

م عندما ااثار اإليجابية نتيجة االتصيييييييال مع الطبيعة أو المناظر الطبيعية تكون أعظ

ت يشييهد االفراد مسييتويات عالية من الضييغط أو االحتجاز في حاالت مثل المسييتشييفيا

غير  والسييييجون وبيئات العمل. في هذه الحاالت ال يزال االتصييييال الدائم المباشيييير أو

 [20] بيعة إيجابيا جسديا ونفسيا على رفاه اإلنسان.المباشر أو الرمزي مع الط

كانات تقترح الدراسات وسائل بديلة للتماس مع الطبيعة من أجل الوصول إلى اإلم

ة المفيدة واحدة من الخصييائص الفيزيائيضييمن المعالم المائية التعويضييية. وتعد المياه  

ية  بإمكانات تعويضييييييي قد تتمتع     Restorative potentialsطبيعيةوتجديدية التي 

مياه الاهد مشيييييفي األماكن المغلقة وتقديم  توفير المعالم المائيةيمكن تطبيقها من خالل 

رد بالتفالتصييييميمية اتصييييفت معالجاتها  التي في حال، و المحاكية للطبيعة المصييييممة

لطبيعة ايمكن أن تصيييل تأثيراتها االيجابية لمسيييتوى اإلمكانات التعويضيييية ، واالبهار 

ي األماكن فمن االتصييييييال المباشيييييير مع البيئات الطبيعية الفعلية. فالمعالم المائية بدال 

بال عد  تأثير ممتع وتسيييييييا عاش من التوتر من خالل توفير  قد تعزز االنت قة  تالي المغل

 [21] بتعزيز الصحة.

نها جزءا أساسيا من التصميم الداخلي المعاصر ألالمعالم المائية تشكل خصائص 

في  سترخاء والهدوء والسكون في جميع أنحاء الفضاء. يعيش الناستخلق شعورا باال

سيييعى جميع أنحاء العالم حياة محمومة للغاية والتي أصيييبحت مصيييدر قلق دائم لهم. وت

غوط ، التصاميم اليوم للمساعدة للتخفيف من التوتر واالكتئاب والتخلص من هذه الض

.  نعاش العقل والجسييد والروحوتبحث عن العناصيير التي من شييأنها أن تسيياعدهم في ا

عالم فانتشيييييرت ااالف من األندية والمنتجعات الصيييييحية التي تعمل في جميع أنحاء ال

 [22] .كعناصر لعالجهم  باستخدام ينابيع المياه في األماكن المغلقة لجذب الزبائن

في البحوث من دراسييية  Water patternودراسييية نمط المياه  تطور اسيييتعراض

التي  لبصيييرية الى دراسييية ردود الفعل اإليجابية العاطفية مع البيئاتأسيييا التفضييييل ا

ضيييمن تصيييميم المباني لتسيييجل خفضيييا لإلجهاد  ائيةالمالمعالم تحتوي على عناصييير 

 والشييد وزيادة لمشيياعر الهدوء، وانخفاضييا في معدل ضييربات القلب وضييغط الدم عند

 الذاكرة الناجم عنالتعرض لخصييييائص المياه ، اضييييافة لتحسييييين التركيز واسييييتعادة 

لنفسييييية التذبذب الطبيعي للمثيرات البصييييرية المعقدة ، وتعزيز اإلدراك واالسييييتجابة ا

الهدف من حضيييييور  والفسييييييولوجية عندما يتم تحفيز حواس متعددة في نفا الوقت .

بطريقة  نمط المياه هو اسيييتثمار السيييمات المتعددة الحواس للماء لتعزيز تجربة المكان

 التأمل، وتعزز المزاج، وترمم وتعالج اإلرهاق الذهني . مهدئة ، تتيح 

المثلى  ومن االعتبارات الهامة في تصيييميم المعالم المائية بهدف تحقيق االسيييتفادة

 المترتبة على وجود الماء :

 ر فائدة.إعطاء األولوية لتجربة المياه متعددة الحواس لتحقيق النتيجة األكث -

عة أو ياه الطبيعي على حركة الماء المتوقإعطاء األولوية لتذبذب حركة الم -

 [23] الركود.

للصييييحة الجسييييدية وتلخص بعض الدراسييييات فوائد النافورات والمعالم المائية 

 في الداخل بمجموعة نقاط تتمثل بـ: والنفسية 
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ن - يدة  افوراتتنتج ال بة المف  beneficial negative ionsاأليونات السيييييييال

الة حالتي تسييياعد بشيييكل كبير في البقاء في المشيييحونة بالجزيئات الكهربائية 

 .تأهب ولكن في وضع استرخاء بنفا الوقت 

تعمل تزيد الرطوبة التي تنتج من وجود المعالم المائية من ترطيب الجو ، و -

 على زيادة مرونة جدران الجهاز التنفسييييي والقصييييبات الهوائية، مما يسييييهل

 التنفا ويجعله بالتالي أكثر صحة.

ذ إنها الداخلية لها تأثير رائع على الجلد لشيياغلي الفضيياء . اخصييائص المياه  -

لجلدي تحافظ على رطوبة الجلد ونضارته ، كما انها جيدة للوقاية من الطفح ا

  وخاصة بالنسبة لألشخاص ذوي البشرة الجافة. والتقشر

ة تسييييياعد االصيييييوات المهدئة المنبعثة من المياه المتسييييياقطة ببطء على تهدئ -

يز الذهن على األفكار السيييييييعيدة والتخلص من الضيييييييغط األعصييييييياب وترك

ى والتوتر. انها مثل االسيييتماو إلى األصيييوات البعيدة من شيييالل الجبل، سيييو

 [24] .أنها من ضمن المساحة الداخلية

 Water features  المائيةالمعالم   

ك تحرادية عناصر متمثل 'المعالم المائية ' بمعناها الشامل الذي تتضمنه الكلمة،  

.  بةالماء بصورة رأسية صاعدة أو هابطة أو متدرجة، وأحيانا لتكوينات مائية مرك

ومنعشة  والمعالم المائية مختلفة ومتنوعة في أنماطها ، ويمكن ان تكون إضافة مبهجة

قنية للفضاءات العامة . ومن المهم معرفة ان المعالم المائية تشرك عدة مواضيع ت

تصريف، االعتبار ودراستها ) كطريقة تزويد المياه ، الوتشغيلية يفترض أخذها بنظر 

 [25الضخ ، الترشيح ، عوازل الرطوبة ، السالمة العامة للجمهور( .  ]

ختلفة مهذا ويمكن ان تتخذ المعالم المائية والنافورات اشكاال ونماذجا نحتية 

 عالمتتحرك بعض اشكالها بواسطة الماء نفسه . وعلى المصمم التالعب بسمات الم

مايحقق  المائية المهمة )كالصوت ، الحركة ، االنعكاس ، األحواض الحاوية ( وانتقاء

منها أعلى درجات ارتباط لألشخاص من خـالل تقـوية وتكثيف الخبرة الحـسية 

حد ذاته بللجمهور  . اذ ليا للماء بحد ذاته مميزات تصميمية تمكننا من التعامل معه 

علم المائي )الم يعتمد الماء في تصاميمه على السياق البيئي بدون وجود ما يحتويه ، لذا

ة ، الذي يحتويه . ومن السمات البصرية للماء )المرونة ، الحركة ، األنعكاسي (

ة الديناميكية( وتتأثر هذه السمات بحجم المحتوى وشكله وملمسه وأيضا باألضاء

 [26] المسلطة عليه سواء الطبيعية أو األصطناعية .

رض دراسيييية ) رواء عباوي ( الصييييفات الحسييييية للماء ، اذ يمتلك الماء وتسييييتع

ت فضالُ عن صفاته البصرية صفات سمعية تساعد في إغناء الصفات الحسية للفضاءا

، فباإلمكان لصييوت الماء من إضييفاء وحجب تأثير صييوت الضييجيج ، وأيضييا إضييافة 

كية يعود اً بآالت ميكانيصوت ممتع لجريان الماء وحركته وتموجه. ، إذ كلما دفع عالي

طح الذي فيسقط مولداً أصواتاً مختلفة تعتمد على ارتفاعه وعلى كميته وأيضا على الس

 [27]يسقط عليه . 

يف سعى اإلنسان بإرادته القوية والرتباطه الروحي والنفعي بالماء الى توظ

العناصر والظروف الموضوعية البتكار أشكال جديدة وعناصر بنائية معمارية 

الحياة الحتواء عنصر الماء، الذي يعد من أهم العناصر المؤثرة على إضافة الحركة و

م الجمالية لها للتكوين الفني ' للنافورة ' ، وتزيد إضافة النباتات والزهور ايضا من القي

 فيتمتع ، كما تكتسب النافورات بعدا تشكيليا عند تسليط اإلضاءة الملونة عليها ليال

ذاذ من الخيال والسحر. وتظهر أهميتها ايضا في تلطيف الهواء براإلنسان بلحظات 

اء والعناصر الماء المتطاير منها، كما تحقق النافورات التنوو الناتج من انعكاسات السم

افورات الرأسية والمنشآت المحيطة بها، ويتضاعف التأثير الجمالي عندما تتجانا الن

طي ة المحيطة بمختلف عناصرها، حيث تعمع األعمال التشكيلية النحتية ومع البيئ

صريا جماليا، التشكيالت النحتية والتماثيل للفراغات العمرانية خواصا تشكيلية وتأثيرا ب

بيئة وذلك حينما يتناسب مقاسها ونسب تشكيلها وخاماتها مع شكل ومقاس الفراو وال

وح تل والسطالمحيطة مما يساعد على تكوين عالقات فراغية متحركة بينها وبين الك

  [28]المحيطة . 

ل شيييييكل المحتوى الذي شيييييكله من خالنصييييير الماء كشيييييكل ولون عوعليه يتخذ 

او مجرى طولي...الخ ويظهر الماء بعدة أشيييييكال عند  اكان حوضيييييء أيضيييييمه ، سيييييوا

اما  .حركته فأما أن يكون بشييكل قنوات أو مسيياقط مائية وشييالالت أو منحدرات مائية 

عكاس المحتوي الذي يضيييييمه او ميزة التشيييييتيت للماء، او أن لونه فيتخذه من خالل لون

سييه ويكتسييب عنصيير الماء ملم كل من العناصيير المحيطة به او األضيياءة المحيطة به .

لى عمن خالل سييييكونه أو حركته فباألمكان تشييييكيل أنواو مختلفة من الملما أعتمادا 

ل المسييطحات سييطح المنحدر كان يكون ملمسييا سيياكنا ، مضييطربا او راقصييا من خال

 يعمل ملمالالمائية او النافورات المتدفقة بسرعة والمحتوية على الفقاعات الهوائية . 

                               
 Harris, Charles, & etal .لتفاصيل اوضح يمكن الرجوو لكتاب : .1

3,5-Time Saver Standards for Landscape Architecture''l, (1997), pp.530' 

 

 

الماء على اضيفاء الشيعور بالنعومة والليونة أو اضيفاء الشيعور بالحيوية ضيمن  

  [29]الفضاءات الجامدة. 

   انواع وانماط المعالم المائية التزينية في الفضاءات الداخلية   

Ornamental Indoor water features Types of Designs & 

Styles 

التثبيت  تتراوح المعالم المائية والنوافير في األماكن المغلقة في الطراز لكل من

كنوافير الحجر   custom madeالمنزلي او التجاري من مصممة ألغراض مخصصة

ة لدى والطرز المتاح. ومع الكثير من األنماط  الطبيعي إلى معلم مائي صغير منضدي

شعبية والشركات المصنعة ؛ كالعصرية، االستوائية والساحلية، أو الريفية . إن مدى 

سمح تالمعالم المائية المغلقة يتزايد باستحداث التقنيات والمواد الجديدة التي 

المائية  واحد من أعظم مزايا إضافة المعالم  مجموعة أكبر من الطرز بسهولة . لتركيب

ميم قت الحالي هو توفر مجموعة متميزة وواسعة النطاق من العديد من التصافي الو

ناسب أي الرائعة والطرز، والمواد المختلفة، وكذلك توافر العديد من األحجام التي ت

 مكان في الفضاء الداخلي .

  

 2تصنيف تأثيرات المياه:(  2شكل )

(Harris, Charles,& Dines, Nicholas,1997, pp.530-3,5)   

و " أ focal pointيمكن أن تشكل المعالم المائية "نقطة مركزية داخل الفضاء 

ع كوسيلة لخلق والحفاظ على االستمرارية. وعرض المياه يمكن أن يهدئ بشدة طاب

ركة بالفضاء اذ يمكن إنشاء الشعور بالهدوء والسكينة من خالل تدفق ماء هادئ أو 

أو عرض  ة والدراما من خالل حركة المياه الكثيفةساكنة ، في حين يمكن تحقيق اإلثار

بأشكال  المياه العمودي القوي . يتأثر مستوى الرسمانية التي يعكسها المعلم المائي

ويعززمن   moodأحواض المياه وطرق العرض التي تنسكب بها، ويتحدد المزاج

اه ، ت المي( إطار عمل تأثيرا2خالل اإلنارة المناسبة. ويقدم الجدول ضمن الشكل )

اه المتحركة ويتم تجميع هذه التأثيرات عادة إلى فئتين أساسيتين: المياه الساكنة والمي

  [30] .وبتصنيف فرعي ضمن هذا التصنيف 

على  Water Garden Idea Bookفي كتابها  Lee Anne Whiteركزت 

جميع أنواو المعالم المائية من خالل مجموعة نصائح لتصميم وتوظيف المعالم المائية 

بحيث تصبح نقاط اتصال مميزة أو إضافات مهدئة ودقيقة إلى أي فضاء ، وصنفت 

 Soothingالمعالم المائية إلى : أحواض النوافير البسيطة ، والنوافير الساكنة

fountainالرذاذ  ، نوافير Spoutingالنوافير المتعاقبة ،Cascading  النوافير ،

  ، النوافير الجدارية، النوافير اليابانية ، ونوافير الفقاعات Tiered المتدرجة

Bubbling . [31]  

ا بعض وهناك أنواو كثيرة من تصاميم المعالم المائية في الفضاءات الداخلية تصنفه

 Free standingلنوافير األرضية الحرة الوقوف العالمات التجارية كما يلي : ا

floor fountains حات ، النوافير المثبتة على الجدار ، النوافير المنضدية ، لو

 . Fountain Furniture الفقاعات الجدارية ، نافورات األثاث 

 معماريافيما تصنف شركات أخرى المعالم المائية إلى: النوافير المصممة 

Architecturally Themed Fountains   ، الشالالت ، الجدران الرطبة ،

 Logo، المعالم المائية الجدارية ذات الشعارWater Sculpture منحوتات المياه 

Wall Fountains مودية ، الواح المعالم المائية الع Vertical panel water 
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features نافورة ستارة المطر ، Rain curtain water features  ونوافير ،

  [32] (.A,B,C( )4-A,B,C-3االشكال ) .Mist fountains الضباب 

 
 ( نافورة منضديةB-3نافورة االثاث الشكل ) :(A-3الشكل )

 المسلطة نافورة الضباب التي يتغير لونها ويتوهج حسب االنارة :(C-3الشكل )
http://www.wisegeek.com/what-is-a-misting-fountain.htm 

 
( المعالم المائية ذات الشعار الشكل B-4نافورة ستارة المطر الشكل ):( A-4كل )الش

(4-Bلوحات المعالم المائية العمودية )  
fountains-and-features-https://www.pinterest.com/maggie_vestal/water 

إما وفقا لتأثيرات تدفق  المعالم المائية الداخلية ببساطةتصنيف  البحث قترحي

، أو وفقا لتكوين الحاوية أو  water falling \ flowing effectنسياب المياهاو

، ولمحدودية هذه الدراسة فسوف يتم اعتماد  container configurationتصميمها 

 تصنيف المعالم المائية ببساطة ألربعة أنواو أساسية وفقا لتكوين الحاوية :

ا في موضع البؤرة أو في موضع المعالم المائية األرضية وتفيد عند استخدامه .1

 الداخلي . الركن في الفضاء

المعالم المائية الجدارية تستخدم عند الرغبة بتزيين المناطق ذات المساحة  .2

االرضية المحدودة ، اذ يشكل استخدام نافورة الجدار الحل االمثل ، كما انه 

  خيار ممتاز إلضافة التركيز إلى جدار ممل فارو

المنضدية التي يمكن وضعها على سطح المكتب، طاولة القهوة، المعالم المائية  .3

طاولة السرير، أو أي سطح مستو آخر. ويمكن إضافتها لتكون بمثابة نقطة 

محورية في الغرفة، لملء الركن، أو على الرف، او في وسط تجمع أثاث 

 بغض النظر عن المساحة االرضية المتوفرة .

تجمع بين أناقة النافورة  وهي ثاثاالالمعالم المائية المدمجة مع قطع   .4

والوظيفة ، كوظيفة الطاولة على سبيل المثال ، هذه النافورة تجلب الصوت 

الهادئ في الوقت الذي توفر سطحا للمشروبات، والشموو، وحتى نباتات 

 األصص. 

 تفاعل المعالم المائية مع حجم الفضاء والعناصر األخرى 

 Water features interaction with the space and other 

elements volume 

سييواء تم إدراج المعالم المائية ضييمن الفضيياء الداخلي أو في الحديقة ، فمن المهم 

أن يتناسيييييب حجمه والتوازن مع الحجم الكلي للحيز الكلي وجميع العناصييييير األخرى 

ما تكون ضييييمن الفضيييياء . المعالم المائية الكبيرة للغاية قد تفوق قدرات الفضيييياء، ورب

. فقد يتسيبب الحجم الكبير للمعالم المائية اضيطرابا يمكن أن [33] طاغية بشيكل سيلبي

يؤدي إلى عدم الراحة وارتفاعا في مسييييييتويات الرطوبة وآثارا أو نقصييييييانا في جودة 

الصيييييوت . وكلما كبر حجم المعلم المائي وازدادت مسييييياحته ازدادت مشييييياكله ، وان 

ة في وقتنا الحالي تسيييييييتفيد بشيييييييكل كبير من السييييييييطرة كانت المعالم المائية الكبير

إلعطاء تأثيرات  (controlled softwares)االلكترونية عبر البرامج الحاسيييييييوبية 

 .[34] متنوعة وتحقيق نوعية مميزة سواء في المواقع الداخلية او الخارجية

في  كما يجب اخذ جانب مهم آخر بنظر االعتبار عند تصيييييميم ووضيييييع المعالم المائية

األميياكن المغلقيية وهو تنيياسيييييييبهييا مع  األثيياث ، القطع الفنييية وغيرهييا من الملحقييات 

واالكسيييسيييوارات التي من شيييأنها أن تتماشيييى مع طابع النافورة. أحد االقتراحات التي 

، يجب  less is more البد من مراعاتها هو تذكر المقولة الشييييهيرة األقل هو األكثر

                               
 لمزيد من التفاصيل  ] 63]يمكن مراجعة المصدر  3

تار مع الملحقات الزخرفية األخرى حيث سيييييتم فقدان مراعاة عدم اكتظاظ الحيز المخ

 [35] تأثير المعالم المائية ولن يعود لها وجود مرئي واضح ربما صوت الماء فقط.

 

 

 

 

 فضاءات االنتظار العامة في المباني والمؤسسات الصحية 

Public Waiting Area In health institutions  

 Promoting health strengthening and في دراسييييته" Taylorيشييييير 

wellness trough environmental variables  . لمفهوم التصيييييميم العالجي "

ويؤكد أن البيئة المادية جيدة التصيييييميم داخل المسيييييتشيييييفى يمكن أن تؤثر إيجابيا على 

. ويسيييهم بهو أو منطقة االسيييتقبال المرحبة في  rehabilitationعملية إعادة التأهيل 

 [63]مباني الرعاية الصحية في تخفيض التوتر والقلق . المستشفى او 

تخدم قاعات االنتظار العديد من الوظائف. ولم تعد حصرية بالضرورة إلى الجزء 

األمامي من المبنى ، خاصة مع مؤسسات الرعاية الصحية ألكبيرة . وتنقسم الى عدة 

 انواو منها : 

بالقرب من المدخل الرئيسي  غرف االنتظار العامة الرئيسية : وتقع هذه عادة -

ويجري حاليا تصميم غرف االنتظار الرئيسية لخدمة مجموعة أكبر من 

الوظائف ، فقد تكون بمثابة نقطة تجمع االشخاص مع الفعاليات والمرافق 

الخدمية الساندة كالمقاهي ، محالت الزهور والهدايا ، وفضاءات اخرى لتعليم 

لكمبيوتر . ولتصبح بمثابة بهو حرم مبنى الزوار ولتثقيف المرضى مع أجهزة ا

 الرعاية الصحية بأكمله.

فضاءات خاصة داخل غرف االنتظار العامة الرئيسية : تساعد هذه المساحات  -

على الحد من انتشار األمراض المعدية وتوفير الخصوصية الجسدية وهي سائدة 

 في المستشفيات وعيادات األطفال بشكل خاص .

 alcoves  ية : عادة ما توقع هذه الفضاءات كارتداداتغرف االنتظار الفرع -

بالقرب من أماكن المختبرات وعيادات التشخيص لالنتظار على المدى القصير 

ولتوفير الخصوصية البصرية للمرضى الذين يحتاجون إلى تغيير مالبسهم 

 احيانا . كما أنها يمكن ان توقع على طول جوانب البهو  الرئيا .

: تقع هذه الصاالت بالقرب من waiting lounges ر صاالت االنتظا -

الفضاءات المخصصة للطوارئ أو معالجة المرضى . وتصمم النتظار العائلة 

أو األصدقاء اللذين قد ينتظرون عدة ساعات النهاء عالج أحد أفراد االسرة أو 

انتهاء عملية جراحية ، يجب أن تكون المساحات مريحة ومحققة لشئ من 

مع توفير الملهيات اإليجابية للبالغين واألطفال على حد سواء  الخصوصية،

 للمساعدة في تخفيف وقت االنتظار الطويل.

بغض النظر عن الموقع أو الوظيفة المحددة لغرف االنتظار فانها يجب ان تراعي 

مجموعة من النقاط التي تؤدي الى قاعة انتظار ناجحة إذا صممت بشكل صحيح منها 

حة ، المناخ الداخلي ، اإلطاللة الخارجية ، المقاعد واألثاث المريح ، اإلضاءة المري

الملهيات اإليجابية واألعمال الفنية ، وسهولة الوصول إلى الفعاليات والمرافق الخدمية 

المبنى . وترى الدراسات ان تصميم قاعات االنتظار يعد جزءا هاما من الشفاء والتعافي 

 .[37] 

 لفضاءات العامة للمؤسسات الصحية المعالم المائية في ا

بيئات الرعاية تصميم  دبيات السابقة التي تناولت دراسةاال عدد من شارا

التي تخلق مساحات مرحبة والغنية بالعناصر الجميلة الان الفضاءات  3الصحية

اجتماعية لاللتقاء ، تؤثر على المرضى عن طريق جعلهم أكثر تقبال إلعادة التأهيل 

وتسهل للمرضى والزوار واألقارب واألفراد االسترخاء وتقليل االحساس والتعافي . 

 ضمناص بهم والشعور باألمان والثقة بطول فترات االنتظار، وممارسة اإليقاو الخ

هذه األنواو من اإلعدادات. كما اشارت دراسات اخرى الى ان هناك عوامل للرفاهية 

في المباني. وهذه المعالم ترتبط ارتباطا وثيقا بكم االجهاد  landmarksتتمثل بالمعالم 

المدرك اثناء التجول في المبنى ، وترى ان هذه المعالم يمكن أن تكون بمثابة نقطة 

مرجعية في المباني لتوجيه سهل وإنشاء الخرائط المعرفية في بيئة المبنى الصحي 

. هذه المعالم getting lostبالضياو وتقلل بالتالي من التوتر والشد الناتج من الشعور 

قد تكون أشياء مثل المنحوتات واللوحات النافورات وأحواض االسماك أو استخدام 

  [38] االلوان المختلفة للفضاءات.

يفضل أن التحوي المستشفيات والمؤسسات الصحية األخرى )مثل العيادات 

أو معالم مائية اخرى من ودور العجزة ودور رعاية كبار السن( على ديكور ينابيع 

 انواو وانماط المعالم المائية التزينية
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النوو المولد للرذاذ المتطاير، حيث ان خطر انتقال العدوى للمرضى بسبب نقص 

المناعة والوهن ربما يفوق احتمالية الفائدة المترجاة من وجودها. ومع ذلك عند وجود 

هذه المعالم في المستشفيات والمؤسسات الصحية األخرى، ينبغي الحفاظ عليها بشكل 

يفها بشكل دوري وتطهيرها بمبيد بيولوجي فعال. جميع األسطح المبللة يجب جيد وتنظ

تطهيرها إذا لزم األمر. ويدعم هذا الموقف من قبل اإلرشادات الصادرة عن 

 (5شكل ) العناية الصحية.مؤسسات لمكافحة العدوى البيئية في  CDC4منظمة

 
هداف كان واحدا من األ. ى وأسرهممركز السرطان والتعافي فريد من نوعه للمرض :( 5شكل ) 

ء بشكل ينسكب الماء بهدو.  في تصميم المركز خلق بيئة مريحة تبعث على االطمئنانالرئيسة 

ضاء شالل على لوح نحاسي اللون يتناغم بلونه الدافئ الذي بني به المعلم المائي ضمن ف

بات ومتطل يع الشروطملبيا في نفس الوقت جم .الفناء الداخلي ويحقق مزيدا من االسترخاء

 .السيطرة على انتقال العدوى وخفض تكاليف الصيانة
 Ohio ,Firelands Regional Medical  Cancer Center, Location 

http://harmonicenvironments.com/projects/firelands-regional-
medical-cancer-center/ 

أن تتكامل كل من "النافورة" مع "صيانة المعلم  توصي الدراسات بضرورة

ة في مرافق المؤسسات الصحي المائي" مع "برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها"

 فحص أنظمة إعادةو ري لكشف نوو ووجود البكتيريا. اجراء اختبار دو ضرورةو

تدوير المياه ورؤس الرش بشكل خاص وصيانتها جيدا ، كما ويفضل االمتناو عن 

رجات استخدام اإلضاءة المغمورة حيث انها يمكن أن تسهم في تسخين المياه مسببة د

ائية صيفا بشكل االعتناء بصيانة المعالم المو . حرارة مياه مواتية لنمو وتكاثر البكتيريا

ة كل من الهواء والماء والتي يمكن ان تشجع نمو خاص بسبب ارتفاو درجة حرار

خطر  وتكاثر البكتريا والمتعضيات المجهرية ، ترى الدراسة في حالة تعذر الحد من

عزولة بالواح انتقال األمراض كما هو مبين أعاله إزالتها او اعتماد المعالم المائية الم

ي التصميم المائية األخرى ف زجاجية. اذا ينبغي استبعاد النافورات التزينية والمعالم

والتخطيط من المستشفيات والمؤسسات الصحية األخرى ان لم تراعي الشروط من 

ع محيث توفير إجراءات الصيانة والتطهير المالئمة لتعليمات الشركة المصنعة ، 

  [39]مراقبة احتياطات السالمة المالئمة . 

 الجزء العملي   

لصيحية  اجهاد والتوتر في بهو عدد من االبنية تم إجراء مسيح لتقييم إمكانات اإل

سيييية بناءا على مجموعة أسييييئلة من مراجعة األدبيات السييييابقة ، وكان هدف هذه الدرا

ض التعرف على اثر عناصيييير المعالم المائية الداخلية على مسييييتخدمي الفضيييياء بتخفي

 مستوى القلق والتوتر. وشملت الدراسة مجموعتين من األدوات :

عة االولى صييورا لفضيياءات عامة داخلية لمباني صييحية ضييمن ضييمت المجمو

تر فضاء االستعالمات واالنتظار ، وااخرى ضمت مسحا تعلق بمستوى القلق والتو

سييئلة الذي تم تحديده وفقا الجابات المشيياركين باالسييتبيان. أجاب عشييرون مشيياركا أ

 االستبيان أثناء تقييم كل فضاء في الصور.

 األدوات -  1

 الفضاءات الداخلية  صور -أ

 بسيييبب صيييعوبة اجراء المسيييح في بيئاته الحقيقية ، فإن هذه الدراسييية اسيييتخدمت

عينات من صيييور خمسييية فضييياءات قائمة ضيييمن مباني صيييحية )ثالثة عالمية ، واحد 

يص عربي ، واحد محلي ( مع تصياميم معالم مياه مختلفة ، لمسياعدة المشياركين تشيخ

 إرباكا من المقابالت.تفضيالتهم الخاصة بطريقة أقل 

ياه ، لم تؤخذ متغيرات كثيرة مثل طراز النوافير وتصييميميمها، نوو وسييرعة تدفق الم

تقع  نوو االنهاءات المسيتخدمة )طبيعية أو مصينعة ( ضيمن محددات االسيتبيان، ألنها

تشييييييمل كل صييييييورة عدة لقطات ليتاح للمشيييييياركين رؤية وتقييم  خارج حدود البحث.

 بالكامل داخل الحيز.المعالم المائية 

 أسئلة االستبيان -ب 

( ، ,McCoy 2006شييملت الدراسيية خمسيية اسييئلة تم تبنيها اعتمادا على دراسيية )

(. تمت االجابة على االسئلة لكل ,Cohen,at.el 1986وعلى مقياس إدراك اإلجهاد )

                               
CDC : The Centers for Disease Control and Prevention  

 

شأن المستوى المتصور إلمكانية  ستجابات المشاركين ب صورة فضاء داخلي لتوثق ا

 لق والتوتر الكامن داخل كل بيئة من الصور المعروضة امامهم  .الق

 (  1وكانت االسئلة الخمسة كما موضح في )الجدول 

معدل االسييييييتجابة لكل  واحد من االسييييييئلة السييييييتة تم حسييييييابه لكل واحدة من 

الفضييييييياءات الصيييييييحية العامة الخمسييييييية ، تم تقييم كل صيييييييورة بهو لتكرار او تردد 

الكلي لالستجابات وتم حساب معدلها العطاء صورة كل فضاء  االستجابات مع العدد

 مجموو نقاط القلق والتوتر الكامن لكل عبارة.

ع . تهدف المقياس كان من واحد الى ثالثة ، الثالثة هو لتوضييييييح القلق والتوتر المرتف

 الدراسة العملية إلى: 

ور عدل )الشعبين )المعلم المائي( مع م وجود عالقة ذات داللة إحصائيةتفحص  -

 بالتوتر واالجهاد( ضمن الفضاءات العامة للمباني الصحية . 

 تفحص عالقية )المعلم الميائي( مع متغيرات الفعيالييات الوظيفيية المسيييييييتخيدميية -

طقة استخدامه )خلفية مكتب االستعالمات والحجز ، خلفية منللمعلم المائي كـييييييي

 والخاصيييييية ، معلم الجلوس واالنتظار ، خلفية وقاطع لعزل الفضيييييياءات العامة

ل ونقطة داللة ، عنصييييييير جمالي وتزييني  (، والى معرفة األهمية النسيييييييبية لك

 فعالية وظيفية ضمن الفضاء واعطاء تصور اولي الكثرها تفضيال .

الكامن  يوضح االستمارة المعدة للدراسة االستقصائية لتقييم القلق والتوتر1) الجدول )

 العامة في االبنية الصحية الخمسةبوجود المعلم المائي في الفضاءات 

 
عالقةةةة المعلم المةةةائي بمسةةةةةةةتوى االجهةةةاد الكةةةامن في 

 الفضاءات العامة في االبنية الصحية

نوعا  نعم

 ما

 كال

يخفف وجود المعلم المائي امام مكتب االسيييييييتعالمات والحجز  1

 من شعوري بطول فترة االنتظار 
   

ظار من شييييييعوري يخفف وجود المعلم المائي في صييييييالة االنت 2

 بطول الفترة بييانتظييار تلقي العالج او انتهيياء عملييية جراحييية

 الحد المقربين  

   

يسيييييييهم المعلم المائي عند اسيييييييتخدامه كقاطع او فاصيييييييل بين  3

الفضييياءات العامة والخاصييية بتهدئة األعصييياب وإنشييياء أجواء 

 من الخصوصية 

   

يق ضيييييييمن يسيييييييهم المعلم المائي كنقطة داللة في ايجادي الطر 4

 المؤسسة الصحية التي ازورها
   

يسيييييهم المعلم المائي كمعلم جمالي في هذا الفضييييياء بشيييييعوري  5

 بالراحة والبهجة
   

 كما ضم االستبيان سؤاال اضافيا شمل كل الفضاءات الداخلية :

تر يزيد المعلم المائي في هذا الفضاء من شعوري بالتو

 والقلق
نوعا  نعم

 ما

 كال

 المشاركون  2-

ي تم اختيار عشييييرون مشيييياركا أخذت العينة عشييييوائيا من الجامعة التكنولوجية ف

الحرم الجامعي، وكان جميع المشيييياركين من الموظفين بمحصييييالت دراسييييية مختلفة. 

ونصييف عدد المشيياركين كان من االناث . وأجري االسييتطالو من خالل مشيياهدة كل 

 سييتفسييارات المشيياركين فيماصييورة على جهاز كمبيوتر محمول. تم الرد فورا على أ

 يتعلق بصور الفضاءات اثناء اجراء المسح . 

 وصف عام للبيئات الصحية المنتخبة للدراسة العملية  -3

 Imaging Medical Center المركز الطبي للتصةةةةةوير واالشةةةةةعة 1 -   

Gainesville   - Georgia 

ت الطبية للتصيييوير واالشيييعة مقارنة مع العيادا  Gainesvilleيختلف مركز

ء شيييييييديدة األخرى ، اذ  تم اعتماد االلوان الترابية الدافئة بدال من الجدران البيضيييييييا

ة التي الوضيييوح المعتادة والكراسيييي الزرقاء العامة، واعتماد نوو من المقاعد المريح

العائلية  لم تكن المزايا .يتوقع تواجدها في غرف المعيشييية ال في االبنية المؤسيييسييياتية 

 يق الصدفة ، اذ كان كل ذلك جزءا من تصميم معين سعى له المصممللمركز عن طر

كز في مسيييبقا ، هذا اضيييافة الى تزويد فضييياءات االنتظار بالمعالم المائية وحمل المر

 The spa theme is carried throughoutاغلب اقسييامه صييورة منتجع صييحي

the center  . 
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اإلضاءة الناعمة مع المعالم المائية على  أشرك المركز في تصميمهباالعلى  :( 6شكل ) 
 [40شكل شالل متناسق مع األجواء الشبيهة بالمنزل في فضاء االنتظار. ]

   

كاونتر االستعالمات واتصال المرضى باالسفل يظهر المعلم المائي خلف :(   7شكل )
 Healthcare تم عرض المشروع في معرض، للتصوير واالشعة  Gainesville لمركز

Design's 2010 Architectural Showcase  ، لتصاميم مباني الرعاية الصحية
 [40] .والذي يسلط الضوء على "حلول التصميم المبتكر

هدف المركز تصميم بيئة مريحة تساعد في تخفيف قلق المريض بسبب )عملية 

الفحص( نفسها حيث يمكن ان تكون زيارة المرضى إلى مركز التصوير، بما في ذلك 

لتشخيص ،األشعة السينية، مسح الدماو وتصوير الثدي باألشعة السينية وغيرها من ا

سعى المصم أن يكون هناك سمة مهدئة ، تساعد على  الفحوصات، مرهقة للمرضى .

 ( 7، 6. االشكال  ) [40]طمأنة المرضى الى حين انتظار التشخيص المناسب 

 المستشفى الكندي التخصصي -2

   - Canadian Specialist Hospital Dubai  
يشييييكل المعلم المائي الممتد خلف طاولة منطقة االسييييتعالمات معلما مميزا يرحب 

صمم على شكل شالل ينساب على لوح زجاجي ، يحيط بهذا اللوح  بزوار المستشفى

الزجاجي النقي اطار من الحجر االسيييييود الخشييييين ، ويعلو المعلم المائي كوة زجاجية 

لتسيييقف منطقة االنتظار والحديقة الداخلية خلف منطقة االنتظار  بيضيييوية الشيييكل تمتد

والتي تضم نافورة اخرى ارضية صغيرة وسط الحديقة  ، تضفي االضاءة الطبيعية 

 (8[. شكل )41المنسابة من االعلى انعكاسات مبهجة للمعالم المائية خالل النهار. ]

  
 

    
 

     
فية منطقة االستعالمات واالنتظار والحد الفاصل للحديقة يشكل المعلم المائي خل:( 8شكل )

 الباحثة – [41] الداخلية في المستشفى الكندي التخصص في دبي

  Porter Adventist- Denver-Coloradoمستشفى  -3

بوصييييييية معلما متميزا يرحب بزوار  21يشيييييييكل المعلم المائي الشييييييياهق بارتفاو 

لى شييكل شييالل ضييمن لوح زجاجي والذي صييمم ع Porter Adventist مسييتشييفى

، يحيط بهذا اللوح الزجاجي  Richard L. Millerمعلق من قبل المهندس المعماري 

اطارا من الكرانيت الطبيعي بلون واضيييييح وملهم ، ويعلو  seamless النقي السيييييلا

هرمية الشييييكل تبدو واضييييحة من خارج المبنى  skylightالمعلم المائي كوة زجاجية 

هو الرئيا للمسيييتشيييفى مما يضيييفي انعكاسيييات مبهجة للمعلم المائي لتسيييقف فضييياء الب

 .[42(]  9شكل ) خالل النهار

 
ويظهر المعلم المائي على شكل  Porter Adventist فضاء بهو مستشفى: 9 )شكل ) 

 [42شالل ضمن لوح زجاجي بارتفاع شاهق يمتد لطابقين . ]

 JAMES GRAHAM BROWN- Kentucky مركز امراض السرطان  -4

  JAMES GRAHAM BROWN يمثيييل تصيييييييميم المعلم الميييائي  لمركز

لمرضيييى السيييرطان العنصييير المميز والحد الفاصيييل مابين منطقة االسيييتعالمات وبقية 

الفعاليات والوظائف خلفه ، تم تصيييييييميم النوافير الصيييييييافية الشيييييييفافة النقية والمعقمة 

 Luckett & Farleyبوصييييييية من قبل 31المحصيييييييورة بالواح زجاجية بارتفاو 

Architectural Group  بشييييييكل اقواس من الزجاج المؤطر بالكروم بما يتماشييييييى

ويكمل منطقة االسيييييييتعالمات الدائرية في المركز ويحدد مناطق الجلوس واالنتظار. 

 [43](  10شكل )

    
 JAMESيشكل المعلم المائي خلفية منطقة االستعالمات واالنتظار في مركز :( 10شكل )

GRAHAM BROWN CANCER CENTER التابع لـ University of 
Louisville  فيKentucky – USA - [43] 

 بغداد  –الراهبات  رافائيل القديس مستشفى -5

باحتوائه فناءا داخليا مسقفا تطل عليه غرف  يمتاز مستشفى الراهبات في الكرادة

علم مائي ارضي على المستشفى عبر الطوابق العلوية المفتوحة على الفناء ، يتوسط م

شكل حوض وسط الحديقة الداخلية للفناء والمسيجة بدرابزين زجاجي شفاف . ويحيط 

بالفناء ممر حلقي تتوزو حوله منطقة االسيييييييتعالمات ومقاعد االنتظار وفضييييييياءات 

 (11المستشفى االخرى  . الشكل )

   

الحركة  يشكل المعلم المائي مع الحديقة نقطة جذب ومركز محور:( 11شكل )

 الموزع للفعاليات ومعلم مميز لمستشفى الراهبات

https://www.facebook.com /pages/الراهبات-رافائيل-القديس-مستشفى 

 تحليل النتائج    

Porter Adventist Hospital 
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توضيييح الفقرة نتائج البحث التي تم الحصيييول عليها في الدراسييية وتوفر مناقشييية 

حساب احتماالت التوتر وتقييم شاملة لهذه النتائج . حيث تم إجراء التحليل اإلحصائي ل

كل صيييورة فضييياء. اذ تم حسييياب متوسيييط االسيييتجابة لكل من األسيييئلة السيييتة لصيييور 

الفضيييياءات الخما . وتقييم كل صييييورة لتكرار االسييييتجابات مع حسيييياب العدد الكلي 

 لمتوسط التكرارات إلعطاء كل صورة الدرجة المحتملة للقلق والتوتر .

 في تحليل وعرض البيانات في هذا البحث هو برنامجالبرنامج اإلحصييائي المسييتخدم 

Excil 2007  يحتسب التحليل اإلحصائي الوصفي لهذه الدراسة الخطوط العريضة .

 لخصائص العينة فيما يتعلق بالمتغيرات الداخلة في الدراسة بعد ذلك يتم تقديم 
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ية في األماكن التحليالت للبنى ذات الصيييييلة بموضيييييوو الدراسييييية متمثلة بالمعالم المائ

المغلقة والتوتر باالسيتعانة باإلجراءات اإلحصيائية االسيتنباطية. وصيوال السيتخالص 

 االستنتاجات على أساس النتائج التي تم الحصول عليها.

في تقليل الشعور بالتوتر والقلق ضمن  المعلم المائيتقييم قابلية  :( 2جدول )

 فضاءات التجمع العامة /المصدر: الباحثة

نى الصحيالمب  النسبة المعلم المائي ضمن الفضاء العام للمبنى الصحي 

1.  

Gainesvile 

Imaging 

Medical 

Center  

 خلفية مكتب االستعالمات والحجز -

 خلفية منطقة الجلوس واالنتظار -

 خلفية وقاطع لعزل الفضاءات العامة والخاصة   -

 معلم ونقطة داللة -

 عنصر جمالي وتزييني   -

90% 

80% 

90% 

80% 

90% 

2.  

Canadian 

Specialist 

 Hospital 

 خلفية مكتب االستعالمات والحجز -

 خلفية منطقة الجلوس واالنتظار -

 خلفية وقاطع لعزل الفضاءات العامة والخاصة   -

 معلم ونقطة داللة -

 عنصر جمالي وتزييني  -

85% 

90% 

95% 

90% 

95% 

3.  

Porter 

Adventist 

Hospital 

 خلفية منطقة الجلوس واالنتظار -

 قاطع لعزل الفضاءات العامة والخاصة  خلفية و -

 معلم ونقطة داللة -

 عنصر جمالي وتزييني  -

80% 

90% 

95% 

95% 

4.  

 James 

Graham 

Brown 

Cancer 

Center 

 خلفية مكتب االستعالمات والحجز  -

 خلفية منطقة الجلوس واالنتظار -

 خلفية وقاطع لعزل الفضاءات العامة والخاصة   -

 معلم ونقطة داللة -

 وتزييني عنصر جمالي  -

90% 

90% 

90% 

80% 

85% 

5.  

مســـتشفى 

 الراهــــبات

 خلفية منطقة الجلوس واالنتظار -

 خلفية وقاطع لعزل الفضاءات العامة والخاصة   -

 معلم ونقطة داللة -

 عنصر جمالي وتزييني   -

90% 

70% 

90% 

90% 

 ( والمسييتندة على النتائج 2تشييير التكرارات لنتائج العينات الواردة في الجدول ) 

التي تم الحصييييييول عليها من االسييييييتبيان ، ان الشييييييعور بانخفاض القلق والتوتر كان 

مرتبطا بشييكل كبير مع العبارات الخمسيية للمعلم المائي في فضيياءات االنتظار العامة 

في العينات الخمسيية ، وتتراوح ما بين عالية ، الى متوسييطة بنسييبة قليلة . في حين لم 

إحصائية للعبارة السادسة لتؤشر إن اإلجهاد والتوتر يكن هناك أي عالقات ذات داللة 

 لم يزد بوجود المعلم المائي  .

عبارة "المعلم المائي كعنصييير  تعكا النتائج المسيييتمدة من قوائم االسيييتبيان تكرار

 الدراسييية كل مراكز الرعاية الصيييحية الخمسييية قيد في األول التسيييلسيييل جمالي" في

 ةلم المائي كخلفية لمكتب االستعالمات" بنسب(. وتكررت عبارة "المع %91وبنسبة )

( في مركزين من العينات الدراسييييية الخمسيييية . كما تكررت عبارة  "المعلم 88.3%)

، فيما تكررت عبارة " %87) كل المراكز الخمسة وبنسبة ) المائي كنقطة داللة " في

المؤشيييرات ( وبفارق قليل عن %86المعلم المائي كخلفية لمناطق االنتظار " بنسيييبة )

(  ، فيما جاءت عبارة " المعلم 2السييييابقة وحسييييب النسييييب المشييييار اليها في الجدول )

( %81المائي كقاطع بين الفضييياءات العامة والخاصييية " في المرتبة االخيرة بنسيييبة )

 ضمن مجموعة التكرارات في المراكز الخمسة.

ائي بخفض لدور المعلم الم العبارات نسيييييييبا مرتفعة جدا كل حققت فقد وعليه

وبفروق نسيييبية  الدراسييية الرعاية الصيييحية الخمسييية قيد مراكزضيييمن  التوتر والقلق

شير الى اهمية دور المعلم المائي بخفض التوتر عموما وبغض النظر  منخفضة مما ي

عن الوظيفة التي يشييغلها ضييمن الفضيياء سييواء كان قاطعا فاصييال ، معلما معرفا ، او 

 .عام للمبنى الصحي مجرد عنصر جمالي ضمن الفضاء ال

 

 

 االستنتاجات

الرعاية أهمية وفاعلية المعرفة المطروحة  زعينات مراك في الدراسة اثبتت

بشأن دور المعلم المائي وماله من دور في خفض التوتر والقلق ضمن الفضاءات 

قابلية  على إحداث تغيرات نفسية إيجابية لزوار هذه المؤسسات وحثوقدرته الداخلية 

اإلجهاد ومواجهة التوتر من خالل جذب انتباه المريض او المرافق ومحاولة  معالتعامل 

خلق اجواء ممتعة تحد من القلق وتشتت الذهن عن االلم واالمراض التي يعاني منها، 

انها جزء ال يتجزأ من  -ويرى البحث ان المعالم المائية ليست مجرد بدعة تزيين 

ءات القديمة فان اعادة التأهيل تشكل الفرصة التصميم الفعال . وحتى لتصاميم الفضا

المثالية للمصممين للحصول على االلهام باستخدام المياه عند تغيير تخطيط موجود في 

 البحث :الجزء التطبيقي من اثبت هذا و الفضاء.

ان تصيييميم المعلم المائي كجزء من ديكور مكتب االسيييتعالمات يقلل من الشيييعور  .1

 ضى والمرافقين على حد سواء .بطول فترة االنتظار للمر

اهمييية الييدور الييذي يؤديييه المعلم المييائي بتعزيز سيييييييهوليية التوجيييه والعثور على  .2

 الطريق من خالل وجود المعلم المائي كنقطة داللة بصرية وسمعية . 

 دور المعلم المائي كعنصر جمالي يضفي الشعور بالحميمية والهدوء والبهجة . .3

ائي كقاطع وعنصييييييير فصيييييييل ممتع وغير جامد بين امكانية اسيييييييتخدام المعلم الم .4

 الفضاءات العامة والخاصة .
 

 لتوصيات    
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