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 تنســيق المـواقع العـــالجية

 .3 أحمــــد محمـــود هـــاللم.  ،2 عصام الدين بدران أبو العينين د..، أ1أ.د. مصطفى محمد عبد الحفيظ 

 

 صــخـملال

لمحيطرة و ى بالطبيعرة اتصرميمو ينعكس ذلك على عالقة الفكر  ال لعالج التكميلياتناول البحث دراسة عملية تصميم و تنسيق المواقع العالجية كأحد أهم وسائل 

شرفائى الجرى و اسستقد اظه  مدى اهمية خلق بيئة طبيعية مشيدة يندمج فيهرا اسرس و عنا ر  تنسريق الموقرع مرع المبرا ى بشركل عرام و المبرا ى ذال الطرابع الع

يا باسرتددام فسريا و جسرما  عة مشكال بيئة م يحة لال سران خا ة فى محاولة توجيه فك  تصميم و تنسيـــــق المواقع  حو التوافق و التكامل و التوازن مع الطبي

ى و ذلرك ال اهميرة كبر امكا يال و عنا   المنظومال الطبيعية و المناخ الجزئى فى المحيط الحيوى للمبنى ، لقرد ا ربحا المبرا ى العالجيرة و اسستشرفائية ذ

هرم ا، و لعرل مرن  ا سزدياد التطور التكنولروجى فرى مجراسل الطرص و  رناعة الردوا  ظ ا لعدة اسباب و لعل من اهمها ازدياد المعدل العم ى لالشداص  ظ 

ل ئيسرية اهر ل المشركلة ظو من هنا ،اسسباب ايضا الحياة المادية و ما  تج عنها من ضغوط عصبية و  فسية لالف اد من اجل التغلص على اعبا  الحياة الحديثة 

فهروم تضر  الميا لرم كمر هرم اسعتبرارال و اسسرس لتنسريق الموقرع للمبرا ى ذال اسبر اي العالجيرة و اسستشرفائيةالتى يتناولها البحرث بالدراسرة و هرى بيراب ا

 .و كيفية تحقيق اسستفادة القصوي من تلك الف ابال   مدي تأثي ها من حيث ماهية تلك الف ابال و الكامل للف ابال العالجية

 

 ةــدمـالمق .1

 خلفية البحث .1.1

ل مرن أبلري و أعظرم  عرم   عرز وجرل علينرا لرلا فرأن المجرا تعد الصحة هي

الرري أعلرري درجررال مسررتم  للو ررول  بحثرري الطبررى و العالجرري هررو مجررال

المعردل  و كا را  تيجرة طبيعيرة لهرلا التطرور زيرادةو القدرة العالجية  الكفا ة

العم ي لالشداص فظه ل أع اي الشيدوخة من ضعف القردرة الح كيرة  

هرا مرن كما كان لطبيعة الحياة المادية و مرا يحيط ،خالفه و أم اي  فسية و 

ضغوط و تحديال مستم ة فازدادل اسم اي النفسية و خا ة اسكتئراب و 

 التوحررد و خالفرره مررن أمرر اي زاد الحررديث عنهررا فرري العصرر  الحررديث و قررد

اجمررع البرراحثون فرري مجررال الصررحة و البيئررة علرري ان الصررحة ليسررا بيرراب 

س سررران مرررن اسسرررباب التررري تعرررو  اسدا  الطبيعررري المررر ي و لكنهرررا خلرررو ا

ه من حولر لوظائفه الجسدية و العقلية و الفك ية وعالقته مع المجتمع و البيئة

 و معنرري ذلررك ان بيرراب اسمرر اي بعالمتهررا المميررزة والمع وفررة سيعنرري ان

اس سرران  رررحي  الجسرررد سرررليم الرررنفس فقرررد وضررر  التع يرررف ارتبررراط  رررحة 

 ئررة الترريلك القرري عبئررا و مسررئولية كبيرر ة علرري كفررا ة البياس سرران بالبيئررة و بررل

ل عرن يعيش فيها اس سان اسم  اللي يعني اكتمال  حة اس سان ستتم بمعز

 ا للف ابررال المفتوحررة تمثررل دورلررلا فا رربح  (1) سررالمة البيئررة المحيطررة 

ساسررري لتررردعيم و تحسرررين  رررحة اس سررران بتررروفي  ظررر و  كبيررر  و عامرررل أ

 .ة للمستددم و خا ة في المنشال العالجية محيطة شبه مثالي

 مشكلة البحث .1.2

 تعتبرر  المنشررأل ذال الطررابع العالجررى مررن اكثرر  المنرراطق أهميررة حيررث تمثررل

 أهميررة كبرر ى بالنسرربة لال سرران حيررث تعنررى بعالجرره و كمررا تمثررل المنتجعررال

 العالجية المتنفس لالشداص من اجل التدلص مرن ضرغوط الحيراة الماديرة ،

 مشكلة البحثية فيما يلى :تظه  ال

 دم وضوح تع يفال خا ة بمفهوم تنسيق المواقع العالجية . ع -1

ا المفهرروم بوضرروح داخررل المنطقررة الع بيررة مررع زيررادة عرردم ظهررور هررل -2

     اسهتمام به فى العالم اجمع . 

         
 

 ، ب يد ـــعيد، مصامعة بورسعيد، بورســـقسم العمارة والتدطيط العم ا ي، كلية الهندسة، ج 1

 yahoo.com51whitehouse.egy@إلكت و ي: 

ص ، ، ملية اسسماعي، قناة السويس قسم العمارة والتدطيط العم ا ي، كلية الهندسة، جامعة 2
 essambadran@hotmail.comب يد إلكت و ي: 

ص ، ، مليةاسسماعي، قناة السويسقسم العمارة والتدطيط العم ا ي، كلية الهندسة، جامعة  3

 _yahoo.com84helmed_arch@ :ب يد إلكت و ي
 

اسحتياجررال الدا ررة للمسررتددمين سرروا  كررا وا مررن الم ضررى  او مررن  -3

 كبار السن او من مستددمى المنتجعال العالجية .

ام عنا رر  تنسرريق الموقررع كعنصرر  جمررالى فقررط برردون اى زيررادة اسررتدد -4

 وظيفة حقيقية .

 أهمية البحث  .1.3

ي فرص دورا هامرا لمؤسسال العالجية تلعبا الدا ة ل الدارجيةن الف اباأ

ور ركزل في اسسرا  علري ذلرك الردو الدراسال الحديثة  العملية العالجية

لفيرة لهرا خبرالمفهوم الكامرل  العالجي و بال بم مرن ان الف ابرال العالجيرة 

ة لفتر اب زل في اس أ ها الميالدي عش  تاريدية قد تعود الي الق ن ال ابع 

األخيررر ة  تيجرررة للتطرررور الطبررري و العالجررري ، ولهرررلا البحرررث دورا هامرررا 

 سيضرراح هررلا المفهرروم ومع فررة ماهيترره و ذكرر  المبررادز ال ئيسررية الررالزم

    ال .تواف ها لتطبيق هلا المفهوم و لكي يقوم الف اغ العالجي بدوره كام

 أهدا  البحث.1.4

مرررن اسسرررس و يتمثرررل الهرررد  ال ئيسرررى للبحرررث فرررى اسرررتدالص مجموعرررة 

اسعتبررررارال للتعامررررل مررررع الف ابررررال و عنا رررر  تنسرررريق الموقررررع خا ررررة 

للمؤسسال العالجيرة مثرل المستشرفيال و دور رعايرة المسرنين و المنتجعرال 

العالجيرررة و ذلرررك بغررر ي الو رررول الررري الف ابرررال العالجيرررة التررري تحقرررق 

األحتياجال النفسية و الجسدية  للمستددمين و ذلك عن ط يرق وضرع مرنهج 

تحليلي لتقييم الف ابال الدارجية للمنشأل ذال األب اي العالجية بغر ي 

الو ررول الرري العنا رر  و األسررس الواجررص تواف هررا للحصررول علرري فرر اغ 

خرررارجي ذو ترررأثي  حقيقررري علررري الصرررحة النفسرررية و الجسرررما ية .          و 

 يتحقق هلا الهد  عن ط يق مجموعة من اسهدا  الثا وية و هى :

أل العالجيرة  لترؤدى علرى الدصرائص الواجرص تواف هرا للمنشرالتع    -1

 وظيفتها بشكل مثالى .

ألحتياجال النفسية و الجسدية لمستددمين تلك الف ابرال االتع   علي  -2

. 

أثي  الف ابرال المفتوحرة و عنا ر  تنسريق الموقرع علرى تالتع   على  -3

 مستددمين تلك الف ابال .

هرا بن المبا ى العالجيرة و الف ابرال الملحقرـة ة العالقة المتبادلة بيدراس -4

 و بين تلك الف ابال و المستددم .

بررارال اسساسرية لتنسرريق المواقررع العالجيرة و تطبيقهررا علررى تحديرد اسعت -5

  ماذج الدراسة الميدا ية المدتارة .
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 -عاريف ومفاهيمت -     تنسيق الحدائق العالجية.  2

 ءمفاهيم العالج و االستشفا .2.1

 لقا ايجص فان مفاهيم العالج و اسستشفا  اللغوية تعددل و تنوعا للا 

 -الضو  على تلك المفاهيم و التى تشمل :

 -: Webster قاموس  -

يصرل الرى العرالج و الشرفا  و الصرحة و   "verb "heal فعرل يشرفى  -1

 اس الح .

 هررو العمليررة او الفعررل التررى عررن  "noun "healingاسررم اسستشررفا   -2

                                    ط يقها  صل الى العالج والشفا  .                               

 (2 ).  هى العناية بالمعالجة والشفا  "adj "healing فة اسستشفا    -3

جيررة *ان اسرتددام كلمررة اسستشرفا  فررى مفهروم الحرردائق اسستشرفائية و العال

 غويررة السررابقة و لكررن برردس مررن النظرر  الررى ذلرركيشررمل تلررك التع يفررال الل

المفهوم علرى ا ره يسراعد علرى الشرفا  مرن اسمر اي العضروية فا ره يشرمل 

ايضررا علررى تدفيررف وطررأة الضررغط النفسررى و العصرربى و يشررمل قرردرة تلررك 

الف ابال علرى هردو  و  رفا  الرنفس و تجديرد الشرباب و اسرتعادة الصرحة 

مر اي لمناعي و القردرة علري مقاومرة اساللهنية و النفسية وتقوية الجهاز ا

 . 

 الحدائق العالجية الأهم تعاريف.2.2

 كوبر ماركوس ( للحدائق العالجية :كالرا تعريف )  1.2.2

ظمررى هررى الحديقررة التررى لهررا اثررار عالجيررة او مفيرردة علررى الغالبيررة الع     

 .  الحديقةلمستددمى تلك 

   جية :تعريف ) روجر ايلريتش ( للحدائق العال2.2.2

                                                         بشكل عام علي ا ها :                         الحدائقحيث ع      

هي الف ابال التي يجص ان تحتوى على كميال كافية من المزروعرال و 

 (3) الزهور والعنا   المائية .                

 علي ا ها : يةالحدائق العالجكما ع   

هرررى النمررروذج المبسرررط الرررلى يسرررم  بالتشررركيالل المتنوعرررة الترررى تاخرررلها 

                     الحديقررررة و تتحقررررق مررررن خاللهررررا مسررررتويال مدتلفررررة مررررن اسستشررررفا  .      
(4) 

 علي ا ها : الحدائق العالجيةكما ع   

 ا هررى الحرردائق التررى مررن اهرردافها تقليررل اسجهرراد او اس فعررال و اسحسرر

باسمررررران و ال احرررررة واسسرررررت خا  و السررررركينة للغالبيرررررة العظمرررررى مرررررن 

 .          المستددمين او الم ضى او العاملين بهله المؤسسال

 تعريف ) ايكيرلينج ( للحدائق العالجية : 3.2.2

 على ا ها: الحدائق العالجيةحيث ع   

  هررى الحديقررة المعرردة لالستشررفا  و هررى التررى تررم تصررميمها لجعررل النررا

                                                            (5) .     يشعون با هم فى حالة افضل

 حدائق العالجيةالنشأة التاريدية لل.2.3

 *منرل القردم ظهر  مفهرروم الحردائق العالجيرة فرى اوروبررا عرن ط يرق ال هبرران

ال النباتررالمقيمررين فررى اسديرر ة حيررث اسررتددموا حرردائق تلررك اسديرر ة لزراعررة 

 الطبيررة و تلررك كا ررا النررول اسول للحرردائق العالجيررة و تزايرردل مررع مرر ور

م ثررالوقررا المع فررة باألهميررة الطبيررة  لرربعز ا رروال الزراعررال و النباتررال، 

ان كراستددما تلك الحدائق كف ابال مفتوحرة لل هبران المقيمرين براسدي ة و 

دفيرف ئمة الدض ة لتمن اهم القواعد لتلك الف ابال هي زراعتها بنباتال دا

اكن من قسروة مرا يمر ون بره مرن اقامرة دائمرة بتلرك اسدير ة المتواجردة فري امر

  ائية .

 وكرران الشرركل المتكرر ر اسررتددامه بكثرر ه فرري هررلا النررول مررن الحرردائق الشرركل

الصررليبي عررن ط يررق وضررع اشررجار م تفعررة عنررد  هايررة اضررالل الفرر اغ مررع 

 (6)  .وضع عنص  مدتلف في المنتصف مثل النوافي  

و مررع مرر ور الوقررا اخررل هررلا المفهرروم فرري التطررور حيررث اسررتددما كمطررل 

مفتررروح او سسرررتد اج الررردوا  مرررن النباترررال ذال اسثررر  العالجرررى الترررى ترررم 

ول زراعتها به حيث ظه ل فى تلك الفت ة اسهمية الطبية لنحو ستة عش   ر

 مدتلف من اسعشاب و النباتال  .

 (7) ) يمةالقد ف اغ أحد األدي ة 1شكل رقم 

 

 -: الميالدي *فى القرن الرابع عشر و الخامس عشر

رتحرال مع ا تشار الكوارث الطبيعية و اسوبئة و ازديراد ح كرة الهجر ة و اس

غنا  الى المدن المنشأة حديثا ارتبكا اسدي ة و ا ب  من الضر ورى  اسسرت

 دفررايعرن الردور العالجرى لهررا لتردعيم الردور الرردينى و اسجتمراعى و مرع ا 

 التحقرا ال هبا ية  فسها قلا و ا دث ل الحدائق العالجية بمفهومها السابق و

رة الحدائق العالجية  بالمستشفيال و ا ربحا تلرك هرى تقاليرد و اسرس العمرا

    (8)المحلية لللك العص  . 

 -*فى القرن السابع و الثامن عشر :

طبيعيرة خا رة فرى ازدادل اهمية الف ابال الدارجية و العرودة الرى البيئرة ال

 Cooper-المؤسسال و المبا ى الطبية و كما قال كوب  ماركو  و بي  رز 

Marcus and Barnes,  - : عنرد بر وز العلروم الطبيرة و -عرن تلرك الفتر ة

بدايرررة أزدهارهرررا شرررملا عرررن ط يرررق المصرررادفة تشرررجيع العرررودة سسرررتددام 

 الف ابال الدارجية فى المستشفيال.

 -*فى القرن العشرين :

 سررلوب بنررا  و اقامررة المستشررفيال و المبررا ى العالجيررة تغيرر ل عررن الفكرر ا

 السررابق فررى العررالم اجمررع حيررث تبرردلا المستشررفيال ذال اسجنحررة المندفضررة

راسرى  اسرتفال و المحددة اسدوار بدور او اثنين بمنشأل اخ ى ذال امتداد

و متعرررددة الطوابرررق و ظهررر  بوضررروح استجررراه  حرررو اسهتمرررام بمسرررطحال 

ة المجردد حدائق لتوفي  ف ابال مستغلة فعليا فى المنشأل الطبية الجديدة اوال

. 

ذلرك  وو هنا قلا اهمية الحدائق العالجية فى المنشأل ذال الطابع العالجرى 

 حتى مطلع التسعينال من هلا الق ن حيث بد  ظهور  ول جديرد مرن العرالج

ى و دائق مر ة اخر و هو العالج البديل او التكميلى حيرث ازدادل اهميرة الحر

ة و عاد اسهتمام بالحردائق مر ة اخر ى و عرادل العالقرة برين المنشرأل الطبير

 بين الف ابال الدارجية الدا ة بها م ة اخ ى .

 و قد و ف كوب  ماركو  اسهتمام و التطور الحادث فى مطلع التسرعينال

 -من الق ن العش ين بما يلى :

كررل فرر د بصررحته الدا ررة ،  "ان التسررعينال رأل طفرر ة كبرر ى مررن اهتمررام

المبيعررررال الدا ررررة بالعالجررررال العشرررربية ازدهرررر ل و اسهتمررررام باللياقررررة و 

جررال التمررارين ال ياضررية اخررل فررى التوسررع ، ازديرراد اعررداد المسررتهلكين للمنت

يردا جالعضوية الطبيعية كما أ ب  النا  اللين يعا ون من اسجهاد يردركون 

 ئى ."ان قضا  الوقا فى الطبيعة له اث  شفا

 وو هنررا ا رربحا هنررا   قلررة توعيررة كبرر ى فررى اسهتمررام بالحرردائق العالجيررة 

 (9)ا بحا تستددم فى المنشال العالجية و التجمعال السكنية .      
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ثررل كمررا اتضرر  التررأثي  العالجرري  اسيجررابي للحرردائق مررن الناحيررة النفسررية م

  مرررن الناحيررة الماديررة المحسوسررة بررل لعلهررا تزيررد عنهررا ايضررا حيررث اتضرر

ان الم ضررري   Roger Ulrichالدراسررال التررري اقامهرررا روجرر  اليررر يتش 

م خا ة اللين يم ون بفت ة  قاهة من العمليرال الج احيرة يسرتعيدون  رحته

سرقة بشكل اس ل عندما يتروف  لهرم رةيرة المنراظ  الطبيعيرة و الف ابرال المن

 (  10)حتي و ان لم يستطيعوا اسختالط بها .    

 

 المدتلفة للحدائق العالجيةالتصنيفال  2.4

 -التصنيف تبعا للموقع : 1.4.2

المتواجررررردة برررررداخل  تتنرررررول وتنقسرررررم الف ابرررررال الدارجيرررررة العالجيرررررة

المستشررفيال او المؤسسررال العالجيررة مررن حيررث موقررع هررلا الفرر اغ بشرركل 

   الداخلىاـــالفن -2             ديقة المدخل ال ئيسىح -1عام الى : 

 دادال سوا  كا ا خلفية او جا بيةئق اسرتحدا -3            

 دائق اسسط ح -5                  وا  اسمامىال  -4            

طبيعيرررة المسرررطحال ال -7 دائق الشررر فال                 حررر -6            

الدارجية و المم ال الطبيعية ان وجردل و ذلرك حسرص الموقرع المقتر ح 

                    للمؤسسة  فسها .          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mestre Hospital in Italy   ( (11)الحديقة الداخلية لمستشفي    2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Austin Children Hospital الحديقة الداخلية لمستشفي   3شكل رقم 

 (12) 

 

 

 -التصنيف تبعا للنوع : 2.4.2

 عدة أ وال مثلالحدائق العالجية قسمها العديد من الباحثين الي 

 (Clare Cooper Marcus حيث قسمها الي ثرالث أ روال أساسرية و   )

 -هي :

 

 ( حدائق التأملا

 

Meditation   Garden  

 

. (  حدائق المالذب   

 

Sanctuary Garden 

ج(  الحدائق العالجية 

. حدائق اعادة التأهل  

 

Residential healing / 

Restorative Garden   

 

  على الفوار  البينية فيجص تع يف كل  ول و تحديد و لكى  تع 

 اسختالفال بين كل  ول و اسخ  .

 Meditation Gardenحدائق التأمل      1.2.4.2

:هي حدائق تمتاز با ها ف ابال  رغي ة الحجرم و شرديدة الهردو   التعريف -

 تلك الف ابال تساعد على التأمل و التفك  بدون اى ا شطة.

 النول فكان من الض وري ذك  ما به من مميزال وعيوب . و سيضاح هلا

 الجوانب االيجابية : -

* مسررتددم تلررك الف ابررال تجعلرره يتصررال  مررع الررنفس و تجعلرره ايضررا يرردر  

مشرراع ه الدا ررة وذلررك بفضررل حجمهررا او مكا هررا المقرر ر لهررا حيررث تعررد 

 ف ابال شديدة الدصو ية.

  الجوانب السالبية : -

 اى ا شرطة مرن الممكرن القيرام بهرا فرى تلرك الف ابرال *ج دل الف ابال من

 الخ. –اللعص  –مثل اسكل 

جيررة و : ارتبرراط هررلا النررول بالمنشررأل العالأنووواع المنشووأا و الفرا وواا   -

 (13)مؤسسال العالج البديل و م اكز اسستشفا  و دور العبادة  

 

 

 uk Farleigh hospice- Chelmsford  (14) 4شكل رقم 
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Sanctuary Garden 2.2.4.2  حدائق المالذ  

تعمرل  و ف هلا النول با ه اشبه ما يكون بمحمية طبيعية كماالتعريف : -

كممررر ال طبيعيرررة ومرررداخل م حبرررة خا رررة لمسرررتددمى تلرررك المنشرررأل او 

  لف يق العمل فى ساعال ال احة .

  -الجوانب االيجابية: -

حيطرة خا ررة عنردما تتواجررد مكا يرة اسسرتفادة مررن المنراظ  الطبيعيررة الما -1

 المنشأة العالجية خارج اطار المدينة  .

امل للصررورة المميررزة المشرروقة لمسررتددمى المنشررأل مررن شررترروفي  تنررول  -2

 (15)م ضى و ف يق عمل و زائ ين. 

 -الجوانب السالبية : -

 ع المنشأة و بجميع الدصائص المناخية و بالمنشأل المحيطةالتأث  بموق -1

 الدصو ية تفتق  الي -2

 -:أنواع المنشأا و الفرا اا  -

فران هرا بارتباط هلا النول بموقع المنشأة و ليس بالطبيعة الوظيفية الدا رة  

عيرة أو هلا النول ارتربط بالمنشرأل المتواجردة بجروار أو برداخل الغابرال الطبي

 مسطحال خض ا  شاسعة .

 

 Yong" s hospice- Chines  (16)   5شكل رقم 

 

 

العالجيةالحدائق   3.2.4.2 

Residential healing / Restorative Garden                          

وى و يعرر   هررلا النررول مررن الحرردائق با رره هررو النررول الررلى يحترر:  التعريووف -

 ف ابرال حدائقيررة داخليررة او خارجيررة فررى المستشررفيال العالجيررة التررى  ررمما

 مرع امكا يرة تواجرد بعرز خصيصا من اجرل اتمرام و تكملرة الوظيفرة العالجيرة

للك اس شطة التي تتناسص مع طبيعة المستددمين و يتم وضع التصرور العرام لر

 (17 )   .النول من قبل تلك المؤسسال او المصممين

 شرطة تلك الف ابال تحتوي علي أكث  مرن  رول مرن األ :الجوانب االيجابية  -

 الئمررة للمصررحاللررلا فهرري ترروف  التنررول المطلرروب للمسررتددمين ممررا يجعلهررا م

 . النفسية و المستشفيال العامة

يق برين احتياج تلك الف ابال ألسلوب تعامل خاص للتنس: الجوانب السالبية -

 الف ابال و األ شطة المتنوعة للد وج بهيكل مقبول للف اغ .

 -:أنواع المنشأا و الفرا اا  -

 بالمستشفيال و المصحال النفسية .ارتباط هلا النول  

 

 

 

المبوووادل التوجي يوووة الرئيسوووية للفرا ووواا الخارجيوووة المفتوحوووة .  3
   -ا من وج ة نظر المتخصصين :بالمنشاا العالجية و المستشفيا

 مقدمة : 1.3

أن مررن أهررم األسررس التررى تقرروم عليهررا تلررك الدراسررة هرري المعررايي  و األسررس 

  ابرالالتصميمية للف ابال الدارجية و الحدائق لكرى تقروم تلرك الحردائق والف 

 ي  فكرانبالوظيفة اسستشفائية الم جوة منها و لكى  قوم باستد اج تلرك المعراي

من الض ورى ذك  تلك األسس من وجهة  ظ  المتدصصين فى ذلك المجال 

 اغ و تحليلها و استد اج المعايي  و األسس الواجص تواف هرا لكرى يصرب  الفر

 .ف ابا استشفائيا 

 -بال العالجية :المبادز و اسسس التصميمية للف ا 2.3

هرا هى العنا ر  الواجرص تواف      Basic Guideline   و تعد تلك المبادز 

ى لكررى يررؤدى الفرر اغ الدررارجى الوظيفررة اسستشررفائية المكملررة للرردور العالجرر

للمستشررفيال ولتوضرري  و عرر ي تلررك المبررادز فكرران مررن الهررام عرر ي أرا  

 .المتدصصين  

 فرا اا العالجية من وج ة نظرالمبادل و األسس التصميمية لل 1.2.3

 )كالرا كوبر ماركوس(                         

: و تعررد مررن أكبرر  المتدصصررين فرري هررلا المجررال هررى اسررتاذة فررى  تعريووف -

يرال الهندسة المعمارية و علم تنسيق المواقع و هى تحاض  فى جامعرال الوس

 . سسكند افيةالمتحدة و كندا و ب يطا يا و است اليا و الصين و الدول ا

و تملك ش كة متدصصة فى مجال الحدائق العالجية تعتنرى بتصرميم الحردائق 

العالجيرررة فرررى المستشرررفيال و دور رعايرررة المسرررنين و دور األيترررام و حررردائق 

 المجموعال السكنية .

 و هى حا لة على عدة جوائز لعل من أهمها 

  جررررائزة الصررررندو  الرررروطنى للفنررررون للبحررررث

 المثالى 

 بة البحوث البيئية .جائزة  قا 

 . جائزة بوبنهايم 

 

 :الكتاباا في مجال التخصص  -

 Healing Gardens therapeutic benefits and design 

recommendations.  

 Design Guidelines for urban open space.                                                 

ل سل علمية و مؤتم ال و لعو ذلك باسضافة الى عدة مقاسل فى مجا

 (18) -من أهمها :

 Healing Landscape in hospital.                                                     

 Restorative Places : Environment and emotional 

well-Being .  

 -: المبادل و األسس التصميمية  -

 : اضيةتوفير فرص للحركة و ممارسة التمارين الري -1

و تلرك  حيث تقت ن التمارين ال ياضية بعردد مرن الفوائرد النفسرية و الجسرما ية 

الفوائررد تشررمل تحسررين  ررحة القلررص و األوعيررة الدمويررة و تدفرريز معرردسل 

اسكتئررراب برررين البرررالغين و األطفرررال ، و يجرررص ان تشرررتمل حررردائق المؤسسرررال 

ن ن  المسرتددمي" متنوعة بين الطول و القصر  لتمرPathsالعالجية مم ال " 

 جوسل تأملية طويلة او قصي ة . 
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قديم فرص لعدد من الخياراا و توفير الخصوصية للمستخدمين ت - 2

 :                       ووضع تجارب للشعور بالسيطرة  

ى و ذلك المبدأ يجعل المر يز يتغلرص علرى فقدا ره السريط ة حيرث أ ره يعرا 

ا رة بره اسطبا  على كافة اسمرور الد من التحكم التام من قبل المعالجين و

 من أكل و ملبس و بي ه .

علرى  و ذلك فقد تبين ان هلا األحسا  بفقد السيط ة له أثار سرلبية واضرحة

جهررراز المناعرررة للم ضرررى و علرررى  رررحتهم النفسرررية فبرررللك تظهررر  أهميرررة 

اسررتددام الحرردائق " ممررا تضرريفه مررن الحررد مررن الترروت  و اسجهرراد و عرردم 

ل سى و ضعف الجهاز المناعى " للمنشرأل العالجيرة حيرث تمثراستزان النف

الجيرة الوسيلة المثلى لله ب من تلك القيود و القواعد داخرل المؤسسرال الع

 و المستشفيال عن ط يق تقديم اختيارال متنوعرة مرا برين منراطق الجلرو 

و ممرر ال للسرري  و منرراطق للتأمررل و منرراطق لال شررطة و كررل ذلررك يعررزز 

 بقدرته على التحكم اللاتى .شعور المستددم 

تشجع المستخدمين على المكوث معا و تمنح م تجربوة  ايجاد مناطق – 3

 الدعم االجتماعى :

م أثبتا األبحاث أن األشداص اللين يتمتعرون بمسرتويال م تفعرة مرن الردع

اسجتمرراعى يتمتعررون بصررحة أفضررل و يتعررافون بسرر عة أكبرر  و يصرربحون 

 زلررة و بالتررالى فيجررص ايجرراد منرراطق تسررم أقررل ترروت ا ممررن يعررا ون مررن الع

بالدعم و التوا رل اسجتمراعى سروا  مرن قبرل الم ضرى و زائر يهم أو مرن 

قبررل الم ضررى و بعضررهم الرربعز أو مررن قبررل الم ضررى و العرراملين بتلررك 

و ينصررر  برررأن تكرررون تلرررك الف ابرررال الدارجيرررة علرررى عالقرررة  المؤسسرررال

طق اس تظررار كمررا مباشرر ة مررع برر   الم ضررى و المرردخل ال ئيسررى و منررا

يجرررص ان تتواجرررد ف ابرررال ثا ويرررة تمرررن  مجموعرررال  رررغي ة قررردرا مرررن 

 . الدصو ية

               : االرتباط بالطبيعة - 4

 ان الطبيعرررة دائمرررا مرررا تجرررلب اس تبررراه و الحررردائق العالجيرررة تثيررر   رررحوة

الحررروا  و تهدئرررة العقرررل و تعمرررل علرررى الحرررد مرررن التررروت  و ابررر از طاقرررة 

لقصرروى ا اخليررة و لكررى تقرردم الحديقررة اسسررتفادة  اسستشررفائية اسستشررفا  الد

فيجررص أن تحترروى علررى امرردادال  باتيررة وفيرر ة كمررا يجررص ان تحترروى علررى 

عنا رر  مميررزة تماثررل الطبيعررة حيررث لهررا مرر دود م ئررى و مسررمول مثررل 

 عنا   المياه المتح كة .

 و بررال بم مررن أفضررلية التصررميم العضرروى المماثررل للطبيعررة و لكررن يجررص

 الوضع فى اسعتبار أن تكون المم ال مناسبة للمشى مرن قبرل الم ضرى و

 ينبغى جعلها مناسبه لح كة المعاقين .

و عنررد تصررميم الحرردائق العالجيررة يجررص اجرر ا  تنررول فررى مجرراسل ال ةيررة 

صرل المفتوحة و النصف مفتوحة و المغلقة لتروفي  التنرول المطلروب و قرد ي

ه فرررى الف ابرررال الداخليرررة باسضرررافة أهميرررة هرررلا المبررردأ لدرجرررة اسرررتددام

 للف ابال الدارجية أيضا .

 الوضوح : – 5

 و يعد من المبادز الهامة حيث يجص أن تظهر  تلرك الف ابرال مرن العنصر 

 ال ئيسررى للمنشررأة الررلى يعررد األكثرر  اسررتدداما فيهررا حيررث يعنررى اسررتددام

 را مرن ذك الالفتال من األمور الدالة على عدم تحقق هرلا المبردأ لرلا و كمرا 

ثرل قبل سبرد مرن وضروح الحديقرة العالجيرة مرن المنراطق المميرزة للمنشرأة م

 المدخل ال ئيسى أو الفنا  الداخلى .

 : س ولة الوصول - 6

يررث  حو هررلا المبرردأ يعنررى امكا يررة اسررتددام المسررتعملين للحرردائق العالجيررة 

  يجص أن يتمكن النا  من كل األعمال و القردرال علرى الردخول و التحر 

 فى جميع أجزا  الحديقة .

عرا يجص أن تكون كافية لم ور اثنان من الك اسرى المتح كرة م  )المم ال(

" بو رررة و يجرررص أن تكرررون متاحرررة لح كرررة 6حيرررث يجرررص أس تقرررل عرررن "

الم ضررى علررى األسرر ة المتح كررة و يجررص أن ي اعررى ذلررك فررى منحنيررال 

 كة .المم ال كما يجص أس تحتوى األرضيال على فوا ل تعو  الح 

و مررن أهررم األشرريا  الواجررص م اعاتهررا ضرر ورة وجررود م اكررز للتمرر يز 

بجررروار تلرررك الحررردائق تتمترررع ب ةيرررة جيررردة للفررر اغ ككرررل لضرررمان العنايرررة 

 بالمستددمين مما يضمن اسستغالل الجيد لتلك الف ابال .

 

 

 (19)   ورة لتوضي  اسبعاد المثالية للمم ال 6شكل رقم 

 األلـفــة :  – 7

حيرث  يجص أن يتم  تواف ه فى الف ابال لتمكنها من تأديرة وظيفتهراو هو ما

أ رره مررن البررديهى عنررد ا ررابة شرردص مررا باضررط اب  فسررى أو حالررة مررن 

حرراسل اسكتئرراب أو ا ررابة جسررما ية  مررا فهررو يفضررل البقررا  فررى الغ فررة 

سرية الدا ة بره لرلا فكران مرن الضر ورى  ترواف  مبردأ األلفرة و ال احرة النف

 تشجع المستددم للتوا ل و المكوث بها . للحديقة بحيث

و ذلك عن ط يق اسرتددام عنا ر  مق برة و مألوفرة للمسرتددمين و تجنرص 

اسررتددام عنا رر  ب يبررة عررن البيئررة المحيطررة عررن البيئررة المحيطررة بهررم و 

ى يظه  أهمية هلا المبدأ خا ة للمستددمين الميئو  من شفائهم و لم ضر

 الزهايم  .

 : ال دوء – 8

ائق ذال األبررر اي العالجيرررة تحتررراج الرررى الهررردو  بحيرررث تمكرررن ان الحرررد

كرل  المستددم من اسستمتال بعنا   الطبيعة المدتلفة حيث يجص أن تبتعرد

 البعد عن مدارج هبروط الطرائ ال و الطر   ال ئيسرية و مواقرف السريارال

 و العنا   و األجهزة الميكا يكية المزعجة .

 : الراحة -9

جيرة العامة  للم ضى أو لمستددمين الف ابال العالان من السمال النفسية 

 بشرركل عررام  احساسررهم الرردائم بعرردم األمرران و الدررو  النرراتج امررا مررن عرردم

الكفررا ة الح كيررة أو مررن مرر ي  فسررى مررا لررلا فيجررص أن يررتم ترردعيم جا ررص 

 ال احة و اسطمئنان عن ط يق توفي  مرا يحتاجو ره مرن عنا ر  ال احرة و

 دارجية العالجية خا ة في :األمان داخل الف ابال ال

 لعنا   النباتية ( .ا –لتبليطال ا –لمقاعد ا –) الدرابزين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20) دور العنا   المتنوعة في دعم ال احة و اسمان ورة لتوضي   7شكل رقم 
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 : استخدام الفن االيجابى المباشر و الواضح -10

النحتيررررة و العالمررررال المميررررزة "  العنا رررر  و يقصررررد برررره اسررررتددام

Landmark داخررل الف ابررال العالجيررة و لكررن يشررت ط أس تكررون لهررا "

طررررابع الغمرررروي حيررررث يجررررص ان تتسررررم بالمباشرررر ة و الوضرررروح حيررررث 

أوضرررحا الدراسرررال مررردى ترررأثي  المسرررتددم بالعنا ررر  المميرررزة داخرررل 

 الف ابال .

التوت  عندما يكرون  العنا   المميزة قد تعمل على رفع المعا اة و الحد من

مررا بهرررا مرررن فرررن مباشررر  و أن الفرررن التج يررردى المعقرررد و الصرررعص اسدرا  

سيكون له أث ا سلبيا على المستددمين فى المنشأل حيث اتض  من تج برة 

تما فى مستشفى القلرص بالوسيرال المتحردة األم يكيرة أن م ضرى عمليرال 

يعرر ي حرردود القلررص يتعررافون بسرر عة أكبرر  عنرردما يتواجرردون فررى منرراطق 

        المنرراظ  طبيعيرررة أو عنا ررر  واضرررحة و كمررا يقرررل احتيررراجهم للمسررركنال .   

(21) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 children’s hospital gardens in California (22) 8شكل رقم 

 

 

 المبادل و األسس التصميمية للفرا اا العالجية من وج ة نظر 2.2.3

 ( ) رومي رولينج                         

" و هررى  CMLI: هررى مهندسررة معماريررة ا جليزيررة معتمررد "  تعريووف -

و  عامرا فرى تنسريق المواقرع كمرا ا هرا كاتبرة و باحثرة 20ذال خب ة تفو  

 استشارية فى اعمال تنسيق المواقع .

تملك شر كة تصرميمال كبر ى تعمرل فرى مجرال تنسريق المواقرع لهرا عردد 

 من أهم مؤلفاتها :كبي  من مشاريع تنسيق المواقع العمالقة و 

 Healing Garden "  The application of 

complementary therapeutic within the landscape" 

 

و لها العديد مرن اسورا  البحثيرة المنتشر ة فرى 

المجرررراسل العلميررررة و المررررؤتم ال  كمررررا ا هررررا 

مقدمة بر امج علميرة متدصصرة فرى اسذاعرة و 

 التليفزيون .

 -: التصميمية المبادل و األسس -

 ينبغوووى أن يشووواري العميووول فوووى جميوووع مراحووول التصوووميم   التصوووميم -1

 :بالمشاركة  

التصررميم بمع فررة المصررمم و المسررتددم معررا و يررتم ذلررك عررن ط يررق تعرر   

خل المصررمم علررى احتياجررال العميررل و متطلباترره و ربباترره و يررتم ذلررك الترردا

 ة و اسسرتبيا العن ط يق عدة ط   و لعل من أهمها المقابالل الشدصري

. 

 : يجب أن تقوم الحديقة بتحفيز حواس المستخدمين - 2

ية حيث يجص أن تتمتع الحديقة ببيئة تعمل على تحفيز الحوا  النفس

 و الجسما ية و تعمل على حوا  اس سران الدمسرة اس و هرم الشرم و

 اللمس و التلو  و ال ةية و السمع .

 : ييجب أن تكون الحديقة س لة االدرا - 3

و  من الواجص أن تكون الحديقة واضحة الحردود و الشركل العرام و المرداخل

بع المدارج بالنسبة للمستددم كما يجص أن يظه  جز  من مالمحها و الطرا

الداص بها من الدارج و لكن يجص اضفا  جا ص قليل من الغمروي الرلى 

 يدفع مستددم ذلك الف اغ سستكشافه بسهولة . 

توووفير لاالحتياجوواا النفسووية المتنوعووة و المت ووادة  دراسووة الجوانووب و -4

 :  بيئة مريحة

 مررن المهررم مع فررة بمرراذا يشررع  مسررتددم الف ابررال و الحرردائق العالجيررة عنررد

ون تصميمها و يجص أن يتع   المصمم على األشيا  التى يحتاجها الفر د ليكر

  أكثرر  راحررة و هرردو ا و امكا يررة قضررا  الوقررا بالنسرربة لرره و ذلررك لكررى يررنج

المصررمم فرري تصررميم حديقررة تررؤدى وظيفتهررا اسستشررفائية يجررص أن ي اعررى أى 

تحفظررال للمسررتددمين حررول أى عنصرر  مررن عنا رر  تنسرريق الموقررع و يررتم 

 تجنبها تماما.

 :    س ولة االستخدام   س ولة التنقل داخل و حول الحديقة   -5

دا رة يجص اسهتمام بع وي المم ال والدامال المصرنوعة و التبليطرال ال

ى بتلك الممر ال و تغير ال المناسريص مرن حيرث تروفي  وسرائل اس تقرال ال أسر

 المناسررربة " المنحررردرال " و ذلرررك لتتناسرررص مرررع الكفرررا ة و القررردرة الح كيرررة

 لمستددمين تلك المنشأل .

 :تتميز الخاصية بعدم االنغالق -6

و يرررنص هرررلا المبررردأ علرررى أن تكرررون فررر اغ مفتررروح م حرررص و اس يتواجرررد بررره 

 جعله منغلق أو منف من قبل المستددمين .ماي

.....الو    .-الفراشواا  –الطيوور  –ة البريوة   الحيوانواا تشجيع الحيا - 7

 داخل نطاق الحديقة العالجية :

 ان تشجيع الحياة الب ية له عدة فوائد لعل من أهمها:

ن وجررود أ رروال معينررة مررن الطيررور و الحشرر ال و الكائنررال الغيرر  ضررارة ا –

 على القضا  علي الكائنال الضارة الغي  م بوب بها .يساعد 

جررود بعررز الحيوا ررال و الطيررور يعمررل كعامررل مسرراعد علررى اسستشررفا  و –

سرتددم مجا با الرى جا رص مرع النباترال لرلا فران البيئرة مفيردة و داعمرة لال سران 

 الحديقة العالجية حيث تساعده على اسحسا  بالبيئة الطبيعية الح ة .

دراسوة التغييوراا الموسومية  والعناصر النباتية المالئمة للموقع  اختيار - 8

 : الخاصة

 و هررو يقصررد برره اسررتددام ا رروال و عنا رر   باتيررة  ررحية و س تحترراج ل عايررة

خا ررة أو اسررلوب  رريا ة معررين كمررا يجررص أن تتناسررص مررع الطبيعررة المناخيررة 

                       عة الشمسرية .                      ميرة األشرك -ول الت بة و طبيعرة األري.       -للموقع من :    

 المناخ –

ن عوووتووووفير الشوووعور بقووودرة الحديقوووة العالجيوووة علوووى تخفيوووف العوووبء  - 9

 المستخدمين :

يجص أن تكون الحديقة ف اغ م حص و يشع  المستددم بقدرته على ت   كرل  

األفرر اد علرررى مررا يشررغله و يتسرربص لرره بررالتوت  خارجررره و يقرروم بنقررل اهتمررام 

استكشرا  هررلا الفرر اغ و قررد يلررزم عمررل أكثرر  مررن  شرراط داخررل تلررك الف ابررال 

فاعرل لمن  المستددمين ف  ة للتفاعل اسيجرابى مرع الفر اغ باسضرافة الرى الت

 (23)        لمشاهدة " المع و  .ا –السلبى " التأمل 
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 نظرالمبادل و األسس التصميمية للفرا اا العالجية من وج ة  3.2.3

 ) جين الرسون (                                    

 : هي مهندسة معمارية حا لة على درجة الماجستي  في  تعريف -

“Therapeutic Recreation and Outdoor education” 

و هررري  1990مرررن جامعرررة مينيسررروتا عرررام 

متدصصرررة فررري مجرررال الزراعرررة مرررن اجرررل 

 الصررحة و اسستشررفا  و هرري تعمررل كمنسررق

البسرتا ية اسستشررفائية  عرام لم كرز الدردمال

و قد تردربا فري مجرال المبرادى  و اسسرس 

الدا ررة بالحرردائق العالجيررة و هرري عضرروة 

فرري الم كررز اسستشرراري للحرردائق العالجيررة 

 التابع لجامعة مينيسوتا و من اهم كتاباتها :

 What’s So Therapeutic About Horticulture 

 The Nature Of Successمؤتم      مقال منشور في          

Healing by design: Healing gardens and Therapeutic 

landscapes  

 www.informedesign.umn.eduمقال منشور في موقع          

Generation gardening together New York: Haworth 

press 2006   

 وقد استندل في دراسة الحدائق العالجية علي محورين رئيسين :

 -: المبادل و األسس التصميميةأوس : 

 تنوع الفرا اا : -1

احتررروا  الفررر اغ علرررى عررردد مرررن الف ابرررال المتنوعرررة و ذلرررك لمرررن  المررر يز 

 sense“خيارال و ذلك يؤث  على زيادة الشعور بالتحكم في ق ارته الدا ة 

of control leading”   ، وذلرك يرؤدي الرى خفرز معردل التروت  واسجهراد

 .                                                كما تتنول الف ابال الثا وية لتغطية احتياجال الم ضى المتنوعة

 

  

 

 

 

 

 

 St. Francis Country House (24 ) 9شكل رقم 

 : انتشار الغطاء االخ ر -2

  بالمقار رة بالعنا ر  ”hardscape“قرع المصرنعة تقليل عنا   تنسيق المو 

  ”softscape“الطبيعيررة المتمثلررة فرري الزراعررال والغطررا  األخضرر  خا ررة 

قررة المسرراحة الكليررة للحدي ثلثوويحيررث يجررص اس تقررل  سرربة الغطررا  النبرراتي عررن 

دعررم الشررعور باسرتيرراح وتقليررل الترروت   العالجيررة وذلررك يكررون لرره اثرر  فرري

 . لف ابال العالجيةواسجهاد لمستددمي ا

 :      م وتشجيع التمارين واالنشطةدع -3

وذلك فيجص عمرل ف ابرال مناسربة لممارسرة ا شرطة رياضرية وت فيهيرة تلبري 

احتياجال  المستددمين كما يجرص تشركيل الممر ال والمماشري بشركل يتناسرص 

 مررع اسسررتددام األمررن للم ضررى ممررا يرردعم الحالررة الصررحية والنفسررية ويقرراوم

 اب .اإلكتئ

 

 دعيم وسائل الجذب االيجابية  المل ياا االيجابية :ت -4

لررك ومررن أهررم تلررك الوسررائل النباتررال والزهررور والعنا رر  المائيررة وقررد تعمررل ت

الوسررائل علررى وضررع أواقترر اح أ شررطة تعمررل علررى شررغل أوقررال الفرر اغ مثررل 

 . العمل في البستنة وشئون الزراعة

 Franklin Park Garden (25)   10رقم شكل 

 تقليص والحد من األختراقاا: -5

ل حيث تعمرل الحردائق والف ابرال المفتوحرة علرى تقلريص العوامرل السرلبية مثر

الضوضررا  الناتجررة عررن المنرراطق الحضرر ية والرردخان والتلرروث واسضررا ال 

الصررناعية وتعمررل علررى تطهيرر  المؤسسررال العالجيررة واسستشررفائية مررن تلررك 

جيررة لرردعم الوظيفررة اسستشررفائية والعال المررؤث ال واسررتبدالها بررأخ ى ايجابيررة

 . الدا ة بها

 : الحد من الغموض -6

حيرث يجرص تقلريص الغمروي والحرد منره فبرال بم مرن ان الغمروي قرد يكررون 

تحررد حقيقرري للصررحة ولكنرره قررد ثبررا أن لرره تررأثي  سرر  خا ررة علررى الم ضررى 

والمعررراقين وكبرررار السرررن وقرررد أدل دراسرررال عديررردة الرررى أن الفرررن التج يررردي 

مز سيررتمكن اسشرداص الم ضررى بشركل عررام علري تحملرره لرلا فرران الفررن الغرا

 التج يدي الغي  مفهروم بير  مالئرم وبير  مناسرص للف ابرال العالجيرة ويجرص

 استبداله بفن واض  ومباش  .

 

 -: تصميم العناصر المستخدمة فى الحدائق العالجية ثا يا :

لرررك ن والطبيعرررة وذان الحديقرررة العالجيرررة تمثرررل العالقرررة السررروية برررين اس سرررا

بغ ي الحصرول علرى الوضرع والنظرام المثرالى القرادر علرى المسراعدة علرى 

س عة التماثرل للشرفا  ومرن هنرا فرأن هنرا  سربعة عنا ر  تصرميمية محتملرة 

تمثررل اسسررس التصررميمية والدطرروط الع يضررة للو ررول الررى الفرر اغ المالئررم 

 -للعملية اسستشفائية وتلك العنا   هى:

 المداخل : -1

عمل مداخل خا ة م حبه تتميز بشركل جرلاب يجترلب وي حرص برزوار و يتم 

 مستددمين الحديقة .

 : ةالعناصر المائي -2      
ية والجسرد م اعاة تأثي اتها المتنوعة والمتعددة من الناحية النفسية وال وحيرة

 واختيار مايناسص متطلبال مستددم الف اغ .

        استخدام األلوان واالضاءة  -3      

يق يجص توظيفها بشكل مبتك  سوا  باسرتددام الغطرا  النبراتى او عنا ر  تنسر

الموقررع اسخرر ي وذلررك حيررث تعمررل علررى ترردعيم اسحسررا  بال احررة والسرركينة 

 وت فع من الحالة النفسية ومقاومة اسم اي الجسدية .

  التركيز على العناصر الطبيعية -4       

لمررررواد الطبيعيررررة مثررررل اسحجررررار مرررن الواجررررص الت كيررررز علررررى اسرررتددام ا أن

واسخشررراب كعنا ررر  تسرررتددم فرررى الممررر ال وبرررين المسرررطحال الدضررر ا  

واسرررتددام األسررريجة الطبيعيرررة والتعامرررل مرررع ال يررراح "النسررريم" واس ررروال 

 كعنا   طبيعية خارجية تدعم احسا  المستددم بالبيئة الطبيعية .

  لعالجيةيقة االتكامل بين العناصر الفنية وبين الحد -5      

ويكررون الغرر ي مررن هررلا التكامررل هررو تعزيررز وترردعيم الصررحة العامررة ل فرر اد 

م وتحسين الحالة المزاجية والنفسية لهرم عرن ط يرق اضرافة عنا ر  فنيرة تردع

 الشكل العام للحديقة وتضفي حالة من اسبهار المحبص .

http://www.informedesign.umn.edu/
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 تدعيم الحياه البرية فى الفراغ العالجى -6      

ه الب ية كتروفي  مجر ى مرائى لجرلب الطيرور، حيرث وضع عوامل جلب للحيا

تعمرررل علرررى جرررلب ا ررروال محببرررة وبيررر  ضرررارة مرررن الحيوا رررال والطيرررور و 

 (  8الحش ال وفى  فس الوقا تجنص الكائنال الضارة منها . )

 المبادل و األسس التصميمية للفرا اا العالجية من وج ة نظر 4.2.3

 ( ليكس ستاريا)                                   

هو استشارى معت   به دوليا فرى مجرال :  تعريف -

العمررارة و تنسرريق المواقررع و محاضرر  فررى مجرراسل 

متعرررددة مثرررل التصرررميم و الطاقرررة و قرررد تدررر ج مرررن 

 " .Yaleمدرسة العمارة فى جامعة " 

" و هررو Feng Shuiو هررو ممررار  لعلررم ال" 

علم  رينى مرن العلروم القديمرة الترى تمترد لحروالى 

سنة و هو يضم مجموعة من المعراري الترى تكشرف كيفيرة  حقيرق  3000

التوازن بين الطاقال داخل اى ف اغ لضمان  حة األف اد المتواجدين فرى 

الميرراه حيررث يسررتند هررلا  Shuiال يرراح و  Fengذلررك الفرر اغ ، و هررو يعنررى 

العلررم علررى فهررم الطبيعررة و يتعامررل مررع األري علررى أ هررا مملررؤة بالحيرراة و 

لواجص اسستفادة منها لتحسين  حة اس سان ،و هرو مستشرار لعردد الطاقة ا

مرن المؤسسرال حيررث تدصرص فرى مجرراسل تصرميم المنشرأل العالجيررة و 

 التجمعال السكنية و التجارية .

 و هو الحا ل على منحرة فرورد للدراسرال الثقافيرة و قرد عرين الباحرث فرى

ص سئتما ى الدا"و هو مستشارا للب  امج اYaleمجلس النواب لجامعة " 

 باألمم المتحدة فى مجال الصحة العامة و التدطيط اسقليمى .

 (26)-و هو محاض  فى عدد من الكليال و منها :

دن * * معهد سيميثسو يان فى واشنطن .              * كلية رمجنص فرى لنر

 *         يررا .جامعررة ييررل .                                   * جامعررة كاليفور 

 جامعة مينيسوتا .

 -: المبادل و األسس التصميمية -

و الحديقرررة لمسوووتخدمين هوووم المحوووور الرئيسوووي  للعمليوووة التصوووميمية ا -1

العالجيررررة بحكررررم طبيعتهررررا تجبرررر  المصررررممين علررررى اسسررررتعا ة بدبرررر ال 

ى فرالمستددمين و أذواقهم الشدصية لتصميم الف ابال لتدعم المستددمين 

 ة داعمررة لالستشررفا  .و يررتم ذلررك عررن ط يررق عرردةاحتياجرراتهم و تكرروين بيئرر

    -عوامل منها :

 أن تحمل الحديقة العالجية اختيارال متعددة. حيث ينبغى -

 نبغى أن تمتزج الحديقة العالجية بتج بة الشعور بالسيط ة على اللالي -

 نبغى أن تدلق الحديقة العالجية دعما حقيقيا لالتصال الجماعى .ي -

   الحديقة العالجية بالتأمل .ينبغي ان تسم -

 مارسة التمارين ال ياضية والمشي والح كة .خلق ف ص لم -

نبغي ان تتمتع الحدائق العالجية بوضروح التصرميم و تجنرص التشركيالل ي -

 . ”dead end“المعقدة و  هايال المم ال المسدودة 

نبغرري ان تكررون الحديقررة العالجيررة م ئيررة بوضرروح و سرررهلة اسدرا  و ي -

 بعيدة عن استددام الالفتال.

نبغرررري ان تكررررون سررررهلة الو ررررول و اسسررررتددام مررررن قبررررل المعرررراقين و ي -

 مستددمي الك اسي المتح كة .

 يررق ينبغرري ان يتررواف  بهررا الشررعور باسمرران مررن الناحيررة النفسررية عررن ط -

حيث يجص   ”fish bowl effect“تواف  اماكن محمية من  ظ  اسخ ين 

ي مررن الدلررف و يجررص ان ي اعررى السررماح بررالجلو  ان تررتم حمايررة الك اسرر

 على اسعشاب و اسستلقا  .

نبغرري ان يتررواف  بهررا الشررعور باسمرران مررن الناحيررة الجسرردية مررن خررالل ي -

و ضرمان اسرتددام اسرط  تمنرع اس رزس  و ”handrail“توفي  الردرابزين 

اسبهررار البصرر ي و ترروفي  امرراكن الجلررو  علررى فترر ال متقاربررة خا ررة 

  ب من المداخل .بالق

نبغي توفي  ال احرة النفسرية للمسرتددمين عرن ط يرق م اعراة احتياجرال ي -

الم ضررى و ترروفي  امرراكن الظررل و الشررمس و الحمايررة مررن ال يرراح وترروفي  

مقاعررد تسررم  بوضررعية اسسررتلقا  و تشررمل خلفيررة لحمايررة المسررتددمين مررن 

ن او  ظررر  اسخررر ين و م اعررراة احتياجرررال المررردخنين مرررن قبرررل المررروظفي

 الم ضى او الزائ ين عن ط يق توفي  ف ابال خا ة لهم .

يجص ان يتواف  بها الشرعور بالهردو  و ال احرة و يبتعرد المسرتددمين عرن  -

 مصادر الضوضا  .

 اعاة عامل اسلفة برين المسرتددم و عنا ر  تنسريق الموقرع الطبيعيرة و م -

 الصناعية .

 قدة.شكال التج يدية المعاستددام الفن اسيجابي الواض  و تجنص اس -

 لطبيعة.تدعيم و تشجيع التفاعل مع ا -

دعووم الشووعور بالخصوصووية واالنغووالق عوون طريووق اسووتخدام البوابوواا  -2

 .  واالسيجة

 . كوين االحساس بالحركة داخل الفراغت -3

الممررر ال داخرررل الحديقرررة العالجيرررة تمثرررل ال حلرررة اسستشرررفائية الشدصرررية 

هررا القرردرة علررى خلررق شررعور يمررزج مررا بررين الدا ررة بكررل مسررتددم حيررث ل

الغمررروي واسلفرررة و الجاذبيرررة و تمكرررن المصرررمم مرررن تلبيرررة اسحتياجرررال 

يطرة المدتلفة للمستددمين باكب  قدر من الفاعلية عن ط يق العنا ر  المح

 . بالمم ال و المماشي

 . ستخدام القوة االستشفائية للمياها -4

نررة العالجررى فهررو يرر تبط بالطمأ ي يعررد المررا  رمررز الحيويررة و قدسررية الفرر اغ

 والسررالم والهرردو  كمررا ان للطبيعررة الح كيررة لررللك العنصرر  اثرر  سرراح  علررى

 . الطبيعة اسستشفائية للموقع

 ستخدام القوة االستشفائية لألرض .ا -5

حيث تعرد اسري هري اسسرا  لكرل شر  مرادي فتعرد جميرع ا روال الصردور 

قرة واه  اسري وتنبرع منهرا الطاوالكائنال الحيرة والطيرور مراهي اس مرن ظر

 . اسبداعية للا فهي تعزز بشكل كبي  اسستشفا  واسستجمام

 ستخدام مجموعاا متنوعة من اساليب وضع المقاعد و أنواع ا .ا -6

اخرل كما ان المسارال فى الف ابرال العالجيرة ت مرز الرى ال حلرة العالجيرة د

 وى تعتنررى باسسررتجمام الفرر اغ فرران منرراطق الجلررو  ت مررز الررى المنرراطق الترر

اسسررت خا  لررلا فرران منرراطق الجلررو  هررى عنصرر  هررام مررن عنا رر  الحديقررة 

 -حيث يقدم :

 التفكي  *            * ال احة                         * التجديد                     

 التأمل*                       *اسختالط و التفاعل اسجتماعى                

 استخدام االلوان واالضاءة . -7

ان اللرررون والضرررو  يعرررد بمثابرررة روح الحديقرررة العالجيرررة ويعرررد مرررن 

يجرص العنا   المؤث ة الترى تسرهم فرى تقبلنرا للحيراه ولالستشرفا  لرلا ف

م اعراة أن تكرون األضرا ة متدرجرة و موزعرة بح فيرة و مهرارة كمررا 

 يجص وضع التأثي ال اللو ية المتعددة لدي المستددمين .

 

 roof garden) st thomas hospital (27)   11شكل رقم 

 
 نشاء نقاط ربط طبيعية وعناصر فنية .ا -8
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ا رة من اجل جعل الحديقة مثي ة لالهتمام فمرن الهرام اسرتعمال العنا ر  الد

واسعمررال الفنيررة التررى تعمررل كعنا رر  ربررط و قرراط مميررزة يكررون مررن شررأ ها 

ى او مايجعل الحديقة تظهر   كفر اغ كلرتحديد الدطوط ال ئيسية للف اغ وهلا 

 .مجموعة من الف ابال الجزئية

 تشجيع الحياة البرية . -9

ة و ان الحدائق العالجيرة مرن اهردافها تحقيرق اتصرال المسرتددمين مرع الطبيعر

لررى تلررك هررى القرروة الكامنررة للطبيعررة التررى ترردعم الحالررة النفسررية و تسرراعد ع

س ايعيررة بالمدلوقررال اسخرر ى شرر ط اسستشررفا  لررلا فيجررص ترردعيم البيئررة الطب

 . تكون ضارة

 لتحكم فى االشعاعاا الكونية و الك رومغناطيسية ال ارة .ا -10

لعمليرة ابال بم من ان القوى اسرضية تعد من العوامل المؤث ة و الفعالة فرى 

" ممرا  Geopathic Stressاسستشفائية قد تصب  خط ا فى ظرل ظراه ة " 

 عفال ستحصى للا فمرن الهرام القضرا  و السريط ةقد يتسبص باض ار و مضا

 . على تلك الظاه ة

 ء الحديقة للمقدساا .احتوا -11

يعررد تواجررد المقدسررال مظهرر  مررن المظرراه  ال وحيررة المضررافة علررى الفرر اغ 

 . العالجى

 

 

 -لمختلفة :ا مقارنة بين وج اا نظر المختصين.-4
سرس فري تو ريفال  ظ ا لتعدد وجهال النظر  فكران سبرد مرن وضرع تلرك األ

لروزن اوظيفية و اجتماعية و بيئية مع عمل مقار رة برين تلرك األرا  لم اعراة 

 النوعي لكل مبدأ من المبادز  عند تصميم أو تقييم لي ف اغ عالجي .
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تشجيع ممارسة التمارين و  -1 

 األ شطة ال ياضية

 

    

لوضوح و سهولة اإلدرا ا -2  

 
  

 
 

استددام الفن اسيجابي و  -3

غمويالبعد عن ال  

 

 
 

  

هولة الو ول و اسستددامس -4  

 
  

 
 

دعم وسائل الجلب اسيجابية  -5

 ) الملهيال (

 

  
 

 

ستددام العنا   المائيةا -6  

 

  
  

ستددام األلوان و اإلضا ة ا -7  

 

  

  

ستددام مناطق الجلو ا -8  

 

   

 

ستددام المداخل الم حبةا -9  
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شجيع الحياة الب ية ت -1   

 

 
   

الهدو  و البعد عن مصادر  -2

 اإلزعاج

 

 
 

  

  تشار العنا   النباتيةا -3

 

 
  

 

سرتباط بالطبيعةا -4  

 
 

 
 

 

ستددام قوى األريا -5  

 

   
 

السيط ة على اإلشعاعال  -6

 الكو ية الضارة
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اعيلدعم اسجتما -1   

  

  

 

تنول الف ابال و دعم  -2

  الشعور بالسيط ة 

 

  

األلفة -3  

  

   

ال احة -4  

  

   

يام الحديقة بتحفيز الحوا ق -5   

 

  

عم الشعور بالدصو يةد -6  

  

 

  

حتوا  المقدسالا -7  

 

   

 

دراسة الجوا ص و  -8

نفسيةاسحتياجال ال  
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 -الخالصة و االستنتاجاا :

 
يرة الدارجيرة المفتوحرة للمنشرال العالج مما سبق يتض  أن دراسة الف ابرال

ليررل تقتالقرري اهتمامررا واسررعا  ظرر ا للرردور الفعررال الترري تقرروم برره و يتمثررل فرري 

ك فرران تلرر و اسحسررا  باسمرران و ال احررة واسسررت خا أاسجهرراد و اس فعررال 

 ا هرا تسراعد لن تتمكن مرن عرالج الم ضري بشركل ترام بمف دهرا اسالف ابال 

لقرردرة فري العمليررة اسستشررفائية و العالجيررة لمررا لهررا مرن أثرر   فسرري ي فررع مررن ا

 . علي مقاومة اسم اي سوا  الجسدية أو النفسية

عرادة فر اغ ا –فر اغ المرالذ  –أ وال الف ابال العالجية تشمل )ف اغ التأمرل 

جيرة لعالالتاهيل ( ولكن بعد دراسة األسرس و المبرادز التوجيهيرة للف ابرال ا

يرة فيتض  أن من األفضل ان يشتمل الف اغ العالجي علي أكثر  مرن  رول لتلب

 وو المتطلبرررال النفسرررية و الجسررردية لمسرررتددمين تلرررك الحررردائق اسحتياجرررال 

 الف ابال .

األرا  المدتلفررررة و المتنوعررررة بررررين المتدصصررررين فرررري المبررررادز التوجيهيررررة 

لرك تص اجر ا  مقار رة برين لرلا فكران مرن الواجرللف ابال الدارجية العالجيرة 

ال األرا  لمع فرة الرروزن النروعي لكررل مبرردا ممرا يت تررص عنره مع فررة األولويرر

ي أالواجص م اعاتها عند وضع تصميمال للف ابال العالجيرة او عنرد تقيريم 

    ف اغ عالجي قائم . 
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