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ABSTRACT  
Buildings of healthcare should have requirements and needs of the architectural design. These 
requirements stem from the actual needs of each society, but at the same time can benefit effectively 
from the experiences of developed countries in this area - both were similar circumstances or different 
in order to reach the highest performance of the building. In this case, the requirements of indicators 
are used as a checklist to determine which different elements to be met and relied on throughout the 
studies carried out by some international organizations, research and reports of interest. Such 
checklists can be considered as efficient source to determine the requirements to be accessible. In the 
same context, there are several determinants of help to improve the environmental performance of the 
building and checklist adapted to the building with the surrounding environment without damaging the 
building or the environment with the convenience of individuals, which may result in knowledge of 
the requirements of the design and an analysis of each side to develop on a regular, ongoing basis. 
Hence, the research will deal with findings of the performance of a number of global systems 
associated with sustainable healthcare buildings and also the evaluation system in Egypt as the local 
system. It aims to clarify each system and credit of the achievement of those parameters in order to 
access to the determinants of improving the performance of the building in the context of a specific 
and comprehensive environmental analysis.  It will gain access to the methodology in the context of 
the most important determinants affecting the performance of the building in terms of energy, water, 
emissions, transport, materials and resources. 
 
KEY WORDS: Health Care Buildings ,Sustainable Design Strategies, Green  
                           Architecture, Sustainable Design, 
 

 التصمیم البیئي المستدام لمباني الرعایة الصحیة
  احمد الحسین تحلب

  المنصورة، مصرسم الھندسة المعماریة، معھد مصر العالي للھندسة و التكنولوجیا بالمنصورة،ق
  E-mail:  Eng_ahmedtohlob@hotmail.com :البرید االلیكتروني

  الملخص
نظرا إلي أن مباني الرعایة الصحیة لھا متطلبات واحتیاجات تصمیمیة خاصة نابعة من طبیعة الوظائف التي 

ولكن في نفس الوقت یمكن االستفادة ، ون ھذه المتطلبات نابعة من االحتیاجات الفعلیة لكل مجتمعتؤدیھا  وتك
بشكل فعال من تجارب الدول المتقدمة في ھذا المجال سواء تشابھت الظروف أو اختلفت بھدف الوصول إلي 

 تحدد من خاللھا العناصر في ھذه الحالة تصبح المتطلبات مؤشرات تستعمل كقائمة مراجعة. أعلي أداء للمبني
ومن خالل ذلك یمكن االعتماد علي الدراسات التي تقوم بھا بعض المنظمات ، المختلفة التي یجب توافرھا

العالمیة واألبحاث والتقاریر التي تھتم بھذا المجال باعتبارھا مصدرا جیدا لتحدید المتطلبات المراد الوصول 
محددات تساعد بشكل مباشر على تحسین األداء البیئي للمبنى وتحقق  وفي نفس السیاق توجد ھناك عدة .إلیھا

تواؤما للمبنى مع البیئة المحیطة دون اإلضرار بالمبنى أو البیئة مع تحقیق الراحة لألفراد والتي یترتب علیھا  ً
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أداء عدد تناول البحث یلذلك . معرفة المتطلبات التصمیمیة والتي تحاول كل جھة مھتمة تطویرھا بصفة مستمرة
 .من األنظمة العالمیة الخاصة بالتصمیم األخضر المستدام لمباني الرعایة الصحیة

  .، العمارة الخضراء،  التصمیم المستدام، استراتیجیات التصمیم المستدام  مباني الرعایة الصحیة :الكلمات المفتاحیة 
  

  :المقدمة
حیث نولد ونموت بھا وفیھا یحدث الكثیر ، ي الموجودة بالمجتمعتعد مباني الرعایة الصحیة واحدة من أھم تطبیقات المبان

لذلك البد وأن تستجیب عمارة ھذه المباني للنواحي اإلنسانیة والعاطفیة من جھة وللمتطلبات ، من اضطرابات الحزن والفرح
لتنبؤ بھا ومن الممكن أن حیث یدخل المریض للعالج فترة ال یمكن ا، الوظیفیة للعالج والتكنولوجیا الحدیثة من جھة أخرى

  .ومن أجل ذلك البد من توفیر المرافق المناسبة للفترة التي یقضیھا، تطول أو تقل
وعلى الجانب اآلخر نجد أن ھناك جوانب أصبحت مھمة بحیث یجب وضعھا  في االعتبار عند التصمیم 

صحیة من أجل خلق أجواء مناسبة ًفاإلضاءة الطبیعیة مثال أصبحت جانبا أساسیا عند تصمیم مباني الرعایة ال
یتطلب السعي المستمر لتحقیق التواصل بین التكنولوجیا والعمارة الخضراء في مطلع . للعالج واالستشفاء

 بناء مستشفیات أو مراكز عالجیة شفائیة تعاصر وتواكب التكنولوجیا وتوائم البعد البیئي من منظور ٢١القرن 
ًمن ھنا تمثل المستشفیات نوعا من التحدي ، ني مع المحیط الحیوي الخارجيالبیئة الداخلیة وتعامل تلك المبا

وذلك نظرا لتعقیدات وضخامة المتطلبات التصمیمیة وشبكات الحركة الداخلیة والخارجیة ، الخاص للمعماري
من ناحیة ومن حیث تعاملھا مع المحیط والبیئة الخارجیة من ناحیة أخرى األمر الذي یؤثر على معدالت 

ویجب النظر بعنایة في قرارات التصمیم التي تؤثر على تكالیف ، استھالك تلك المباني للطاقة الالزمة لتشغیلھا
وفي حالة عدم مراعاة ذلك قد تنتج زیادة كبیرة في تكالیف التشغیل تزید ، التشغیل الطویلة المدى لدورة الحیاة

ق بصفة خاصة على تكالیف الطاقة التي أصبحت تمثل عن أضعاف التكالیف اإلنشائیة األولیة، وھذا األمر یصد
وبالتالي یلزم مراعاة القوانین والنظم الخاصة بحمایة البیئة التي تھدف إلى ، جزءا ھاما من مصاریف التشغیل

تقلیل التأثیرات البیئیة المعاكسة التي تقع على المناطق المجاورة إلى الحد األدنى مثل تأثیرات الضوضاء 
اء والتأثیر على حركة المرور وغیر ذلك مع مراعاة أال یؤثر اختیار موقع المبنى الصحي على أي وتلوث الھو

 .آثار سلبیة غیر مرغوب فیھا في ھذا المجال
 المشـكلة البحثیـة

إن عملیة التصمیم لمباني الرعایة الصحیة في كثیر من األحیان نجدھا مترتبة على االحتیاجات الوظیفیة للعلوم الطبیة 
ولذلك نجد في تطبیقات الھندسة المعماریة أنھ ، وتكون االحتیاجات البیئیة المرتبطة بعملیة التصمیم مھملة أثناء ھذه العملیة
 بین عملیة التصمیم وبین فجوةوبالتالي توجد ، ال ینظر إلى  االستدامة بعین االعتبار عند تصمیم مباني الرعایة الصحیة

 معاییر االستدامة في تصمیم تحقیقمیم مباني الرعایة الصحیة حیث تكمن ھذه الفجوة في تطبیق مفاھیم االستدامة في تص
 .مباني الرعایة الصحیة الموجودة في مصر

  :االھداف
یھدف البحث إلي  تطویر معاییر التصمیم المستدام لتصمیم مباني الرعایة الصحیة من أجل تعزیز دمج المبادئ البیئیة 

وتھدف ھذه المعاییر إلى تحقیق مستوي معین من العمارة المستدامة واختبار كفاءتھا ، لممارسةوالصحیة ضمن التطبیق وا
فالدراسة تسعى للربط بین ، من أجل بیئات عالجیة ذات أداء عالي من خالل تطبیق مبادئ التصمیم البیئي المستدام

ملة على تكلفة التصمیم وقدر كبیر من المرونة االستدامة والتصمیم الشامل لمباني الرعایة الصحیة بمنھجیة متوازنة مشت
 .والفعالیة الوظیفیة والشعور اإلنساني أثناء مراحل عملیة التصمیم

...األھداف  
  : تھدف ھذه الدراسة إلى تناول ما یلي

    . أساس قوى لمزید من الدراسات واألبحاث في مجال الصحة والتصمیمتوفیر •
قد تؤثر على صحة اإلنسان باإلضافة إلى األثر االقتصادي على التصمیم  المعرفة لكیفیة التصمیم التي توفیر •

 .البیئي وعلى الصحة والتوتر في المجتمع المحیط
 . األمثلة القائمة لمباني الرعایة الصحیة العالمیة التي تطبق المعاییر الخضراءمناقشة وتحلیل •
 .دة في مصر لتطویر مباني الرعایة الصحیة القائمة الموجوتقدیم التوصیات •

  ...الفرضیة البحثیة
تختبر الدراسة إمكانیة دمج أسالیب مبتكرة في تصمیم وتطویر مباني الرعایة الصحیة لتحقیق بیئات استشفاء مستدامة 

اختیار الموقع ، التشغیل المستدام، مواد التشطیب، المواد السامة الناتجة، الحفاظ على المیاه، الطاقة،وتشمل ضوء النھار
 .البیئة المحیطة حسب استراتیجیات التصمیم المستداموكفاءة 
  :البحث منھجیة

تعني الدراسة بدراسة كیفیة تطویر معاییر تصمیمیة متوافقة لمباني الرعایة الصحیة باستخدام أنظمة التقییم العالمیة مثل 
  :بیئي وذلك من خاللبرنامج الدلیل األخضر لمباني الرعایة الصحیة وبرنامج القیادة في الطاقة والتصمیم ال

 .  خلفیة نظریة لتطور مفھوم التصمیم لمباني الرعایة الصحیة ومنھ للتصمیم المستدامعرض •
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  . أنظمة تقییم مباني الرعایة الصحیة العالمیة والمحلیةمناقشة وتحلیل •
  . لألمثلة العالمیة لمباني الرعایة الصحیة التي تطبق مفھوم االستدامةتحلیل •
 للتصمیم المستدام المحلى لمباني الرعایة الصحیة بما یتماشى مع األنظمة العالمیة والوصول  معاییرطرحمحاولة  •

  .إلي استمارة تقییم لمباني الرعایة الصحیة قبل وبعد التصمیم وأثناء اإلشغال
  .تطور مفاھیم التصمیم لمباني الرعایة الصحیة -١

 والبرامج الالزمة لتلك الخدمات على جمیع المستویات من خالل زاد االھتمام بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة الالزمة للفرد
، لدورھما في المساھمة في عملیات بناء تنمیة المجتمع، إدراك المجتمعات المعاصرة ألھمیة الصحة الجیدة للفرد والمجتمع

ین العناصر ھي حالة تكامل ب" WHO" World Health Organization"فالصحة كما تعرفھا منظمة الصحة العالمیة 
وقد استخدمت " ولیست مجرد حالة من غیاب األمراض أو أي نوع من أنواع العجز، البدنیة والنفسیة واالجتماعیة، الثالثة

كلمة الراحة حدیثا في موضوع المستشفیات وبالتالي یجب أن تكون لھا قیمة جدیرة باالحترام في بیئة المستشفیات لتحقیق 
كانت فكرة منشآت الرعایة الصحیة والمستشفیات وفي الماضي ، ١والمادیة والفكریة والعقلیةالراحة النفسیة والروحانیة 

 فھو قائم على متطلبات المریض  New Paradigmsأما الشكل الحدیث، تعتمد على أساس ما تقدمھ المستشفى من خدمات
مع الجوانب االجتماعیة واألسالیب التكنولوجیة فنجد في النموذج الجدید لمباني الرعایة الصحیة التفاعل واالندماج . وراحتھ

للمناخ من قبل المعماریین من جھة ومقدمي الخدمة الصحیة ومدیري المستشفیات والمتخصصین ومسئولي التأمین الصحي 
حیث یتشاركوا لخلق مستشفي ذات تسھیالت وتراعي الكفاءة والمرونة الكافیة لتتماشى مع متطلبات بدایة ، من جھة أخري

االتجاه المعماري في مشروعات الرعایة الصحیة عامل أساسي لتحقیق مباني صحیة فنجد أن ، لقرن الواحد والعشرونا
Healthy buildings وتحقیق كفاءة أعلى أداء على مدار حیاة المبنى،  تراعي األمور البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة ،

تمد على التقنیة العالیة لصناعة الرعایة الصحیة واختیار منتجات ومن ھنا ظھرت فكرة المستشفى المستدام والتي تع
  .وتطبیقات تعمل على تقلیل المخاطر البیئیة ومخاطر األشغال والحفاظ على كفاءة صحة المریض وخفض تكالیف العالج

   تطور المفھوم التصمیمي لمباني الرعایة الصحیة في القرن العشرین١ -١
حیث یتطور الفراغ ، وبخاصة في عمارة مباني الرعایة الصحیة، أصیلة وأساسیة في العمارةإن التغییر المستمر خاصیة 

فالتغیرات تحدث في كل نطاقات ، بھا بصورة أسرع وبشكل أكبر من أي نمط من منشآت األنشطة اإلنسانیة األخرى
كل ھذه التغیرات تتداخل في نموذج ، عیةالرعایة الصحیة والمتعلقة باإلعداد للعمل والتجھیزات التقنیة والمفاھیم االجتما

 –في مقابل إھمال للخصائص الجمالیة نظرا لتسارع عملیات التغیر والتي، مبني الرعایة الصحیة مما ینتج عنھ تعقد وظیفي
  . یصعب معھا حدوث تكامل تام بین التصمیم والتغیرات الالزمة واحتیاجات المستقبل–في الغالب

یمي لمباني الرعایة الصحیة طبقا لثالث متغیرات وقد تغیر المفھوم التصم
  :وھي كالتاليأساسیة 

  .تغیر وتطور العمارة عالمیا ومحلیا: أوال
تغیر وتطور متطلبات مباني الرعایة الصحیة لتحقیق الرعایة : ثانیا

  .الصحیة طبقا لالكتشافات   العلمیة  والطبیة
لیس االحتیاجات (تشفي تطور مفھوم االحتیاجات اإلنسانیة في المس: ثالثا

وقد أثرت العوامل ، )١شكل) (الوظیفیة فقط وإنما  احتیاجات المریض النفسیة
 التصمیمي لمباني الرعایة الصحیة في الثالثة السابقة علي المفھوم

  :ویتضح ذلك من خالل، القرن العشرین
  تطور المفھوم ا: أوال١-١- 1
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 

 

م المتغیرات الثالثة المؤثرة في تغیر المفھو) ١ (شكل 
 ).الباحث: المصدر(التصمیمي لمباني الرعایة الصحیة

 ١٩مراحل تطور العمارة منذ منتصف القرن )  ٢ (شكل 
 ).الباحث: المصدر(٢١وحني مطلع القرن 
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  قا لتطور العمارةلتصمیمي لمباني الرعایة الصحیة طب

ومنذ منتصف القرن ، مرت العمارة بمراحل عدیدة أثرت علي الشكل في بعض األحیان وعلي المضمون في أحیان أخري
، أثرت فیھا عوامل مختلفة) ٢ (التاسع عشر وحتى مطلع القرن الحادي والعشرین ظھرت اتجاھات معماریة متعددة شكل

وتعتبر القراءة السریعة لتلك االنعكاسات ھي المدخل الرئیسي ،  والمستشفیاتانعكست علي شكل ومضمون المباني الصحیة
لمباني الرعایة الصحیة المستدامة باعتبار االستدامة اتجاه مستقبلي للعمارة وامتداد لتلك االتجاھات وبالتالي سیكون ھناك 

  تأثیر للعمارة المستدامة علي تصمیم مباني الرعایة الصحیة شكال ومضمونا
   Classicism  مرحلة الكالسیكیة:  أوال١-١-١-١

حدث خالل ھذه الفترة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحول في النظرة تجاه مبني الرعایة الصحیة 
وأصبحت ، ألھمیة الصحة العامة للمرضي في المستشفیات علي ید خبیرة التمریض البریطانیة فلورانس نایتنجیل

 أجنحة علي شكل مستطیالت متوازیة ویتم توصیل ھذه األجنحة بطرقات مفتوحة ویتم تصمیم المستشفیات تتكون من
وعلي ، المباني الخاصة بالوظائف اإلداریة والمطبخ والمغسلة وإقامة التمریض في مباني منفصلة في الموقع العام المتسع

شكیلي للمنشآت المعماریة وذلك من خالل االھتمام الرغم من اھتمام العمارة في المرحلة الكالسیكیة بالجانب التعبیري الت
بالتعبیر بالزخارف واألعمدة والكرانیش للطراز المعماري السائد في ذلك الوقت وكان التشكیل في العمارة موجھا نحو 

منشأ إال أن مباني الرعایة الصحیة والمتمثلة في المستشفیات ك، طرزه وأعمدتھ وكرانیشھ ولیس مغزاه الحقیقي ووظیفتھ
   ).٣شكل (وظیفي كانت لھ مالمح أكثر ارتباطا بالمضمون في تلك المرحلة 

  

  
انفصلت المستشفي كمبني باحتیاجاتھ عن الكنیسة مع االحتفاظ 

 ٤٠(حیث إن كل عنبر ذو ارتفاع وسعة عددیة كبیرة ، بسمة العنابر
سانیة بینما لم تراع ھذه العنابر االحتیاجات اإلن، )سریر في العنبر الواحد

شكل (للمرضي من حیث الخصوصیة ومنع الضوضاء وانتقال العدوى
  وكانت المستشفي الممتدة، )4

أفقیا ھي السائدة في تلك الفترة حیث كان النظام اإلنشائي 
كحوائط حاملة یفرض حد أقصي في ارتفاعھا بحیث ال یزید عن ثالثة أو 

ات زادت التوسعات في منطقة الخدم، أربعة طوابق كحد أقصي
اإلكلینیكیة المحدودة التي زود بھا المستشفي في ھذه الفترة مثل غرفة 

كان االتجاه المعماري السائد في ، العملیات الجراحیة وغرف الوالدة
 یمیل إلي استعمال الزخارف ٢٠ وبدایات القرن الـ ١٩منتصف القرن الـ 

التجاه واإلكثار منھا كنوع من التعبیر عن الغني والنفوذ وانعكس ھذا ا
  علي تصمیم المستشفي فاإلغراق في االھتمام بالزخارف

  
  

 أدي إلي أن تضفي مالمح موحدة ومتشابھة علي كل Eclecticism)  االتجاه التلقیطي(وتفاصیلھا وجمع أكثر من طراز 
وبالتالي لم یكن ھناك ) (5أنواع المباني دون تمییز لوظیفتھا فتشابھت الواجھات وأصبحت غیر معبرة عن وظیفتھا شكل

وبذلك فقد شیدت المستشفیات مثل طرز ، مستشفي حیث انطبق علیھا ما ینطبق علي أي منشأ أخرتفاعل خاص بتصمیم ال
  ).(6الوقت شكل القصور والمباني العامة في أوروبا في ذلك 

  

  
  
  
  
  
  

Manteno State Hospital 2-story Cottage plan, 1920".      "٤(مستشفي موناتو شكل  (
 html.ture-architec/com.lmantenostatehospita.www://http: المصدر

أھم سمات مباني الرعایة الصحیة في مرحلة 
  الكالسیكیة

  

أھم سمات مباني الرعایة الصحیة في مرحلة الكالسیكیة  )٣ (شكل 
 ).الباحث: المصدر(
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  Modernismمرحلة الحداثة   :  ثانیا٢-١-١-١
لم یمس التیار الفكري في ھذه المرحلة النواحي العقائدیة ولم یثر 
النزعة بین الحضارات واألدیان ولم تھتم عمارة الحداثة بالقیم 

وارتبطت ھذه الفترة ، االجتماعیة والجمالیة والتراثیة للسكان
بالمفھومین التعبیري والتخطیطي للمستشفیات وعبر كل منھما عن 

فقد بدأ ظھور فكر ، جیا السائدة في ھذه المرحلةالوظیفة والتكنولو
ًالحداثة معماریا مع مطلع القرن العشرین واستمر مسیطرا علي 

وكان ، الحركة المعماریة وانتشرت في العالم كلھ حتي نھایة السبعینیات
واستخدام ، ألفكار الحداثة المتمثلة في البساطة والبعد عن الزخارف

وسھولة اإلنشاء بسبب ، والنمطیة) ولالمودی(وحدة أساس التكوین 
استخدام التكنولوجیا والمواد الحدیثة دور كبیر ساعد علي انتشارھا في 

 Universalولھذا السبب سمیت بالعمارة العالمیة . مختلف العالم
Architecture  ونري االرتباط الحادث بین المعماریین والمفكرین 

واستخدم في ، یة لفن التصمیموالفنانین لتأسیس حركة الحداثة العالم
وقد استمدت مباني ، المباني أسلوب جدید یعتمد علي الوظیفة أكثر

الرعایة الصحیة التي بنیت في فترة العشرینیات وخاصة المستشفیات 
ونجد في ھذه الفترة ظھور العدید من المعماریین الذین ، لغة الحداثة 

ل المعماري ألفر ألتو غفلوا عن فكر الحداثة في تصمیم المستشفیات مث

 Tuberculosis Sanatoriumالذي صمم مصحة تیوبر كیولسیس
 في فنلندا حیث استخدم الخرسانة المسلحة ودعائم الحدید مع 
مسطحات زجاجیة أكبر فقد تأثر المفھوم والمنتج التصمیمي لمباني 

  الرعایة الصحیة نتیجة التجاه الحداثة المعماریة 
  ).7شكل (وتمثل ذلك في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   
  

  )5(شكل
  مستشفي مدینة میامي
Miami city Hospital 

  l 1917.  
http://www.flickr.com/photos/imagemd/144. 

  
  
  
  
  

  
  ,Greenwich Hospitalمستشفي جرینویش(6)شكل 

England, 1696 to 1715.  
journal/org.sandiegohistory.www://http 

  

أھم سمات مباني الرعایة الصحیة في مرحلة الحداثة ) 7شكل (
 ).الباحث: المصدر(

http://www.flickr.com/photos/imagemd/144
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 المستشفیات من نھایة القرن  التطور الحادث لمباني الرعایة الصحیة المتمثلة في١ومن خالل العرض السابق یوضح جدول 
  .التاسع عشر إلى مطلع القرن الحادي والعشرین

 ٢- مفھوم التصمیم المستدام لمباني الرعایة الصحیة في القرن 
  المفھوم االصطالحي لالستدامة في العمارة-٣

ج نظام وقواعد تحمل ولكل منھما فرع من المعرفة یخر، إن مصطلح العمارة المستدامة یركز على االستدامة في العمارة
مفھوم العمارة المستدامة یشتمل على استفسارات عن استدامة المباني لثقافتھا االجتماعیة وأیضا البیئة . معاني دقیقة ومختلفة

  :وھنا یطرح تساؤلین ھما، المحیطة
  ماذا تعنى االستدامة للعمارة؟: األول

  .نى في بیئتھ المحیطةھي عملیة البحث عن الطرق الالزمة لتكییف المب: اإلجابة
  ماذا تعنى العمارة لالستدامة؟: الثاني

  .ھي تحقیق عمارة تعمل كوسیط یساھم في اكتساب معنى الحیاة البشریة في ملیون مجھول: اإلجابة
  :وبذلك فإن المبنى المستدام والعمارة المستدامة تعرف بأنھا

والظروف االقتصادیة والنواحي االجتماعیة والتعامل معھا عملیة تھدف إلى دمج المبنى مع محتویات البیئة المختلفة "
كوحدة واحدة من خالل استخدام الموارد والنظم التي تھدف أساسا إلى تحسین البیئة وذلك عبر مراحل حیاة المبنى بدایة من 

ستخدام للمبنى في صور التشغیل والصیانة ثم عملیة إعادة التفكیك والھدم وإمكانیة إعادة اال، اإلنشاء، التصمیم، التخطیط
ولكن في عالقة كل ، وبذلك فان الشكل الجدید للعمارة یجب أن یكون مبتكرا لیس بھدف توافق المسطحات والكتل، "مختلفة

  عبیر أحمد مكرمالمصدر .(تطور المستشفیات من نھایة القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن الحادي والعشرین) ١جدول(
 )بتصرف
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من المتطلبات االجتماعیة الجدیدة والتكنولوجیا الحدیثة والمواد المبتكرة على أن توضع جمیعا في االعتبار بالتساوي عند 
  .شاءالتصمیم واإلن

   عالقة الفكر المستدام بالتصمیم المعماري١-٣
 Newلقد تطور التصمیم واإلنشاء من مفھوم تقلیدي یرتكز على جوانب التكلفة والجودة والزمن إلى نموذج جدید 

Paradigm )  یةیراعى الجوانب البیئیة لتقلیل استنفاذ الموارد وتقلیل االنبعاثات الضارة والحفاظ على بیئة صح ) 8شكل ،
  وصوال في النھایة إلى تصمیم خاص یراعى المحیط ،  Biodiversityمع مراعاة المسطحات الطبیعیة والتنوع البیئي 

  .ویعرف بأنھ التصمیم المستدام الذي تضاف فیھ األبعاد االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة لیتناسب مع الحاضر، العالمي
  

  
  )٣٠ص، ٢٠٠٨، إیمان ھانئ: المصدر. (مراحل تطور جوانب التصمیم واإلنشاء) ٨شكل                (

  
   الجوانب الرئیسیة التي تجعل التصمیم مطابق لالستدامة١-١-٣

 التي تستھلك الطاقة ویقصد بھا الطاقة المستعملة في التقلیل من استخدام الطاقة الناتجة من البترول في الجوانب •
 .عملیات النقل واإلنشاء والتصنیع والتركیب والطاقة المستعملة خالل عمر المبنى

 .استخدام مواد یعاد استعمالھا ویعاد تصنیعھا •
 .البعد عن استخدام بدائل للمواد التي تحتوى على مكونات عضویة متطایرة •
 . ممكن من اإلضاءة الطبیعیة في عملیة التصمیماالعتماد على أكبر قدر •
 .التأكد من بساطة إدارة المبنى والبعد عن التعقید والتركیب في أشكال وأسالیب اإلدارة •
 .االعتماد على التھویة الطبیعیة وتأثیرھا في المكان وتقلیل استخدام الطاقة وتحقق الراحة الحراریة •
 .خین والتبرید مع استعمال اآلالت في أضیق الحدوداستخدام الطاقة الشمسیة في أنظمة التس •
 .استغالل الفرص لتولید طاقة كھربیة متجددة في الموقع •
 .استغالل حرارة األرض الكامنة في التدفئة والتبرید •
 .تطھیر المیاه الغیر نظیفة وإعادة استخدامھا، ترشید استخدام المیاه مثل جمع األمطار •
 .ید خزانات لتجمیعھاتقلیل تدفق میاه األمطار بتحد •
التظلیل في الصیف باألشجار والتبرید بالتبخیر : خلق بیئة خارجیة تحقق الراحة في الرؤیة وتعطى فوائد بیئیة مثل •

 .للعناصر المائیة
 .التأكد من أن التصمیم بھ أعلى األسالیب القیاسیة المتخصصة مع أفضل تمیز جمالي •

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )٣٠ص، ٢٠٠٨، إیمان ھانئ: المصدر. ( التصمیم واإلنشاءمراحل تطور جوانب) 8شكل (
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  :                 عایة الصحیة المستدامة عالمیا معاییر واستراتیجیات تصمیم الر- ٤
ھناك خمسة فروع أساسیة یتحدد على 
أساسھا خطط واستراتیجیات البناء المستدام 

اییر والتي على أساسھا توضع أدوات ومع
 تخطیط الموقع -١: التصمیم المستدام وھم

 ترشید استخدام المیاه -٣ استخدام الطاقة -٢
 كفاءة البیئة -٥ المواد المستخدمة -٤

  )9شكل . (الداخلیة
فعندما یحدث توافق وتكامل بین ھذه 
الفروع مع بعضھا البعض یؤدى ذلك إلى 
نجاح التصمیم المستدام وبالتالي نجاح 

 سبیل المثال زیادة ضوء فعلى، المشروع
النھار الطبیعي داخل المبنى نجد أنھ یؤثر 
على متطلبات الطاقة ویؤثر أیضا في 

فالھدف األساسي ، سرعة شفاء المرضى
من توافق وتكامل عملیات التصمیم ھو العمل على خلق بیئات شفاء مناسبة وزیادة أداء تشغیل المبنى كل ذلك یؤدى إلى 

  :ادة رفاھیتھ ویمكن تلخیص تلك المعاییر في النقاط اآلتیةتحسین صحة المرضى وزی
 Site Planning and Access to تخطیط الموقع والتوجیھ للطبیعة

Nature 
 Clean Transportation المواصالت النظیفة

 Energy Efficiency كفاءة الطاقة
 Water Conservation الحفاظ على المیاه
 Indoor Environmental Quality كفاءة البیئة الداخلیة

 Healthy Material Selection اختیار المواد والخامات الصحیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اة ما یلي عند تصمیم المستشفیات الخضراء المستدامة یجب مراع
 .الخ...میاه جوفیة ، مخرات سیول، احترام طبیعة الموقع من تضاریس -
 .التوافق مع المحیط المناخي وتوظیفھ داخل المستشفي -
 .استخدام تقنیات ترشید استھالكات الطاقة -
 .استخدام مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة -

 
 
 
 
  معاییر ) ٩شكل (

  واستراتیجیات 
  التصمیم المستدام 

  لمباني الرعایة
  .الصحیة عالمیا

  )الباحث: المصدر (
  
  
  
 

 
 
 
 
  معاییر ) ١٠شكل (

  واستراتیجیات 
  التصمیم المستدام 

  لمباني الرعایة
  .الصحیة محلیا

  )الباحث: المصدر (
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 )10شكل . (تشغیل منخفضة أو متوسطةواستخدام مواد ذات طاقة ، تقلیل حجم االستھالك من المواد -
  .ویرجع عدم تطبیق معاییر العمارة الخضراء في المشروعات المختلفة إلى عدم وجود القوانین والتشریعات المنظمة لذلك

  استراتیجیات ومكونات التصمیم المستدام لمباني الرعایة الصحیة-٥

: دام الخاص بمباني الرعایة الصحیة والمتمثل في اآلتيًویستعرض البحث عددا من المكونات األساسیة للتصمیم المست
  ،إستراتیجیة اختیار المواد والخامات والموارد، إستراتیجیة جودة الھواء الداخلي

  إستراتیجیة ممارسات النظافة، إستراتیجیة االتصال مع الطبیعة، إستراتیجیة أسالیب اإلضاءة الطبیعیة
    Indoor Air Quality إستراتیجیة جودة الھواء الداخلي١-٥

ذكرت تقاریر وكالة حمایة البیئة األمریكیة أن 
من % ٩٠اإلنسان یقضي في المتوسط حوالي 

إلنسان أثناء ویستنشق ا، الیوم داخل البیئة المبنیة
تواجده داخل الفراغ الھواء القادم من الخارج 
ًوالذي یكون محمال بالمواد الملوثة والمواد 
الكیمیائیة العدیدة والفورمالدھید واألوزون والتي 
بدورھا تتحد مع الملوثات والمواد الكیمیائیة التي 
تنبعث من مواد البناء والفرش الداخلي والمالبس 

لشخصیة ومع المواد الكیمیائیة ومنتجات العنایة ا
والملوثة التي تنبعث من األدوات المكتبیة 

 .وأدوات النظافة
  
 

ًبعد توضیح أھم نظم التقییم الخضراء مع توضیح أھم المحددات التي یمكن التقییم علي أساسھا سیتم توضیح بعضا من 
النظم التقییمیة وأھمیة تحقیقھا بالمبني لتأكید ھدف المباني التي حققت معدالت نجاح بأدائھا البیئي من خالل تطبیق تلك 

الدراسة البحثیة والتي تھدف إلي محاولة إیجاد منھجیة تحقق مباني رعایة صحیة ذات أداء بیئي متمیز یرتبط بتحقیق 
 محددات نظم التقییم األخضر

 یة مركز الصحة والشفاء بجامعة أوریغون للعلوم والصحة بوالیة بورتالند األمریك-٦
   ))CHH Center for Health and Healing مركز الصحة والشفاء  ١-٦

 GBD Architects, Inc  المصمم
 والیة بورتالند األمریكیة،جامعة أوریغون للعلوم والصحة  الموقع

 ٢متر١٢٥١٠٠ طابق ١٦مكون من   المساحة
حیث یعتبر أفضل المباني الخضراء الموجودة بالمدینة والحاصل   سبب االختیار

  LEED Platinumعلي 
  

 الصادرة من مجلس المباني الخضراء LEED Platinum 2007 :الشھادة المعتمدة
 األمریكي

، أجنحة جراحة، معامل بحثیة،  طابق مكاتب طبیة١٦(٢متر١٢٥١٠٠  :الحجم
بتكلفة ( مركز تعلیمي وصحي ، موقف تحت األرض، فصول دراسیة بحثیة، عیادات

 ) ملیون دوالر١٤٥.٤بناء 
 ٢٠٠٦أكتوبر :لتشغیل ا

 .محطة للطاقة، محطة الغاز الطبیعي، محطة بورتالند العامة الكھرباء:المرافق الملحقة
 RIMCO, a partnership of doctors and OHSU, LLCشركة   :المالك 

 األمریكیة 
 LEED  Development, Bright works  Gerding Edlenمستشار ، مسئول التطویر

  األمریكيKPFFمكتب  :اإلنشائي

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).الباحث: المصدر(المبادئ األساسیة لتحسین كفاءة البیئة الداخلیة١١شكل 
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 األعمال الكھربائیة والمیكانیكیة والصحیة واستشاري الطاقة
  األمریكي Interface Engineeringمكتب 

  Hoffman Constructionشركة   المقاول العام
 CB Richard Ellis  إدارة المشروع

  
  
  
  
 
 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
 

صمیم المتكامل
استراتیجیات الت

 

صمیم المتكامل
الت

 

یعمل فریق 
التصمیم 

علي التأكید 
 تكاملعلي 

عملیات 
مراحل 
تصمیم 

المشروع 
المختلفة  

من أجل 
 أداءزیادة 

 المبني
-٤شكل (
وقد قام ، )١

Better 
Bricks2 

 جو بتحدید العوامل التي تؤدي إلي زیادة أداء طاقة المبني والعمل علي خلق
مناسب یساعد علي العالج والشفاء في فترة زمنیة قصیرة وذلك من خالل 

 .واختیار أنظمة ذات أداء فعال تصمیم المبني، استخدام المبني،المناخ

 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )المصدر بتصرف( الحلول واألھداف المعماریة بالمشروع1١  شكل
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أنظمة الطاقة المستخدمة
 

غالف ( تقلیل الحمل عن طریق
، جي ذات كفاءة عالیةخار

إضاءة ، استخدام ضوء النھار
الدور ، .......)، ذات كفاءة

األرضي بھ أنظمة التبرید 
أنظمة تخزین ، والتسخین
 الستغاللھا أثناء فترات حراري
،  فترة اللیل أثناءالتبرید، الذروة

، أنظمة االسترجاع الحراري
التھویة داخل فراغات المكاتب 

ید أجھزة تبر، وغرف الفحص
، وتسخین ذات كفاءة عالیة

استخدام غالیات وأجھزة تبرید 
  عالیة

تدفق الھواء في غرف ، الكفاءة
، الفحص والمكاتب الطبیة

 حائط صغیرة مراوحاستخدام 
متعددة تحل محل استخدام 

تشغل مساحات أقل وتوفر مروحة كبیرة حیث 
عمل علي  وتطاقة أكبر وتعمل بكفاءة أعلي

، تقلیل أحمال الطاقة وذات تكالیف أولیة أقل
استخدام (االعتماد علي تبرید عبر وصالت 

حیث تعمل ) Chilled Beamsكمرات تبرید 
علي خفض استھالك الطاقة المستخدمة في 

استخدام محركات ، %٣٠-٢٠المراوح بنسبة 
 في المضخات والمولدات ذات تردد متغیر

رید لضمان كفاءة المستخدمة في أجھزة التب
، التشغیل والموازنة بین االستخدام واإلنتاج

تكالیف إنشاء المبني تتضمن إجراء التحقیق 
والقیاسات الستخدام المعدات واألجھزة 

  .للطاقة
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  الحاصل علیھا المركزLEED درجات تقییم -٧

ة في تطویر الموقع وكفاءة استھالك  المطبقة في مركز الصحة والشفاء علي جوانب االستدامLEEDوقد ركزت معاییر 
ونوعیة الموارد والمواد الالزمة للبناء والتشطیب إضافة إلي ضمان ، المیاه والطاقة وابتكار أسالیب جدیدة في الحفاظ علیھا

 نقطة أھلتھ للحصول علي الشھادة البالتینیة ٦٩ نقطة من أصل ٥٥وقد حصل المركز علي ، جودة البیئة الداخلیة للمركز
وتم تجمیع تلك النقاط من خالل التقییم الموضح في ، لصادرة عن ھیئة المباني الخضراء بالوالیات المتحدة األمریكیةا

  ):١-٤جدول (الجدول التالي 

تصنیف اعتماد درجات  جوانب االستدامة الرقم
LEED 

تقییم الجوانب في مركز 
 الصحة والشفاء

 ١٣ ١٤ استدامة الموقع ١

 ٥ ٥ ستخدام المیاهكفاءة ترشید ا ٢

 ١٤ ١٧ كفاءة الطاقة وتوفیرھا ٣

 ٨ ١٣ ترشید المواد والموارد ٤

 ١٠ ١٥ جودة البیئة الداخلیة ٥

 ٥ ٥ التصمیم واإلبداع ٦

 ٥٥ ٦٩ اإلجمالي 

.أسس ومعاییر تصمیم مباني الرعایة الصحیة في ضوء معاییر االستدامة   ٨-  
  التصمیم المستدام المتكامل-١-٨

میم المستدام ھو التكامل المدروس بعمق بین العمارة وفروع الھندسة المرتبطة بعملیة البناء والتشیید كالھندسة فالتص
الكھربائیة والمیكانیكیة واإلنشائیة باإلضافة إلي االھتمام بجوانب التشكیل والمقیاس ونسب األبعاد وملمس الخامات وكذلك 

والتصمیم ، فترة حیاة المبني علي الجوانب البیئیة واإلنسانیة واالقتصادیةاالھتمام بالضوء والظل مع التركیز طوال 
المتكامل یعرف بأنھ العملیة التي تتأثر بالجوانب والمتغیرات التصمیمیة وتؤثر فیھم لذلك یتم التعامل معھم سویا إلعادة حل 

م متكامل ھناك خمسة عناصر أساسیة یتم المشكالت والتعقیدات الواقعة بینھما بأفضل أسلوب والوصول إلي تصمیم مستدا
  :االھتمام بھا وھي كالتالي

  
  العناصر األساسیة للتصمیم المستدام-٢-٨

  اتخاذ القرارات في المراحل المبكرة: أوال
بحیث یكون التخطیط والتصمیم مدروس بعمق وحافل بالقرارات المبتكرة ذات األثر الواضح علي كفاءة استدامة الطاقة 

  .التصمیم الشمسي باإلضافة إلي اإلضاءة والتھویة الطبیعیةواستغالل 
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  فكر فلسفي أكثر من كونھ نمط بناء: ثانیا
فالتصمیم المستدام یتجھ لفلسفة البناء أكثر من 

فالتصمیم المستدام ، النظرة إلي تشكیل نمط بنائي
ظھر أو طراز بنائي ممیز بقدر مالھ لیس لھ أي م

من آثار ظاھرة أو خفیة علي البیئة واإلنسان 
  .والتكالیف

تصمیم بدون تكالیف إضافیة أو تعقیدات : ثالثا
  تصمیمیة

لیس للتصمیم المستدام أي تكالیف إضافیة كما ھو 
شائع فھو دائما یحاول خفض التكالیف وخاصة 

ن خاللھ في مراحل التشغیل وكذلك ال تتواجد م
أو بسبب تطبیقھ أي تعقیدات تصمیمیة أو إنسانیة 
أو صعوبات في تنفیذ األنظمة بالمقارنة 

  .بالتصمیمات التقلیدیة
ًاعتباره تصمیما متكامال: رابعا ً  

أھم ما یمیز التصمیم المستدام ھو التكامل بین أجزاء المنظومة فكل نظام ینظر إلي أھداف واستراتیجیات النظم األخرى 
  .عامل معھا بحساسیة ودقة تضمن نجاح تحقیق أھداف التصمیم المستدامویت

  استھالك أقل للطاقة وبیئة صحیة أكثر: خامسا
یساعد التصمیم المستدام علي تقلیص استھالك الطاقة ویحقق صحة إنسانیة أفضل من خالل استخدام العناصر المعماریة 

ة واألنظمة الكھربیة والمیكانیكیة والصحیة ذات أكبر كفاءة في استغالل الموفرة للطاقة والغالف الجوي المحافظ علي الطاق
  .الطاقة وتضمن مستوي صحي مرتفع لإلنسان

  طرح استمارة تقییم للمنھجیة المقترحة٢- ٦-٥
  كما جاء في المنھجیة المطروحةثالث مراحلفي ھذا الطرح تم التعامل مع دورة حیاة علي المبني علي أنھا تتكون من 

ثلة في مرحلة ما قبل التصمیم ثم مرحلة التصمیم واإلنشاء وأخیرا مرحلة ما بعد اإلشغال لذلك تم التعامل مع المراحل متم
 لكل مرحلة بمحددات رئیسیة حیث یشتمل كل محدد علي مجموعة من CKECK-LISTالثالثة وتم طرح استمارة تقییم 

المحددات التي ، لث والرابع ونتج عن تلك الدراسة مثل ھذه االستمارةالعناصر المكونة لھ وذلك بناء علي دراسة الفصل الثا
  :عرض للنظام المطروحتم إدراجھا في االستمارة ھي نفس المحددات في المنھجیة المقترحة وفیما یلي 

لذلك ، المقبلةتعتبر االستمارة مدخل للتقییم المصري الخاص لمباني الرعایة الصحیة المتوقع البدأ في انشائھ خالل األعوام 
 السابق طرحھ في الفصل - GPRSتم االعتماد علي الفكر المتبع في تقسیم مستویات التقییم الخاص بالنظام المصري 

  : مستویات٣ حیث تم عمل استمارة التقییم عبارة عن -الثالث 
  ) نقطة ٩٩ - ٨٠وھو المستوى األدنى وھو  ( Silver Pyramidالھرم الفضي 
  ) نقطة ١٢٩ - ١٠٠وھو المتوسط للترخیص كبناء أخضر وھو  ( Golden Pyramidالھرم الذھبي 

  ) نقطة فیما فوق١٣٠أعلى مستوى للترخیص كبناء أخضر وھو  ( Green Pyramidالھرم األخضر 
  أعلى مستوى تقییم ھو األخضر ولیس البالتیني كما ھو متبع في باقي األنظمة ألن الھدف االسمي 

 كما یمكن إضافة مستوي – كما ھو متبع في النظام المصري الخاص بالتقییم األخضر للمباني –والمطلوب ھو األخضر 
   نقطة٧٩ – ٦٥ وھو Pyramid  Certifiedتقییم أخر وھو الھرم المعتمد 

  :محددات التقییم٣-٨
یة المستدامة  یشتمل النظام على عدة محددات وھى محددات خاصة تستھدف شریحة من المباني وھي مباني الرعایة الصح

 أھم المحددات المقترح 2حیث توضح المحددات البیئیة المؤثرة على األداء األخضر للمبني وذلك كما یظھر بالجدول 
 .طرحھا في النظام وعدد نقاط كل محدد بعناصره

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .العناصر األساسیة للتصمیم المستدام)١٢شكل(
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 )الباحث: المصدر. (  أھم المحددات التي تم تناولھا في استمارة التقییم٢جدول 

 محددات ما بعد اإلشغال محددات التصمیم واإلنشاء میممحددات ما قبل التص

إدارة النفایات  ٦ تصمیم المبني ٥ التصمیم المتكامل
 ١٥ والمخلفات

 ١٠ خدمات الطعام ٢٣ الطاقة ١٠ استدامة الموقع

 ١٥ التكالیف والمدخرات ٢٣ جودة البیئة الداخلیة ٥ وسائل النقل البدیلة

 ٨ المشتریات األفضل بیئیا ١٥ واردالمواد والم ٣ أولویة المنطقة

 ٥ المسئولیة االجتماعیة ١٠ كفاءة استخدام المیاه
االبتكار واإلبداع في  

 التصمیم
 ٤ تطبیق فكر االستدامة ٥

 ٥٧ المجموع ٨٢ المجموع ٢٣ المجموع

 نقطة ٢٣قبل التصمیم  نقطة متمثل في محددات ما ١٦٢وكما یظھر في الجدول السابق أن المجموع الكلي للمحددات ھو 
  :عرض الستمارة التقییم المقترحةوفیما یلي ،  نقطة٥٧ نقطة ومحددات التشغیل ٨٢ومحددات التصمیم واإلنشاء 

 استمارة تقییم ما قبل التصمیم

 نعم یمكن تحقیق العنصر: نعم
 ولكن ھناك محاولة للتحقیق، غیر متأكد من القدرة علي تحقیق العنصر: ربما

 كن تحقیقھ في الوقت الراھن بسبب التكلفة أو مبررات أخري ال یم: ال
 

 ٥= عدد النقاط  التصمیم المتكامل ال ربما نعم
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   

  . تكامل عملیات المبني المختلفة-
  . تحدید خطط البناء المستدام المتكامل-
  . خطط إدارة المبني منذ البدء في التشغیل-
  . تحدید فریق العمل من البدایة-
 ١ .ر في المبني ككل التفكی-

 

 ١٠= عدد النقاط  استدامة الموقع ال ربما نعم
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   

  . اختیار الموقع وتخطیطھ واستغاللھ-
  . التقییم البیئي للموقع-
  . إدارة الموقع والمباني المجاورة-
  . تطویر المنطقة ومكافحة االضطرابات والتآكل الحادث في الموقع-
  .ض االنبعاثات الموجودة بالموقع خف-
  . تنظیم مواقف للسیارات-
  . توفیر أماكن للراحة-
  . الحد من التلوث الحادث من عملیات اإلنشاء-
 ١  . التحكم في میاه األمطار-
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 ١ . تأثیر الجزر الحراریة-   
 

 ٥= عدد النقاط  النقل البدیلةوسائل  ال ربما نعم
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   ١ 
   

  . االعتماد علي وسائل نقل بدیلة-
  . ذات انبعاثات منخفضة-
  . ذات استھالك منخفض للطاقة وموفرة لھا-
  . وصول وسائل النقل العام للموقع-
 ١ . توفیر أماكن انتظار للسیارات والدراجات-

 

 ٣= عدد النقاط  نطقةأولویة الم ال ربما نعم
   ١ 
   ١ 
   

  . مدي أولویة المنطقة إلقامة المشروع-
  . األبحاث والدراسات-
 ١ . نجاح المشروع في الموقع المختار-

تم الوصول إلي محاولة وضع منھجیة مستدامة مقترحة لتصمیم مباني الرعایة الصحیة في مصر وذلك بعد عرض أھم نظم 
 الخاص بإنشاء وتشغیل مباني الرعایة الصحیة (GGHC) الصحیة في العالم متمثلة في نظام التقییم لتقییم مباني الرعایة

وبعد عرض لنظام التقییم ، ودراسة المحددات والعناصر المطلوبة في كل نظام) LEED-HC(ونظام التقییم األمریكي 
تحلیل لمثالین عالمیین من مباني الرعایة  وتوضیح محدداتھ ودرجاتھا في الفصل الثالث، ثم دراسة و(GPRS)المصري 

واستنتاج المحددات التي تم تطبیقھا خالل المثالین ) LEED-HC(الصحیة واللذان حصال علي تقییم من قبل أنظمة التقییم 
 فقد حاول البحث الوصول إلي منھجیة مستدامة لتصمیم مباني الرعایة الصحیة في مصر تعتمد علي تطبیق الفكر لذلك
مي الجدید في تصمیم تلك المباني حیث یتم التركیز علي المحددات وثیقة الصلة بدایة من الموقع ومراحل المبني العال

 یمكن من -  بعناصرھا–فیري البحث أن تلك المحددات ، المختلفة من تصمیم وتشغیل وتكالیف خالل مراحلھ المختلفة
ي طاقم العمل وبالتالي تحسین الحالة الصحیة والنفسیة لدي خاللھا التحكم في أداء المبني ورفع مستوي اإلنتاجیة لد

  .المرضي
 تساعد علي الوصول إلي منھجیة رئیسیة تطبق فكر االستدامة خالل دورة حیاة المبني متمثلة ثالث مراحلتم التوصل إلي 

مجوعة من المحددات تحتوي كل مرحلة علي مرحلة تصمیم المبني ومرحلة ما بعد اإلشغال ، مرحلة ما قبل التصمیمفي 
  . لمراحل المبني الثالثة استمارة تقییمومنھا تم طرح ، التي تساعد علي تحقیق المنھجیة من خالل عناصرھا

  
  النتائج: أوال
  حدوث تطور لمفھوم تصمیم مباني الرعایة الصحیة في القرن العشرین وذلك من خالل ثالثة محاور رئیسیة متمثلة في-١

التطور التصمیمي لمباني الرعایة ثانیا  ،التصمیمي لمباني الرعایة الصحیة طبقا لتطور العمارةتطور المفھوم : أوال
 تطور المفھوم التصمیمي لمباني الرعایة الصحیة تبعا لالھتمام  ثالثا،الصحیة تبعا لتطور االكتشافات العلمیة والطبیة

  .باالحتیاجات اإلنسانیة
: تدام لمباني الرعایة الصحیة تتكون من مجوعة من المحددات متمثلة في ومكونات التصمیم المساستراتیجیات -٢

، إستراتیجیة اختیار المواد والخامات والموارد، إستراتیجیة جودة الھواء الداخلي ومبادئ تحسین كفاءة البیئة الداخلیة
  .عاماستراتیجیات ممارسات النظافة وخدمات الط وأخیرا إستراتیجیة أسالیب اإلضاءة الطبیعیة

التكلفة والقیادة وتحدیات البنیة :  مثل التي تؤثر علي التصمیم المستدام لمباني الرعایة الصحیةمعوقاتال ھناك بعض -٣
  .التحتیة

 لمباني الرعایة الصحیة التي یمكن أن یستعین بھا نظم للتقییم األخضر أھم لرصد وتحلیل الدراسة البحثیة ھي محاولة -٤
 أداء المبني من خالل عدة محددات بیئیة متمثلة في الطاقة والمیاه والموقع والمواد والموارد والتي المصمم والمنفذ لتحسین

  .تؤدي لتحقیق بیئة مناسبة للعالج والشفاء
  العناصر والتي تحتوي علي عدد منمجموعة من المحددات نظم التقییم األخضر لمباني الرعایة الصحیة تتكون من -٥

 الخاصة باألداء الشامل للمبني المعتمد علي أداء عناصر تحسین تشغیلھ وھي عوامل ات التقییمدرجیبني علي أساسھا 
  .خضراء

 الھتمامھ بتحقیق جمیع عوامل أداء شامل حققت محددات نظم التقییم بھدف توضیح أداء تلك المباني فھو توضیح مباني -٦
كانت تھتم بتمیز األداء في أحد المحددات ولیس جمیع المحددات التي تحسین أداء المبني مقارنة بأداء المباني التقلیدیة والتي 

  .یشملھا نظام التقییم
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 نحو إتباع نظام لتقییم األداء األخضر للمباني االتجاه في مصر االتجاه العالمي لتحقیق نظم التقییم األخضر ترتب علیھ -٧
 وتحدید درجات النظام المصريل المحددات الثابتة في في مصر لتحسین أدائھا والتعامل مع البیئة المحیطة وذلك من خال

ومع ذلك فان النظام المصري مازال نظاما عاما غیر محدد ألنواع المباني وألن مباني ، لتقییم عناصر تلك المحددات
  .الرعایة الصحیة لھا أھمیة كبیرة فقد حاولت الدراسة طرح منھجیة خاصة بتصمیم مباني الرعایة الصحیة

، مرحلة ما قبل التصمیم:  في ثالث مراحلتطبق فكر االستدامة خالل دورة حیاة المبني متمثلة ھجیة المقترحةالمن -٨
مرحلة تصمیم المبني ثم مرحلة ما بعد اإلشغال حیث تحتوي كل مرحلة علي مجموعة من المحددات التي یمكن تطبیقھا 

  . علي المباني
 تساعد في تنفیذ محددات المنھجیة المطروحة تمارة تقییماس ولتطبیق تلك المنھجیة واقعیا تم عمل -٩

بعناصرھا المختلفة وتحدید مجموعة من النقاط لكل محدد وبناء علیھ یتم معرفة مدي إمكانیة الوصول الستدامة 
  .المبني من خالل استمارة التقییم

  
  التوصیات: ثانیا

من شأنھا أن تساعد في تطویر التصمیم المستدام لمباني التي ، یمكن الوصول من الدراسات السابقة إلي بعض التوصیات
  :الرعایة الصحیة بحیث تلبي احتیاجات المریض والطاقم الطبي والزائرین والتي تساعد في سرعة عملیة الشفاء

 أھمیة تبني الدولة لطرح نظام للتقییم األخضر لمباني الرعایة الصحیة خاص بمصر بما یتالءم مع البیئة المحیطة -١
  .والظروف المناخیة الموجودة بمصر وتحدید المحددات المناسبة والعناصر المرتبطة بھا

یوصي البحث بإدراج محددات التصمیم المستدام لمباني الرعایة الصحیة ضمن المعاییر التصمیمیة للكود المصري  -٢
  . الصحیة خالل الفترة المقبلةالخاص بتصمیم تلك المباني والذي سیصدر الجزء الخاص بالتصمیم المستدام للمنشآت

 كما یوصي البحث بضرورة تواصل الدراسات في ھذا الشأن بھدف التركیز علي كل محدد والتأكید علي تحقیقھ -٣
  .للوصول إلي المحددات المثلي لیتم إدراجھا ضمن الكود المصري كقاعدة یعمل بھا خالل مراحل التصمیم المختلفة

م المحددات المقترحة وكیفیة تطبیقھا من خالل العناصر المدرجة بكل محدد وتطبیقھا علي  توجیھ االھتمام بدراسة أھ-٤
مباني الرعایة الصحیة في مصر واستكمال التجارب الخاصة بھذا المجال بھدف الوصول إلي صیغة ثابتة یمكن الرجوع 

  .إلیھا عند البدء في مراحل التصمیم
 الصحیة المستدامة في الكلیات والمعاھد المعماریة وتزوید المكتبات بالمراجع  االھتمام بدراسة عمارة مباني الرعایة-٥

 Design Based onالحدیثة عن العمارة الخاصة بتلك المباني وذلك لتفعیل مبدأ التصمیم المعتمد علي الدلیل والبرھان 
Evidence and Research 
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