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ختل ف عقلي، ودرجة مالَءمتها الحتياجات املسن ني  ذوييتناول البحث تقييم ممي زات البيئة احمليطة يف مساكن بالغني 

 منهم.
 بعد فرتة من االنقطاع. 2012وجرى استكماله يف العام  2009بدأ البحث يف العام 

 ونالذايت يف تقييم مستوى الرفاه يف مالجئ يقطنها أشخاص مسن   رك باملوضوعي  وامليف دمج املركب أمهية البحث  تكمن
ينطلق البحث من الفرضية املتمث لة يف إمكانية إشراك أشخاص مع ختلف عقلي يف عملية  يعانون من ختلف عقلي.

تصميم البيئة اليت يسكنون فيها.  ميكن احلصول على أجوبة موثوق هبا حول األمور اليت يفض لها األشخاص مع ختل ف 
 عقلي إذا ما جرى استخدام استبيان مالء م ملقابلة أشخاص من هذه الفئة.

داة البحث يف إطار حبث لتقييم البيئة احمليطة ملنظومات خدمات املسن ني يف إسرائيل مث جرت مالَءمتها للبحث أطوير تمت  
يسكن يف كل ملجأ ما و ملجئا للبالغني مع ختلف عقلي  يف الوسط اليهودي،  20احلايل . فحص البحث عي نة تعدادها 

، و 2004يف العام  فيها بدأ العمل ةجديد مالجئ 8مشلت العي نة ال يقل  عن شخصني يبلغان سن األربعني فما فوق. 
 . التوزيع اجلغرايف جاء على النحو التايل:2004من املالجئ القدمية اليت بدأت بالعمل قبل  12

 مالجئ. 3 -ملجئا، ويف اجلنوب 12 -مالجئ، ويف املركز 5 -يف الشمال
 خالل املقابالت الشخصي ة. جرى جتميع البيانات بواسطة مشاهدات وقياسات، ومن

من مديري املالجئ هبدف احلصول على معلومات حول النزالء. إىل ذلك ط لب من  20جريت مقابالت شخصية مع أ  
 هؤالء استكمال املعلومات حول ما إذا كانت هناك توجيهات تتعل ق بتخطيط ممي زات البيئة احمليطة يف املالجئ.

مشاهدات وقياسات على مرك بات البيئة احمليطة يف كل واحد من املالجئ اليت أ درجت  ن  ف ذت يف إطار التقييم املوضوعي
يف العي نة: يف حميط البناية، ويف خارجها وداخلها، وجرى فحص توف ر توجيهات ختطيطية لبناء مالجئ للمتقد مني يف 

( املكان accessibilityمتناولي ة ) السن، تلك اليت جرى استقائها وجتميعها من أدبي ات املواصفات واألنظمة، حنو:
للماكثني املتقد مني يف السن الذين يستخدمون كرسي العجالت مبرافقة أحد املعاجلني، وختطيط حيز ارتداد الصوت على 

من  جوانبالنحو الذي يالئم التغيريات اليت تطرأ على قدرة السمع يف سن الشيخوخة. ع رضت النتائج حبسب سبعة 



 

 

ندسية، واألمان واملتناولي ة، والراحة املناخية، والراحة الص وتية، اهلبعاد األاملعماري: املنظومة الوظائفي ة، و مناحي التخطيط 
 والراحة البصرية، والتصميم الداخلي والتأثيث.  

كثني الذين وقع زات البيئة احمليطة أجريت مقابالت فردية مع املستخِدمني، وأفراد الطاقم واملا ملمي  يف إطار التقييم الذايت 
من قبل مديري املالجئ، وذلك بغرض فحص مدى رضاهم عن مكو نات البيئة احمليطة. أجريت عليهم  االختيار 

فما فوق، مم ن يعانون من ختلف عقلي خفيف أو  40ماكثاً من سن  40فردا من أفراد الطاقم، ومع  20املقابالت مع 
 ت يف كل واحد من املالجئ نساء ورجاالً. متوسط، وميلكون قدرات كالمي ة.  مشلت املقابال

 
 من الد مج بني التقييم املوضوعي  والتقييم الذايت  تقييم مستوى الرفاه يف املالجئ ََتَص ل 

 
جاءت مالجئ " أكيم" يف املواقع الثالثة األوىل يف تدريج املالجئ، وذلك حبسب التقييم املوضوعي  وحبسب تقييم  

 مستوى الرفاه.
نعرض استنتاجات وتوصيات ملالَئمة البيئة احمليطة يف املالجئ الحتياجات املاكثني املتقادمني يف السن ممن  للت لخيص

  يعانون من التخل ف العقلي. 
 


