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 و تحلیل آن در بیمارستان هایعوامل تاثیرگذار بر محیط درمانگر  شناخت

 دولتی شهر مشهد

 
   *1  اعظم بوسعید 

 کارشناسی ارشد مهندس معماری، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ایران  -1

 

 

 

   چكیده
و هنر  یکعلم پزش یمقولهدو  یدر محل تالق یمانند مراکز درمان ییفضا چیه ،یمعمار یانواع فضاها انیدر م

باعث شده که  هایماریب عویو ش شیها و افزادر طول قرن یدانش پزشک ریچشمگ یهاشرفتی. پردیگیقرار نم

ش بخ رستان،مایب یدر طراح ییطور معمول عملکردگراداده شود. به یدرمان یبه فضاها یفراوان تیّتوجّه و اهم

 اتریو تأث یطیمح اتیّفیکه توجّه به ک یبه نحو دهد،یخود اختصاص م معماران را به یاز تفکّر طرّاح یاعمده

ه باد آن ب یاقتصاد یوربهره تیکار کارکنان و درنها طیمح یسالمت ماران،یآن بر روند درمان ب ریچشمگ

وژه، بعد پر یبعد کمّ دینبا ،یمعمار یبناها ریهمچون سا یمراکز درمان ی. در طرّاحشودیسپرده م یفراموش

 تیّفیک یهامؤلفه یهالیو استفاده از پتانس ییبتوان با شناسا دیقرار دهد، بلکه با ریآن را تحت تأث یفیک

 .بهبود روند درمان قدم برداشت یدر راستا ط،یمح

 کی طیبتوان به مح کهیطورست، بها یمراکز درمان یحانگرش در طر رییمطالعات، تغ نیازانجام ا هدف

 نمارستایب کیه است ک نیشفابخش ا یطیمح ی. هدف از طرّاحستیشفابخش نگر طیعنوان محبه مارستانیب

اب رس و اضطرتراه با هم ناسبنام یروح طیکه در شرا ییهاو خانواده مارانیمطلوب از ب طیشرا جادیبتواند با ا

 ن،مارایب یمعمواًل برا یدرمان یهاطیدر مح یطوالن ی. گذراندن ساعتهادینما تیقرار دارند، حما

مثبت  یجهیتنش، نت نیکاهش ا یدر راستا یزا است. هر تالشتنش یاکنندگان و کارکنان، تجربهمالقات

 یسازنهیر بهد یمختلف یو پارامترها عوامل .داشت هدخوا یفضاها در پ نیا تیفیک شیدرروند درمان و افزا

 هیهوت ،یعیرنگ، نور طب ،یعیطبسبز مناظر  یبه فضا ینقش دارد. ازجمله دسترس مارستانیعملکرد مؤثر ب

 د. هدف ازه باشداشت ییبسزا ریتأث مارانیب یدر کاهش استرس و بهبود تواندیو ... م یمصرف الیمناسب، متر

 .شهر مشهد است یدولت یها مارستانیبر بهبود عملکرد در ب رشناخت عوامل مؤث قیتحق نیا

 یفضا وبهبود عملکرد  یان شده در راستاعنو یاست و در آن پارامترها یفیک -یفیتوص قیتحق روش

ش قرار پژوه مورد سؤال و مشهد یدولت مارستانیب ازدهیپرسشنامه در  قیدر بخش اورژانس از طر مارستانیب

اند. در  رار گفتهق یهستند که مورد نظر سنج مارستانیکارکنان ب و مارانیب ،مراجعان ، یجامعه آمار رندیگیم

 مارستانیب یکیزیف طیاستاندارد مح یاز بخش اورژانس در پارامترها  یتمندیرضا درصد مارستانیدر ب تینها

 شود. یمشخص م

 ، عوامل محیطی دولتی شهر مشهد محیط درمانگر، بیمارستان كلیدی: هایواژه
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   مقدمه -1
مطالعات  ،بیندراین دشوان یاد میفرایند درم یهااز مؤلفه یعنوان یک، بهیمارستانیشده بساخته یامروزه از بناها

کارگیری ن با بهست. بنابرایا یمارافراد ب یافراد، روند درمان و بهبود یبر سالمت یهای درمانی اثر محیطدهندهنشان ی،تخصص

 ینب یگجاد یکپارچچندین برابر کرد. ای یمارانزمینه تسریع بهبود بتوان اثر هر یک را درمی دیگرو درمان در کنار یک یمعمار

یجاد ضا، افدر  یصوت یمنظر، امکان کم کردن آلودگ یو عناصر طراح یمارب ینایجاد تعامل ب ی،و خارج یداخل یهافضا

رك فضا از دایجاد حس تعلق نسبت به فضا،  ی،داخل هایدر فضا یفیتخاص آن، ایجاد ک یگیری از معمارانداز سبز، بهرهچشم

و  یدمای شرایط یمظان تنامک یدمان،در مبلمان و چ ییرامکان ایجاد تغ ماران،یب ینتعامل ب یبرا یوجود فضاهای یمار،ب یازهاین

فرهنگ های مرتبط بانگرمناسب بودن ابعاد فضاها، استفاده از طرح و  ی،بوم یاستفاده از معمار یمار،فضا توسط خود ب یرطوبت

کاهش  ی،یطمح یبود رفتارهاآرامش و به و ایجاد یمارنظیر کاهش استرس ب یکنترل نتایججامعه، وجود نور مناسب و قابل

ان ن فضا، امکر به وجود آوردد یماراز فضا، امکان مداخله ب یمارافزایش آستانه تحمل درد، افزایش لذت ب ی،زمان بسترمدت

ال خواهد ببه دن یزن یرماندفضا، را در مراکز  یاییارتباط با فضا و ازآنجاکه همخوان بافرهنگ و برگرفته از آن است پو یبرقرار

ست. در ا یتحائز اهم ریابس یمارانپذیری بحساس و آسیب یطبا توجه به شرا یمارانبر ب یمارستانب یطیداشت. تأثیر مح

مانند  یمارستانیف بمختل یمناسب فضاها یفو کارکنان و تعر یمارانب نیازهای یحشناخت صح یمارستانیهای بمحیط یطراح

مهم  یاربس یها عاملهای بیمارستاندر محیط یطمح یست. توجه به روانشناساوردار برخ یخاص یتاز اهم یارتباط یفضاها

و در  کندیجاد مای یانفعال اتییراست که تغ اییدهمفهوم و پد ی،استرس یا فشار روان آید.یبه شمار م یماراندرروند بهبود ب

و درنهایت  گیردیقرار م  یزیولوژیکیو یا ف یعاجتما یاه-شود که فرد در معرض محركآشکار می یاسترس زمان یاصطالح کل

ی جامعهشده است که  امری تثبیت شگرف معماری فضا بر روند درمان بیماران تأثیر .یزندبرهم م شرایط آسایش فرد را

و  ی فرهنگی اجتماعی نمایدانی با این رویکرد را یک مطالبهسازی فضاهای درمالمللی را برآن داشته است تا مناسببین

به  توانمییابی به الگویی استاندارد بر اساس پژوهش دست با دارند. المللی در این حوزه فعالیتهای بینترین سازمانمهم

 [  1] نتیجه مطلوب رسید.

ه ایشان معماری ب احترام بر این رفتارها و ارتباط متقابل معماری بر محیط و افراد و بالعکس و تأثیرگذاربا بررسی عوامل 

 .داد. ارائهراهکارها و الگوهای مناسبی در جهت تدوین و تبیین و بسط استانداردها  توانمی

 هدف تحقیق  -2
 بیمارستان در ارتباط با محیط محیطسالمت عوامل تاثیرگذار بر در این پژوهش سعی شده است به بررسی و شناخت 

های پارامتر وشهر مشهد مورد مطالعه قرار میگیرد که در این پژوهش یازده بیمارستان دولتی ومعماری پرداخته شود. 

 شفابخشی و بهبود عملکرد در بیمارستان ها از طریق پرسشنامه مورد آنالیز قرار میگیرد.

 روش تحقیق  -3
  

 رویکردی با یلی،تحل-توصیفی تدابیر از استفاده با منطقی استدالل روش ، هشپژو این در شده گرفته تحقیق به کار روش

 .یاشدم کیفی

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 3 

 قیتحق ینظر یو مبان میمفاه -4

  طیمح یشناسروان- 4-1

 

 یشناسروان اراولین ک 1970-1960سالهای  در ابتدا .آمد وجود به بیستم قرن 60 دهه یاز ابتدا یطمح یروانشناس 

 هم محیط بر افراد قشن بررسی به بعد به 1980دهه  از بفهمد، اما را افراد بر اجتماعی و فیزیکی محیط آثار که بود این محیط

 از رشته است. این یطیمح ازدحام و تراکم رفتاری، ی قلمروشناسروان از شاخه این یهاسرفصل ازجمله .پردازدیم

 [  1] .دارد نزدیک یارابطه شهری طراحی و منظر معماری معماری، با که ایرشتهیانم است یاشاخهی شناسروان

 

 

 

 یمارستانب یضادر ف ییگراانسان -4-2

 

خ طالعه پاسم ینپرداخت. ا یمعمار یسعنوان روانشنابهید، علم جد یکمطالعه  یحبه تشر یدر اواخر دهه پنجاه، روانشناس

 زیستیطمح یفیتک یینو کمک به تع یحس یممستق یتفعال یکاست که شامل  اییژهو عوامل و یزیکیف محیط رفتار افراد به

 "گیریمیو تصم یطراح یروان یامدهایپ "مراقب  یشههم یدباشند و چه نه، با یلاحان، چه ماهم معماران و هم طر "است. 

 [  3]. خود باشد

(Canter.1972) 
 در كاهش استرسی درمان یفضاها یداخل یطنقش مح -4-3

و  یاتادب یادار یماران،ها بر بو تأثیرات آن یبهداشتی های مراقبتمحیط(، 2003یل )و آرن یندل و یاتنظر یبر مبنا

به خود  یشناسشاوره و روانم ی،معمار یرنظ ییهارشته و کارشناسان را در یراناز مد یاریبس کهیطورست، بهیعی اگستره وس

درمان  ینعنوان ماشبه یبهداشت یمراقبت یالتتسه ی، طراحیمعمار یهااست. در عصر حاضر و با توجه به نمونه نموده جذب

 "یرظاز محققان ن یاریسبموردتوجه قرارگرفته است.  ی سالمتی،در جهت ارتقا یطیمح یطراح یجابه ی،های پزشکمحیطدر 

به یماران ب یو جسم یمت روانالداده و بر س یشروند بهبود را افزاتواند یمصحیح ، یباورند که طراح ینبر ا (1996لم پرچت )

ل درمان در طو یماراندر تجارب ب یمارستانب محیط بر نقشعمدتاً  زیستیطبهداشت مح یقات. تحقگذاردتأثیر  یادیز یزانم

، مفهوم حالینا ابمرتبط است.  کنندیمیافت دریماران که ب یدرمان یفیتتجربه باک یناز ا ی. بخش مهماست متمرکزشده

 یقی یاحق یتیفگونه است: ک بر دو یهای بهداشتمراقبتیفیت معتقد است که ک( 1990مراقبت، مبهم است. اما کونو )یفیت ک

صل حا ،ادراکی یفیتکه کاست درحالی یدرمان یطمح شده درخدمات ارائه یفیتک یقی،حق یفیتو کیفیت ادراکی. کی واقع

 [  6] .است که در آن قرارگرفته است یطیاز مح یو تجربه و فرد حاصل حضورواست  یدرمان یطمح حضور

اال موارد، ب از یاریدر بس ،یافتهانجام یهاپژوهش طبق یرانست، زدا یقیحق یفیتادراکی را مقدم بر ک کیفیت بتوان یدشا

 الشعاعرا تحت یشده در بخش درمانارائه خدمات حاصل از یصآل نقاه اید یادر حد مطلوب و  ی(شهود) یفیت ادراکیبودن ک

  ٔ  شده درزمینهجامکه مطالعات اندهد نشان می ینو دَلو یلنشان داده است. مشاهدات آرن یدر حد قابل قبول را و آن قرار داده

ی، گرمی، لهمد یزانتنگاتنگ با م یاابطهر یمار،توسط بی شده از خدمات درمانادراك یفیتاز درمان و ک شدهیفیت ادراكک

 [  7] دوستی، بیمار در محیطی که کاربر آن را تجربه نموده است، دارد.

و  یرمگ ی،قال همدلدر انت ینقش مهم یطمحباشد.  داشته یاملتع یبا کارکنان و کادر پزشک یمارکه باز آن یشپ یحت

 رسدیکه به نظر م ناشده از درمادراك یفیتک یهاجنبه از یاریبس یل،دل ینبر عهده دارد. به هم یدرمان یدر فضا ی رادوست

جود به و یزن یطمح و یمارب ینبلکه ب کند،یبرقرار م ماربی کارکنان و ینمثبت ب یتنها تعاملشده است نهمشاهده بیمار توسط

 .بر عهده دارد یدرمان یفضاها را در یو دوست یگرم ی،در انتقال همدل ینقش مهم یط،مح لذا .آیدیم
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یازها ن و ادراکی از یهای عملکردبندیاست؛ ا گر دسته داده خود نشان یقاتدر تحق( 1997) گونه که را گاهمان

 نخواهند داشت. ب با روند درمانمطلو ینباشد، افراد تعامل کنندهراضی

تناسب و  یشافزا طریق طور مؤثری ازتوان بهدهد، مینشان می یطو بهداشت محیطی مح یهااسترس یبر رو یقاتتحق

 داد. کاهش را ترساسیرامون، پ یطتعامل میان یک فرد و مح

د که باورن ینبر ا (1987) و کوهن انیو. اکندیمیاد  یفرد یطمح یعنوان سازگاراز آن به که تاپف یزی استچ ینو ا

 است مواقع ممکن یشود. در برخدهد، استرس واقع می یروی و منابع انسانیطی توقعات مح یانعدم تعادل م یککه درصورتی

 یکه طراحویژه هنگامیکننده، بهو تابش خیره یخصوص یمحفظ حر ازحد، سروصدا، عدمازدحام بیش یرنظ یبا عوامل یطمح

 [ 8] .شودمی استرس یشافزا برخوردار باشد، باعث یفیآمیزی ضعز رنگا یداخل

 مرکز مراقبت یکدر  یداخل یطهای محویژگی گیریبا اندازه یقتحق یک یط( 2001) و همکارانش یانگچ مثالعنوانبه

 ینمؤثر در ا یمل منفعنوان دو عابه یرطوبت نسب و سطح سروصدا یافتندساعت در 24 یدر ط یوستهصورت پاز سالمندان به

 زااسترس عوامل ینکه؛ همه ا نمایدیممشخص  یصورت اجمالبه 1992یخ طور که اولرشناخته شدند. همان زمستان مرکز در

طول  رد ا استرسدر ارتباط ب یوقعر یقلب ییراتتغ یکه بر رو یامطالعه بر روند بهبود داشته باشند. در یتأثیر منف توانندیم

قلب و فشارخون  نضربا در ییراتبا تغ یمارستانکه استرس در ب یافتدر( 1987) یسرانجام شد؛ ول یمارستانب شدن در یبستر

 یلیامزو (1998همکاران ) و یسبئاتر( 1995یت )نسم( 1984) تاپف یرنظ یاریبس است. پژوهشگران یمدر ارتباط مستق

افراد و  تراکم و، صداو منظر، نور یدد یر دما،نظ یمل عواملشایرامون پ یطهستند که مح یدهعق ینبر ا( 1984) یکرب(، 1998)

 [  9] در ادراك افراد نسبت به محیط مؤثرند. یمارانب

 

 یطمح یشفابخش یمؤثر در ارتقا یهامؤلفه -4-4

 

ی و بررس یقهای شفابخش و عوامل مؤثر بر آن به تحقمحیط  درزمینه یاریبس یو حقوق یقیمؤسسات و اشخاص حق

 ات علمییقه از تحقکاست  یرانتفاعیغ یسازمان پژوهش یکموسسه ین است. ای نهادها، موسسه ساموئل یناز ا یکی. اندپرداخته

. پردازدیم ش مطلوبشفابخ یط، و به توسعه محکندیم یتحما بهداشتی هایو مراقبت یشفا و نقش آن در پزشک  درزمینه

عنوان مکان با به،فضا یح به توض ارائه نموده است. OHEعنوان  تحت و پژوهش خود را یقتحقسالها  یجهموسسه نت ینا

وسسه، م ینا یده. به عقپردازدیم از بهداشت و درمان یتدر حما یرفتار یاجزا ی،روح ی،جسمی، روان ی،اجتماع یاتخصوص

   [10] .را داراستیام شفا و الت ییبدن، توانا یذات یتظرف یکتحر یقمناسب از طریا شفابخش مطلوب  یطمح

 

ش افراد نق روزمره یزندگ در که ییار؛ بلکه عوامل بسپردازدینم یصرفاً به عوامل کالبد های خودیموسسه در بررس ینا

رتقا اا جهت رمؤلفه  هفت موسسه یننظر قرار داده است. اد م یرا در شفابخش یرهغ و فرهنگ ید،دارند ازجمله ذهن، ام

یر نسبت به روند بهبود را و فراگ بی خطر سالم، یوهش یک OHEشده توسط ئهروش اراداند. یم یضرور یطمح یشفابخش

 یرمینه معمادرز یاییمالز نیط، پژوهشگرامح یشفابخش یدرزمینه ارتقا یموسسه ساموئل هاییافته . با توجه بهکندیفراهم م

شامل  یر، معمارنمودا یندر ااند. ه نمود ارائه BHS شفابخش یتحت عنوان ساخت فضاها ی،کالبدیط مح یدیاگرامی بر مبنا

 [10] است. یو خارج ی داخلیکالبد یطمح

 یداخل یطمح. 4-4-1

بیرونی،  اندازچشم نور، هنری، آثار ،هارنگ ارگونومی، ایمنی، شفابخش مؤثرند عبارتند از: یطمح یک یجادکه در ا یعناصر

و  طراحان ازجمله دغدغه ی،درمان یخصوصاً در فضاها یمناو  یطی امنمح یجادمختلف. ا یهاو درمان یرامونپ یطمبلمان، مح

که مختص یی هاشده است. خصوصاً در بخش یدبر ضرورت آن تا ک ی متعددهاپژوهشگران است که بارها در مقاالت و پژوهش
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 یشتریبیت افراد بزرگسال هستند، اهم از ترپر جنب و جوش یارکه بس ناکودک یمقتضای سنست و با توجه بهاکودکان 

 [12] یابد.یم

ار و ک یلساوابزار  یدر طراح آن است که یدارد. هدف ارگونوم یمنیبا ا یممستق ی ارتباطیارگونوم یگر،د یاز سو

د تا در ها در نظر گرفته شوانسانی و روح یجسم یاتو خصوص یازهاکار، ن یطمح یطراح یز درن یدیو تول یهای فندستگاه

 .شده باشد حد توجهیشترین به ب یزها نانسان یمت و بهداشت و راحتالبه س تولید،ی بازده یشبه افزا یلن ینع

 یافتدر( 2006یزن )ا یقدر تحق .نمایدیم یفاا یهای درمانمهم در محیط یاربس ینقش یکدیگر ی باادغام رنگ و آثار هنر

م جهت بهبود را فراه ی مناسبسترکان بکود یفرحبخش و شاد را برا یطیو متنوع، مح های شادگیری از رنگکه بهره

  .دهدکاهش می یریرا به نسبت چشمگ یمارانب یافسردگ و و استرس، اضطراب نمایدیم

 یبستر یآفتاب و با نور روشن ییهاکه در اتاق یراداف ینمؤثر است. همچن یاربسی گیری از نور روشن درمان افسردگبهره

 سپری ستانیمار، در بباشندیم یربست یبدون نور کاف یهاکه در اتاق یدافرا را نسبت به یترزمان کوتاههستند، مدت

 [12] کنند.یم

بلمان و مؤثر است؛ م آرام یطیمح یجاداسترس و ا کاهش که در یاز عوامل یگرد یکیدهد. نور استرس را کاهش می یراز

 ی،رماند هنر .دارد کاربر یکمش و آرا تیراح اسدر احسیاری تأثیر بس یط،مح یمهمان نواز ،دیگرعبارتهست به یش آنآرا

سترس در اکاهش یوه و مؤثرترین ش ینترازجمله ساده یقیموس .و بهبود آنان دارد یمارانبر روند درمان ب یاریتأثیر بس

 [12] .ستا ،اندقرارگرفته یجراح که تحت عمل یمارانیخصوصاً ب یمارستانب

 یمارانب سو سطح استر هیدروند بهبود را سرعت بخش تواندی میدرمانی ادر فضاه یممطالعات نشان داده است که عطر مال

 [13] .همراهان را کاهش دهد حتی و

 

 یخارج یطمح. 4-4-2

 یرنظی ملعوا زیرمودار نرا تحت تأثیر قرار دهد. در  یدرمان یطمحیفیت ک تواندیم یساختمان درمان یخارج یطکالبد و مح

 یجادبه ا تواندیم مانساخت یخارج یطشده است که محبندیطبقه یط خارجیعنوان محبه یباغ، صدا و آثار هنر ،بازیزمین

 ها موردبررسی قرارگرفتهاز پژوهش یاریبس عنوان از عوامل مؤثر درروند درمان دربه طبیعت .یدهای شفابخش کمک نمامحیط

 ،بازیزمینیابد. یم شکاه یمارانو استرس ب هیافتیف تخف یعتدر مواجهه با طب یو روان یروح هاییناراحت و است. شدت درد

و  یافتهضور حدر آن  توانندیم یدرمان پزشکی ؛ بلکه کارکنان و گروهیستو همراهان آنان ن یمارانب حضور جهت یصرفاً مکان

 یاعوابط اجتمر دیجااجتماع کوچک و ا نی. ابپردازند به تعامل باهمکاران خود یهای درمانمحیط یاهویدوراز هرا به یلحظات

 [14]داردینگه م قبولی قابل طحدر س و کارکنان را کنترل نموده و آن را یمارانآرام استرس ب محیطی توأم با
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 [15]شفابخش یفضاها یمعمار :1نمودار 

 شفابخش منظر -4-4-3
 و محیط که کندیم یداپ امعن وقتی منظر درواقع .گیردیم شکل عینیات از مخاطب هر ادراك با که است اییدهپد منظر،

 اجزای که خوانندیم ذهنی عینی اییدهپد را منظر که روستاین از شوند. منجر مخاطب در ذهنیتی گیریشکل به آن، اجزای

 از اعم (شوندیم درك مخاطب توسط که هایییطحم تمامی اند. بنابراینتفکیکغیرقابل یکدیگر از یتذهن و ینیتع آن

 تواندیم که هنری و علم عنوانبه منظر، معماری هدف .شوندیم منظر خوانده نیز ،)... و درمانی هری،ش طبیعی، هایمحیط

 ایگونهبه را طمحی دارد تالش بلکه نیست محیط آراستن صرفاً شود، منجر نیز و روحی ذهنی تأثیرات به کالبد، بر عالوه

  باشد. داشته مثبتی تأثیر انسان بر روان که کند طراحی

 اب شفابخش منظر .است قرار داده خود هدف ترینمهم را روح و جسم سالمت که است منظر از یاگونه شفابخش، منظر

 انسان سالمتبه و داده را کاهش جسمی و روحی فشارهای و هاناراحتی تواندیم انسان، حواس با ارتباط برقراری و تأثیر

 ممکن انسان برای را یطمح تأثیرگذاری و گانه، ادراكپنج حواس مکک به منظر مصنوع و طبیعی عناصر چراکه بیانجامد

 از مخاطب، بر اثربخش عوامل تحلیل و کندیم کمک سالمت حفظ به و شده آسایش ارتقا منظر، موجب از گونهاین سازند.یم

 [14] است. اهداف آن

 توجهیخی قابلتاری سیر دارای و بوده هاباغ یا و طبیعی زیبای مناظر معنوی، خلوت شامل درگذشته، شفابخش منظر

 فضاهای برای یشترب دوره معاصر، در اما بوده طبیعی منظر و هاباغ به منحصر ابتدا در شفابخش منظر مفهوم درواقع. است

 .شودمی گرفته کار به بیمارستان و درمانی

 

 طبیعت با ارتباط -4-4-4
 اما است حال افزایش در افراد از حمایت و مراقبت به نیاز مللی،البین سطح در جوامع سن متوسط افزایش به توجه با

 نیز شهری هایمحیط اکثر کنار آن، در و ندارد وجود امر این برای کافی بودجه و هزینه کشورها از بسیاری در حال،درعین

 و نامناسب هایمحیط و هاودگیآل کنند. درواقع،یمتنگ  اقشار از بسیاری حضور برای را عرصه بشوند، سازیمناسب آنکه بدون
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 بر طبیعت تأثیر هستند. خوشبختانه جامعه افراد سالمت بر عوامل تأثیرگذار ترینمهم از هم کنار در همگی طبیعت، از دور

 به طبیعی عناصر و سبزینگی برگرداندن برای نیز بسیاری تالشهای و قرارگرفته موردتوجه دوباره ها،انسان سالمت و روحیه

 است. شدهانجام روزمره های زندگیمحیط و شهرها

 و زنده ه موجوداتب انسان ذاتی (، عشق1984نام ) همین به خود تأثیرگذار کتاب بیوفیلیا در فرضیه ویلسون، پدر ادوارد

 آنند ویجستج در ناخودآگاه صورتبه هاانسان که ارتباطاتی توصیف منظوربه را بیوفیلیا اصطالح او. کندیم توصیف را طبیعت

 این طبق .هستند یعتطب با ارتباط این از بخشی همه وهواو آب حشرات بزرگ، حیوانات کوچک، گیاهان کرد. درختان، ابداع

 این است. درواقع طبیعت زا بخشی ژنتیکی طوربه او که معنا بدین دارد؛ اطرافش نیاز طبیعت به ذاتی طوربه انسان فرضیه،

 از انسان دور اطراتخ از بخش آن حتی طبیعت، در حضور اوقات از گرفتهشکل ذهنیت که یردگیم نشات ازآنجا تعلق احساس

 [14]. شودمی زنده انسان برای طبیعی عناصر دیدن با النهرین،بین و آفریقا هایدشت در حضور اجدادش

 شدن به احاطه ازنی باتاث برای بسیاری یهاتالش ،1993سال  در آن اصالح و 1984 سال در فرضیه این شدنمطرح با

 تواندیم آن به توجه معد یا و توجه ماست وجودی تعاریف ترینمهم از عمیق، نیاز این چراکه شد انجام زنده موجودات توسط

 نحوه زندگی، شیوه جرم، بارتکا کاری، راندمان روابط اجتماعی، کودکان، هایییتوانا .باشد داشته همراه به مختلفی پیامدهای

 هااین همه درواقع .ندگیر قرار تأثیر تحت طبیعت، حضور با توانندیم ، همگی... و جسمی و روحی سالمت محیط، اب رفتار

 نگرکل نگاهی با باید را روابط این تمامی .گرفت نظر در منفرد صورتبه را هاآن توانینمو  دنمرتبط هم به و تنیدهدرهم

 [14] گذارند.یم اثر یکدیگر بر طیغیرخ فرآیندی و ترکیب در چراکه کرد بررسی

 

 درمانی مراكز در رنگ تأثیرات و خواص -4-4-5

نگ بافره یمقمست ارتباط موضوع ینه امعتقدند ک یراز کنندیها نگاه مبه تأثیرات رنگ یداز روان شناسان با ترد یاعده

م نمود اعال یستی. در پاسخ بادانندیم یموقت و گذرها را زودها تأثیرات رنگآن یگرندارد. از طرف د یتها داشته و عمومانسان

و  نیماراها بر بأثیرات رنگت. خواص و یستنداغماض نقابل بیمارستان طراحان یتأثیرات موقت هم باشند، برا یناگر ا یکه حت

ز امرو یمارمع یملدر روال ع ی،مرکز درمان یکاست که عدم استفاده از آن در  یو مغتنم مهم موضوع یمراکز درمان ینمراجع

 [18] .یستبخشش نخطا قابل ینو ا یمارب یظلم به روند بهبود یعنی درمان مراکز

 ها در بیمارستانانتخاب رنگ یچگونگ -4-4-6
خاص  هایه رنگاست ک ینشاهد ا یجانجام شد. حداکثر نتاتافل  توسط 2004رنگ در سال  یاتاز ادب یاگسترده یبررس

 از یاریسب ،وجود دارد. باوجوداین یها و سالمت ارتباط خاصرنگ ینکشند و ب یرونحالت خاص ب کیانسان را از  توانندیم

تاق را ا یاسقف را بلندتر  یک تواندیدهند. رنگ م یحتوض تواندیرا تحت تأثیر عملکرد رنگ م یفضا یکتجربه  مطالعات

 .کمک کند یرهایابی مسجهت یا درتر و گسترده

در  یوارکف و د ینب یک رنگمثال، تفکعنوانبه می کنند  یاریبس یکاربرد یهااز رنگ استفاده در بهداشت و درمان،

 مشکل دارند کمک میکند.صفحات مختلف  ینب یصچشم به تشخ یریبا پ یکسان حرکتی و یفضاها

 ا سن وجودبرنگ  یتلوتفاوت معناداری در او (سبز، قرمز، زرد  ی،آب )بزرگ با استفاده از رنگ  یاسمطالعه با مق یکدر 

 .ارددنگ وجود دادن ر یحترج یبرا یتیمهم جنس یهادر ارتباط است. تفاوت یرنگ آب یحسن با کاهش ترج یشدارد، افزا

از  محدود یاشود، مجموعهگیری میکه تضاد رنگ باعث بهبود درك عالئم و نتیجه دهندیگزارش م 2011هالبک در 

 یدداده شد. با یحجتر یشتروسفید بت سیاهبا فون یدزمینه سفاز قرمز و پس یبی، که ترکشیمورد آزما هاییکها و گرافرنگ

 بسیار مهم است. یکگراف یو کنتراست رنگ، همراه بافهم از طراح یاس،که فونت، اندازه، مق متذکر شد

 .میز به نظر رسددیدآکمتر ته یطشود که محمی توجه است که باعثسقف در اتاق عمل جالب یاضافه کردن رنگ و طراح

کننده ما گیج یدهای جداز بیمارستان یاریما است، عدم استفاده آن در بس یناپذیر از زندگجدایی یرنگ جزئ ازآنجاکه

 یدرمان یستمبه کار بردن رنگ در س یرا با درك چگونگ ینیبال یامدهایطور بالقوه تأثیر پو به یمارب یاتتوان تجربمی آیا است.
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روزی نشان شبانه یتماعصاب و مطالعات ر یقاتترین عامل است. تحقمهم یحت یطگاه مح ،مراقبت حاد شرایط درباال برد. 

 [18]. و سالمت انسان تأثیرگذار است یولوژیکیب یستمبر س یمنور مستق از یرنگ یفدهد که طمی

 یرهنگچشم، بعد ف یری، رنگ و پیدکاربر یهاها و برنامهرنگ یرشد، تئور یعیطب ی، طراحییمانند روشنا یموضوعات

را  یزیست داخلحیطو شکل دادن به م یطراح یبه رنگ تمام توجه و مالحظه هنگام یو روان یزیولوژیکیف یهارنگ، و پاسخ

 .دارد

 است که یتآ یشنهادتنها پ ینشده است، اما اارائه یمراکز درمان طراحی استفاده از رنگ در یهااز دستورالعمل یاریبس

هنر  دهندیو همکاران گزارش م Tofleهای خاص ممکن است با رفاه از کاربران آن فضا وابسته باشد. دهد رنگان مینش

 [18]. اثبات استوخوی خاص بانفوذ توسط شواهد پژوهش قابلرفتار، خلق یدنکش ی بیرونبرا ،های خاصرنگ یینتع

Edelstein ساسات،بر رفتار، احدر مورد تأثیر نور و رنگ یشینهپ یبررسگسترده از  یجستجو یکانجام  یزو همکارانش ن 

ر دترین ثبات در مطالعات رنگ تمرکز که بزرگ یافتندها دراند. آنروزی، و سالمت انجام دادهشبانه یتمکاربرد، شناخت، ر

کاری کند، مانند حس تاحساس ادراك اعمال را بامهارت دس تواندیها مگونه پژوهشهاست. اینرنگ تقابل و در ییروشنا

طور و سالمت به یخاص رفتار یامدهایهای خاص با پرنگ ینشود بگیری مینتیجه یاتادب ینای وسعت مکان. با بررس

 [18] وجود دارد یوندپ یممستق

 

 

 
 )منبع: نگارنده(مولفه های موثر در ارتقای شفابخشی محیط :2نمودار

 

 های دولتی شهر مشهدبیمارستان های تأثیرگذار و موردبررسی درمؤلفه -5

 

 مشهد یدولت هایانیمارستب یعملکرد سازیینهمؤثر بر به یعوامل معمار یابیارز اولین پارامتر موردبررسی در بحث

 است.  "رنگ"

ریزی های مورداستفاده در سازمان برنامهآور با توجه به سنجهدر بخش رنگ توجه به مسائلی از قبیل دلگیر، شاد، تشنج

هایی که در اختیار بیماران، همراهان، کارمندان و پرستاران شده است. و با استفاده از پرسشنامههای کشور انتخاببیمارستان

 یق است.شده است در هر بیمارستانی موردبررسی قرارگرفته است و جدول زیر مورد یافته این تحقبیمارستان قرار داده

 می باشد. "چیدمان و مبلمان"د ارزیابی قرارگرفته است پارامتر بعدی که در این نظرسنجی مور

 ازجمله مواردی که در پارامتر چیدمان و مبلمان مورد ارزیابی قرارگرفته است:
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استاندارد  -4نظافت اتاق  -3مان های مورداستفاده در بخش فرسودگی مبل -2چیدمان مناسب است؟  وآیا مبلمان  -1 

هی ازجمله امکانات رفا -7جود لوازم جانبی دیگر و -6شو وجود تخت تا -5پذیری افنعطمدرن و قابلیت ا -5بودن مبلمان 

 تلویزیون 

 است: "منظردیدو "های تأثیرگذار یکی دیگر از مؤلفه

 -4ه بیرون بدید و منظر  -3ارتفاع از کف و ارتفاع تا سقف  ابعاد پنجره -2شود؟ دیده مینشین محوطه سبز و دل -1

 پرتی)انحراف تمرکز از درد( یجاد حواسا -7مکان تماشای مناظر )کاهش اضطراب( ا -6س بالکن و ترا -5ها بازشو بودن پنجره

 های سبز است : ستانهای معماری پایدار در بیمارنیز از دیگر شاخصه "متریال مصرفی "

صالح مقاوم برای کاهش ماستفاده از  -3و مصالح بومی  کاربرد مواد -2صالح تجدید پذیر در ساختمان ماستفاده از  -1

 سوزی ستفاده از مصالح غیر سمی و خطرساز در هنگام بروز خطر و آتشا -4هزینه و کارایی بیشتر 

 

تواند در های ساختمان میای دارد که در تمام قسمتان مبحث گستردهو چگونگی استفاده از آن در بیمارست "انرژی"

 "کاهش مصرف بارهای سرمایشی و گرمایشی تأثیرگذار باشد

کاری در پوسته خارجی ساختمان اعم از نما عایق -2شده است؟ های غیرفعال خورشیدی استفادهز سامانهتا چه حدی ا -1

ستفاده از ا -5های هوشمند ساختمانی و حس گر یستمساستفاده از  -4وجداره های داستفاده از پنجره -3و دیوارها 

 های ایستا سامانه

 

آید که تعداد دفعات تعویض هوا و آسایش حرارتی آن در الویت ی یکی بیمارستان به شمار میترین شاخصهمهم "تهویه"

 باشد: می

 -3وای داخل بیمارستان هپایش کیفیت  -2د؟ ستانی وجود دارکارگیری تهویه استاندارد بیماریا در بیمارستان بهآ -1

 رآورده شدن آسایش حرارتی بیماران ب -5بع آلوده کننده هوا شناسایی منا -4چک کردن منظم وسایل برودتی و گرمایی 

 

  )منبع: نگارنده(   در پارامتر رنگ درصد امتیاز دهی بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر: 1جدول

 مولفه

 تاثیرگذار

 نام بیمارستان /بخش اورژانس

 

 توضیحات درصد رضایت مندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنگ 

 یجادو ا مخاطب یهبه روح یا یژهکودکان است الزم است توجه و یمارستانب ینا ینکها یلبدل %50 بیمارستان اکبر 

 یهاو عروسک و قصه ها و سرود یکارتون یتهایاستفاده از شخص گردد یدر و یحواس پرت

که  رمانیدبازهم نسبته به نوع بیمارستان و تخصص  مناسب است یطمح یندر ا یارکودکانه بس

از  دارد جای بسیار زیادی برای بازی با رنگ داشت حتی در نمای خارجی که هیچ بویی

 بیمارستان کودکان نمی برد

 ز آن بهافاده است و عدم توجه به فاکتور رنگ استاین بیمارستان به دلیل قدمت طوالنی که دار %25 بیمارستان امام رضا )قدیم( 

 یست.تان نطور قابل ملموسی صورت نگرفته است و مورد تایید اکثر پرسنل و مخاطبین بیمارس

تخت خواب امام 610بیمارستان

 رضا)ع(

ای به زدیدهبیشترین درصد رضایتمندی را با توجه به روانشناسی رنگ در محیط دارد و با با  97%

 ده استفاده از تنوع رنگ به چشم می خوردعمل آم

شاد  نگهایرسعی شد هاز کاشی های رنگی در این بخش استفاده شودو از پرده ها و مبلمان با  %50 بیمارستان ام البنین

ی ولی به علت کوچکی فضا  خیلی رنگ خود را نشان نمی دهد شاید از رنگ مناسب برا

 همچین ابعادی استفاده نشده است 

با توجه به شرایط روحی و روانی بیماران در این بخش از بیمارستان باید از رنگهای  %40 مارستان سرطانی امید بی

امیدوارکننده ترو الهام بخش تر استفاده شود اما هیچ دقتی در این به کار گیری رنگ صورت 
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   نده(  )منبع: نگاردر پارامتر حفظ حریم خصوصی درصد امتیاز دهی بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر: 2جدول

 

 نگرفته است.

 و یدکفپوش سف یها دارا ید،اتاقکفپوش سنگ سف و یدموجود: راهروها رنگ سف یطشرا %35 بیمارستان هاشمی نژاد 

استفاده از  :یشنهادپ                   بوده                      یدسق-کرم  یواریکاغذ د  یوارهاد

 فضا ها یروشن و شادتر برا یرنگ ها

 در این بخش اصال از رنگ خاصی استفاده نشده است  %35 بیمارستان شهید کامیاب 

نگ راقها ا زکاشی های رنگ نامناسب در نمای ظاهری دیواره ا استفاده شده و کف بخش و ات %25 ن طالقانی بیمارستا

 بی روح و ساده دارند

د لی سرقطعا د راورژانس این فضا نمیوان خیلی از رنگهای تشنج آورو تند و. رنگهای خی %35 بیمارستان روانی ابن سینا

قت تر دب با رنگ باید صورت پذیرد ولی میتواند این انتخا استفاده کرد دقت باال د رانتخاب

 باشد

  بیمارستان قائم به دلیل بازسازی انجام شده توجه ویژه ای به رنگ ها شده است. %60 بیمارستان قائم 

زهم شود با دهتفابا اینکه بیمارستان کودکان می باشد و انتظا رمیرفت از رنگهای متفاوت تری اس %70 بیمارستان دکتر شیخ 

 خوب است 
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  نگارنده(    )منبع:چیدمان و مبلمان بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر در پارامتر  یده ازی: درصد امت3جدول

 

مولفه 

 تاثیرگذار

 نام بیمارستان /بخش اورژانس

 

درصد رضایت 

 مندی 

 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

حفظ حریم 

 خصوصی 

چون مخاطب کودکان هستند  بخش بستری تا حدودی رعایت شده بوددر  یخصوص یمحر 77% بیمارستان اکبر 

ن ادرامدارد و باز هم چون  یا یژهو یتهمراه اهم یبرا ی بیشتریخصوص یمحر یترعا یدشا

 ندیشوم یادز یو غم و خستگ یکودکشان دچار مشکالت عصب یماریپروسه ب یندر ا یاربس

 یماشته باشد یمارانب ینبه همراه ا یا یژهتوجه و یدبا

های در این بیمارستان  در بخش بستری حریم خصوصی رعایت شده است اما با استاندارد 43%. بیمارستان امام رضا )قدیم( 

نوز جای ند هکجدید و اینکه هر بیمار بتواند از سرویس بهداشتی مناسب در اتاق خود استفاده 

 کار دارد

تخت خواب امام 610بیمارستان

 رضا)ع(

 مکانایم خصوصی بخش بستری با توجه به استانداردهای جدید و ابعاد بزرگ اتاقها و حر %93

این  عایتتعبیه پرده دور  تخت اتاقهای عمومی و ایجاد سرویس بهداشتی مجزا در اتاقها ر

 نکته شده بود 

 دم دید دیگراندر بخش بستری عمومی پرده های موجود در دور تخت به خوبی باعث ع 63% بیمارستان ام البنین

 نسبت به تخت نمی شوند. 

 بازسازی ینکهتخت ها در کنار یکدیگر و با پرده نازگ از هم جدا شده اند. بخش  زایمان با ا

 شده است اما باز هم از عایق صوتی مناسبی برخوردار نیست 

 

ته باشد داش که باید حریم خصوصی تر در این بیمارستان اتاقهای مشاوره و معاینات غربالگری 52% بیمارستان سرطانی امید 

ش رعایت نشده است. در بخش بستری نیز به دلیل عدم رعایت دید مستقیم به درون بخ

 بستری حریم خصوصی کمرنگ است.

 هم وجود نداشت ییمجزا یبهداشت یسشده بود و سرو یتبخش رعا یندر ا یخصوص یمحر 43% بیمارستان هاشمی نژاد 

 بستری وجود ندارد. داخل  یبه فضا یدهستند که د یعو پنجره ها در ارتفا

ما به ود ادر بخش اورژانس این بیمارستان و فضای تحت نظر احاطه پرده دور بیمار مناسب ب 55% بیمارستان شهید کامیاب 

 .علت ازدحام هیچ حریمی برای همراه و مشورت بیمار با همراه به طور خصوصی نبود

 هم وجود نداشت ییمجزا یبهداشت یسشده بود و سرو یتبخش رعا یندر ا یخصوص یمحر 60% بیمارستان طالقانی 

  داخل اورژانس ندارد یبه فضا یدهستند که د یو پنجره ها در ارتفاع

یم د حردر این بخش به علت ماهیت فضایی و نوع بیماران عمال نمیتواند خیلی باعث ایجا 53% بیمارستان روانی ابن سینا

 ود حتی بیمار هنگام اجابت مزاج هم باید در معرض دید باشد خصوصی بش

 در این بخش حریم خصوصی تقریبا رعایت شده است اما به علت کوچک بودن فضای تحت 60% بیمارستان قائم 

 نظر خیلی تفکیک نمی تواند جوابگو باشد 

ای مادر د بردر کنار هم شب بخوابند قطعا بای حریم بیمار در بخشهایی که مادر و کودک باید 55% بیمارستان دکتر شیخ 

 رعایت گردد که متاسفانه این اتفاق نیافتاده است. 
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مولفه 

 تاثیرگذار

نام بیمارستان /بخش 

 اورژانس
 

درصد 

 ت مندی رضای

 توضیحات

 
 

 

 

 
 

 

 

چیدمان و 

 مبلمان 

ه بنظافت  ند وهست یزوجود ندارد اما تختها نو و تم یمارهمراه ب یاستراحت برا یبرا یکاف یفضا %80 بیمارستان اکبر 
 و به دلیل نوساز بودن فعال فرسودگی مبلمان ندارد  ی شودانجام م یخوب

بیمارستان امام رضا 

 )قدیم( 

ده مار دیکامال فرسوده و هسچ رغبتی و تمایلی برای استفاده از آن در همراه و بیمبلمان  %28

 نمیشود. امکانات کم و ناراحت کننده است.

تخت 610بیمارستان
 خواب امام رضا)ع(

 اشت داوتی سعی شده است از به روزترین مبلمان و چیدمانها استفاده شود و ظاهر زیبا و متف %95

ان چیدم در بخش های جدید که بازسازی شده است مبلمان کمی بهتر است اما در کل مبلمان و 55% ینبیمارستان ام البن

و  های رنگیتریالمفضایی بی سلیقه و نا زیباست با وجود اینکه بیمارستان تخصصی زنان است و باید از 

تا  دهشاد و در خور شخصیت لطیف خانمها استفاده شود متاسفانه فقط در بخشهای بازسازی ش
 حدودی رعایت گردیده است.

ل قبول ی قابتوجه به مبلمان و مبلمان های استاندارد و در حد نیاز بیمارستان تا نسبت زیاد %40 بیمارستان سرطانی امید 

 مخاطبین بیمارستان بوده است.

   یمارهمراه ب یبرا یکاف یتخت ها،عدم فضا یو فرسودگ یگه موجود:کهن یطشرا 27% بیمارستان هاشمی نژاد 

 با بازسازیهای اخیر چیدمان و مبلمان فضا بهتر شده است اما فرسودگی نیز دارد 45% بیمارستان شهید کامیاب 

 با بازسازیهای اخیر چیدمان و مبلمان فضا بهتر شده است اما فرسودگی نیز دارد 45% بیمارستان طالقانی 

بیمارستان روانی ابن 

 سینا

سنل و رای پرببیماران نمیتوان خیلی از تجهیزات و چیدمان خاصی استفاده کرد اما به علت نوع  %31

 رد.مکانهایی که همراه برای مالقات می آیند نیز هیچ مبلمان مناسبو چیدمان راحتی ندا

ی از لل قبوبا توجه به بازسازی انجام شده در چند سال اخیر این بیمارستان دارای درصد قاب %60 بیمارستان قائم 

یی که نه هارضایتمندی است. ولی تعداد آن مورد تایید نیست. مبلمان و چیدمان میتوانست با هزی
 شده است بهتر باشد

 و تختهای فرسوده و چیدمان نا مناسب به چشم می خورد یعموم یمبلمان فلز 35% بیمارستان دکتر شیخ 
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 )منبع: نگارنده(    در پارامتر تهویه انس با مولفه ها فوق الذکردرصد امتیاز دهی بخش اورژ: 4جدول

 

 

مولفه 

 تاثیرگذار

 نام بیمارستان /بخش اورژانس
 

درصد رضایت 

 مندی

 توضیحات

 

 

 
 

 

 

 
 

 تهویه    

 یها لتریف یگران یلبدل یاصحبت شد و گو یرهم در موارد به تفس یهدر مورد تهو 60% بیمارستان اکبر 

 ینهمز ینادر  یکه خود باعث بروز مشکالت فراوان یشودنم یضخود  تعودر زمان  یهتهو

 یشود و مشکل تهویه جدی دارد باید بازنگری شودم

 روز در این بیمارستان به علت قدمت و فرسوده شدن تجهیزات تاسیساتی و به 80% بیمارستان امام رضا )قدیم( 

 ردآوری نشدن تجهیزات سرمایش و گرمایش تهویه مشکل دا

تخت خواب 610بیمارستان

 امام رضا)ع(

 تهویه مطلوب و نارضایتی دیده نشد است  %98

 تهویه مطلوب نیست  30% بیمارستان ام البنین

ه تهویه مطلوب نیست به علت فضای ك.چک و ازدحام در زمان اوج این مسیل 32% بیمارستان سرطانی امید 

 کامال به چشم میخورد.

 یاو گو صحبت شد یرهم در موارد به تفس یهدر مورد تهودر این بیمارستان نیز   15% نژاد بیمارستان هاشمی 

روز بکه خود باعث  یشودنم یضدر زمان خود  تعو یهتهو یها یلترف یگران یلبدل
 می باشد بد  یلیفضا خ یه. تهویشودم ینهزم یندر ا یمشکالت فراوان

 وب در برخی فضاها دیده می شودتهویه نا مطل 45% بیمارستان شهید کامیاب 

 تهویه نا مطلوب در برخی فضاها دیده می شود 38% بیمارستان طالقانی 

ی ت نمدر بیمارستان ابن سینا تهویه مناسب به دلیل فرسودگی دستگاه ها صور 23% بیمارستان روانی ابن سینا

 پذیرد.

ی بزسازدر برخی فضاها نا مطلوب ولی با اتهویه در بعضی فضاها مطلوب بود و  65% بیمارستان قائم 
ی مدن  شسیستمهای تهویه و اضافه کردن اگزاستها ی مجزا این امر تبدیل به بهتر 

 باشد

 بتریکودکان به دلیل حساستر بودن نسبت به بزرگساالن نیازمند تهویه مطلو 46% بیمارستان دکتر شیخ 

ی  ه هاستم های هواساز و دریچهستند در بیمارستان دکتر شیخ عدم استفاده از سی
 هواساز دارای رضایتمندی کمی بر طبق نظر سنجی به عمل آمده است.
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 )منبع: نگارنده(    در پارامتر انرژی درصد امتیاز دهی بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر: 5جدول

 

 

 مولفه

 تاثیرگذار

نام بیمارستان /بخش 

 اورژانس
 

درص

د رضایت 

 مندی 

 توضیحات

 

 

 
 

 

 

 
 

 انرژی    

ناسب و اری مپایداری انرژی و استفاده از سامانه های ایستا یا پسیو، استفاده از عایق ک 60% بیمارستان اکبر 

نرژی دن از اده بوپنجره های دوجداره اتفاق افتاده است اما با توجه به بزرگی سایت و قابل استفا

ژی ی انردن هزینه های ناشی از انرژی فسیلی و حامل هاخورشیدی در جهت تامین برآورده کر
 متاسفانه به علت گرانی تجهیزات هنوز اقدامی صورت نگرفته است  

بیمارستان امام رضا 

 )قدیم( 

 این دیوارها به دلیل ضخامت باالی جداره ها و دیوارها در بیمارستان امام رضا بخش قدیم، %50

خیر مان تاو باعث کاهش هدایت حرارتی می شوند. به دلیل زبه مانند جرم حرارتی عمل میکنن 

ورت صم به باالی این مصالح در روز این گرما جذب و در شب هنگام و سحرگاه این حرارت کم ک

ه رفت کجریان هدایت، همرفتی به داخل ساختمان و اتاق وارد می شود که مییتوان نتیجه گ
ین ساخت ا ه قدمتبمصالح با جرم حرارتی باال با توجه استفاده از مصالح قابل بازیافت و همینطور 

 بنا هنوز مورد قابل قبول است. 

ل ت کامو بیماران و مخاطبین از آسایش حرارتی موجود در بخش اورژانس تا حدودی رضای

 داشتند.

تخت 610بیمارستان
 خواب امام رضا)ع(

رارتی ایق حعستان از مصالحی با باالبودن استانداردهای الزم باعث شده است که این بیمار %80
تواند ضا میفمناسب استفاده کند ولیکن استفاده از سامانه های خورشیدی در بخش هایی از این 

 در کاهش هزینه های حامل های انرژی نقش موثرتری ایفا کند.

م ست و عدایی انرژِی باال این بیمارستان به دلیل استفاده از سامانه های اکتیو دارای مصرف 35% بیمارستان ام البنین

 ست کهاتوجه به تکنولوژی های مورد استفاده در داخل و خارج فضای بیمارستان باعث شده 
 نتواند آسایش حرارتی را از طریق استانداردهای جهانی کسب نماید. 

بیمارستان سرطانی 

 امید 

چه  نا وسته خارجی بعدم توجه به پارامترهای تاثیرگذار بر کاهش مصرف انرژی چه در پو %33

ر وجه قراورد تمدر فضای داخل باعث شده است که استفاده از سامانه های پویا در این بیمارستان 

 بگیرد. 

ه علت ت و بمتاسفانه هیچ اقدامی برای جلوگیری و یا بهینه سازی انرژی صورت نگرفته اس  23% بیمارستان هاشمی نژاد 
بنا  برون ریم پنجره ها تبادل حرارتی زیادی بین درونوقدمت باالی مصالح و فرسوده بودن ف

 صورت می گیرد.

بیمارستان شهید 

 کامیاب 

 ست.اداده اقدامات الزم برای بهینه سازی انرژی انجام گرفته است اما هنوز بازخوردی ن %27

ه به دم توجشهر به دلیل عبیمارستان طالقانی نیز مانند بسیاری دیگر از بیمارستان های  25% بیمارستان طالقانی 

 ن را ازارستاپایداری و معماری پایدار نتوانسته است رضایتمندی مخاطبین و دیگر کارکنان بیم

 طریق استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن را به دست بیاورد

بیمارستان روانی ابن 
 سینا

ی علت قدمت باال پنجره ها هنوز تک جداره هستند و عایقهای حرارتی در دیوار به %20
 ساختمان مناسب نمی باشد.

انسته وا توبا وجود قدمت باال  اما جهت گیری مناسب استفاده طبییعی از بوران و حرکت ه 40% بیمارستان قائم 

ت رژی صورزی انتا حدی از پرت انرژی گرماییو سرمایی جلوگیری به عمل آید اما باز هم بهینه سا

 نگرفته است. 

 ست بهینه سازی مصرف انرژی دیده نشده است حتی در ساختمان جدید که احداث شده ا 35% کتر شیخ بیمارستان د

   

 

 



  

 

 15 

 ده(    )منبع: نگارنیمصرف الیمتردر پارامتر  درصد امتیاز دهی بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر: 6جدول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مولفه 

 تاثیرگذار

نام بیمارستان /بخش 

 اورژانس
 

درصد 

 ی رضایت مند

 توضیحات

 

 
 

 

 

 
 

 

متریال 

 مصرفی    

امیک و او سرمتاسفانه از مصالح تجدید پذیر استفاده نشده است اما از مصالح به روز و کفپوشه 70% بیمارستان اکبر 

ه یرها دیدربه گکاشی های مقاوم در برابر ساییدگی و مراکر درمانی استفاده شده است . استفاده از ض
 میشود

م رضا بیمارستان اما

 )قدیم( 

ما خورد. اشم میچبا توجه به قدمت باالی بیمارستان امام رضا استفاده از مصالح پایدار در آن به  %45

 شود. فرسوده شده است و در حال حاضر با امکانات جدید و متریالهای جدید قطعا باید بهینه

تخت 610بیمارستان

 خواب امام رضا)ع(

صالح مباعث شده است که از به روزترین  610یمارستان جدید متریال یا مصالح مصرفی در ب %95

ل ا به دلیهبخش  مصرفی با مقاومت حرارتی باال استفاده شود. در ادامه مصالح مورد استفاده در بیشتر

شده  استفاده یر هاگبهینه سازی شدن مصالح قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارد. با اینکه از ضربه 

ی در های  هر به علت کمبود نیروی نگهداشت و مدیریت نامناسب ضربه ها و ساییدگیاست اما در ظا
 دیواره ها مشاهده می شود.

 سرامیک ت ولیدر بخش اورژانس که بازسازی شده است از متریالهای بهتر و به روز تر استفاده اس 50% بیمارستان ام البنین

 و کاشی درجه یک با ماندگاری باال دارد.

ه به ا توجبکفپوشی دکه در بخش اورژانس استفاده شده است از  کیفیت خوبی برخوردار نبوده و  48% رستان سرطانی امید بیما

 اینکه بازسازی این بخش حدود سه سال می باشد ولی رنگ و رورفته و خراب شده است 

ا با ی.ارهگهداری نشده است در گوشه های دبخش اورژانس دارای مصالح مقاوم بوده اما حفظو ن 30% بیمارستان هاشمی نژاد 

 ی شود .یده مدتوجه به نوع متریال مقاوم که سنگ می باشد بازهم ضربه و خوردگی در اثر اثابت تخت 

م هر ها در این بخش متریالی که به چشم میخورد همان سنگ و گچ  و رنگ می باشد و ضربه گی 55% بیمارستان شهید کامیاب 

 کیفیت مصالح در ربخی جاها پایین است. نصب شده است اما

لح در این بخش متریالی که به چشم میخورد همان سنگ و گچ  و رنگ می باشد کیفیت مصا 55% بیمارستان طالقانی 

این  واست  انتخابی مناسب نیست.در دوره ای زمان بازسازی بعد از جدید االحداث بودن انجام شده

 استفاده شده در اورژانس می باشد.نشان دهنده عدم مرغوبیت کاالی 

بیمارستان روانی ابن 

 سینا

ال هر ح متریال بنا به نوع استفاده مخاطب غیر از سنگ نمی تواند چیز دیگری باشد اما در %58

 ماندگاری باالیی دارد

اوم لهای مقسعی شده در متریال مصرفی در این بخش که جدیدا بازسازی شده است از متریا 85% بیمارستان قائم 

 استفاده شود و فرم چیدمان سنگها به صورت لوزی و متفاوت از جاهای دیگر بود

ی شاید ایداردر این بخش مصالح عرف به کار رفته است دیوارها از سنگ و گچ هستند و از لحاظ پ 48% بیمارستان دکتر شیخ 

 مقاومت الزم را داد اما زیبا نیست 
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     نده(نبع: نگار)م یاهیگ پوشش دومنظریددر پارامتر  امتیاز دهی بخش اورژانس با مولفه ها فوق الذکر درصد: 7جدول

 

 

 
 

 
 

مولفه 

 تاثیرگذار

 نام بیمارستان /بخش اورژانس

 

 توضیحات رصد رضایت مندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدومنظر 

پوشش 

 گیاهی  

%30 بیمارستان اکبر  علوم پزشکی اطراف این ساختمان فعال بایر می  به دلیل در قرار گرفتن بیمارستان در سایت 

 باشد و دید و منظر مناسب و پوشش گیاهی در خور توجه برای کودکان به چشم نمیخورد.

80%. بیمارستان امام رضا )قدیم(  بیمارستان امام رضا به دلیل قدمت طوالنی دارای محوطه سبز و سایت پایداری می باشد که در  

ن و دید مناسب قابل قبول استجهت قدم زدن بیمارا  

تخت خواب امام 610بیمارستان

 رضا)ع(

70% به دلیل در قرار گرفتن در سایت بیمارستان امام رضا دید و منظر در طبقات و در سایت مورد  

 توجه است.  

%30 بیمارستان ام البنین مناسب برای  عدم پوشش گیاهی مناسب و گیاهان در داخل اتاق ها و همچنین عدم دیدومنظر 

 مخاطبین قابل قبول نیست.

%30 بیمارستان سرطانی امید   در بیمارستان امید دید ومنظر و پوشش گیاهی ضعیف ارزیابی شده است.  

%29 بیمارستان هاشمی نژاد  عدم پوشش گیاهی مناسب در محوطه و عدم دیدو منظر مناسب و سبز در این بیمارستان باعث  

آماری در این بخش شده است.  عدم رضایتمندی جامعه  

%25 بیمارستان شهید کامیاب  باعث  یمارستانب ینمنظر مناسب و سبز در ا یدومناسب در محوطه و عدم د یاهیعدم پوشش گ 

بخش شده است. یندر ا یجامعه آمار یتمندیعدم رضا  

%30 بیمارستان طالقانی  اتاق ها به دلیل محدودیت در دیدو منظر استفاده نکردن از فضای سبز یا گیاهان سبز در داخل  

 باعث عدم رضایتمندی بیماران و قشر هدف شده است. 

%40 بیمارستان روانی ابن سینا به دلیل قرار گرفتن در سایت نسبتا پایدار و سبز ولی به لحاظ ایمنی و به دلیل خاص بودن  

جه انتظار میرود که گیاهان وضعیت قشر هدف عدم استفاده از محوطه را شامل می شود و در نتی

برای بهبود وضعیت استرس و روانی بیمارن در داخل ساختمان به صورت گسترده انجام بگیرد 

 که این امر ممکن نشده است  

%50 بیمارستان قائم  به دلیل سایت سبز و پایدار و قدمت باال دید و منظر در بخش ها و طبقات باالتر به صورت  

ان امکان می یابد در صورتی که می توان در طبقات پایین از گیاهان در اتاق میسرتری برای بیمار

 استفاده نمود. 

%35 بیمارستان دکتر شیخ  در بیمارستان های کودکان انتظار میرود که امکانات رفاهی برای کودکان بیشتر از امکانات برای  

ما در بیمارستان دکتر شیخ این بزرگساالن در نظر گرفته شود به دلیل حساس بودن روحیه آنها ا

 امکانات سبز به صورت قابل قبولی انجام نپذیرفته است در این بخش.
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 نتیجه گیری :  -6
 یماریبچه  یبرندسر م ها به یمارستانکه در ب یمارانیدر ب یزندگ یفیتگرفت که ک یجهتوان نت یم یفعل یقبه تحق یبا نگاه کل

 یمارانب یزندگ تیفیک یتواند در ارتقا یم یروندرون و ب یطمح ی. توجه به طراحیابد یکاهش م یعموم یها یماریب یاخاص 

 داشته باشد. یها نقش مهم و اساس یمارستانشده در ب یبستر

پارامتر و  7ها،  یمارستانب یفیبهبود سطح ک یشکل کشور در جهت افزا یها یمارستانب یارهایو مع یاساس سنجه ها بر

 یمحرظر، ید ومندی، مصرف یالمتر ی،انرژ یه،و مبلمان، تهو یدمانسنجه ها عبارتند از: چ ینشده است. که ا یفمولفه تعر

 . مطرح شده استو رنگ  یخصوص

لتی ماستان دوزده بیطبق پرسشنامه های داده شده به بیماران، همراهان و کارکنان بیمارستان سواالت مطرح گردید و در یا 

 610 رستانمایب یمورد بررس یدولت یها مارستانیب یتمام نیدر برد بررسی و تحلیل قرار گرفت که شهر مشهد این موضوع مو

وز کشور ر ینداردهاه استابالحداث بودن با توجه  دیبا توجه به نوساز و جد مارستانیب نیامام رضا)ع(، ا مارستانیب یتخته خواب

 نیباالتر یدارا مارستانیب نیموجود از قشر هدف ا یبق نظر سنجمساله باعث شده است که ط نیساخته شده است که ا ایو دن

 را دارا باشد.  یتمندیدرصد رضا

  
 تخت خواب امام رضا)ع(اورژانس610مارستانیب : 8جدول

 پارمترهای موثر بر بهبود عملكرد بیمارستان  درصد رضایتمندی
 چیدمان و مبلمان 98%

 تهویه %98

 انرژی %83

 متریال مصرفی %93
 یدومنظرد 70%
 یخصوص یمحفظ حر 93%

 رنگ 97%
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