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 چکیده

جـاي رونـد    توجه به بیمار به. است براي بیمارانهدف اصلی طراحان بیمارستانی خلق محیطی شفابخش 
ي حاضر چگـونگی   مقاله. مطرح کرده است »محوري -بیمار«عنوان  طراحی بیمارستان بهدرمان رویکردي در 

بیماران ارائه ارتقاي رضایت و ، تسریع روند بهبودي را با هدف بهبود کیفیت فضادر آینده طراحی این مراکز 
  .دهد می

 و معتبـر  علمـی  يها یافته و اي کتابخانه هاي یافته و پایه مطالعات بر و تحلیلی و توصیفی مقاله این تحقیق روش
 .باشد ها، یک تحقیق توصیفی می ي حاضر از نظر هدف، کاربردي واز نظر گردآوري داده مقاله .است جدید

بـر رونـد   هـاي آینـده    در بیمارستان افزایش کیفیت فضاتوان با  چگونه می«در پی پاسخ به این پرسش که 
 » تأثیر مثبت گذاشت؟ بیماران و رضایتمندي بهبودي

شفابخش و  هاي هاي محیط محوري، ویژگی -مفهوم بیمار: از استپیماید عبارت  مسیري که این مقاله می
 افزایش رضایت بیمار  درجهتآینده در مراکز درمانی  ها کارگیري آن چگونگی به

  
  شفابخشی ،یندهآبیمارستان محوري،  -مراکز درمانی، بیمار  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ست که آدمی از دیرباز با آن دست به گریبان بوده و همـواره در  ا  اي ي درد و رنج و بیماري، مسئله مسئله
 ،هایی که او براي حل ایـن مشـکل بـدان فـائق آمـده      یکی از شیوه .جویی براي حل آن برآمده است پی چاره

رفته درصدد طراحی هر چـه   ه این مهم رفتهپس از دست یافتن ب. ایجاد فضایی براي مراقبت از بیماران است
رضایت بیماران را تأمین کنـد و   که فضایی .افزایش کیفیت فضا داشتند در بهتر این مجموعه برآمدند و سعی

  . را تسریع بخشد بیماريروند بهبود 
سـعی بـر آن دارد تـا کنـار      مقالـه دارد، ایـن   بیمـار فضا تأثیر زیادي در روحیات  کیفیتبا توجه به اینکه 

 .مؤثر واقع شود بهبود بیماريهایی را به مرکز درمانی بیفزاید تا در روند  کیفیت، پرداخت به شناخت موضوع
در  1ایجاد محیط شـفابخش ، درمان روند محوریت قرار داردن بیمار به جاي، ي خدمات بیشتر به بیماران ارئه

  .فزایدا می فضاهاي درمانیاز مواردي است که به کیفیت مراکز درمانی 
 درمـان در را  »محـوري  - بیمـار «رویکـرد  درمان رویکردي به نام  روند محوریت قرار داردن بیمار به جاي

   .مطرح کرده است

 ي بیماران المللی متحده سازمان بین(IAPO)2  محور براي این به وجـود آمـده    -معتقد است که درمان بیمار
صـرفه   درمان مناسـب و بـه لحـاظ اقتصـادي بـه      ،گونه بدین .ها و عالیق بیماران را لحاظ کند است که نیاز

احترام، انتخاب و تقویت اعتماد بـه نفـس،   : کند محوري را بیان می ـاصل درمان بیمار   5 ،این بیانیه. است
   ).www.iapo.org.uk( مشارکت بیمار در خط مشی درمان، دسترسی، حمایت و اطالعات

 IOM3  طرفه میان پزشک، کادر درمـان،   4مراقبتی که یک تعامل : کند محوري را اینگونه تعریف می -بیمار
هـا،   کند تا اطمینان پیدا کنند که تصـمیمات، خواسـته   برقرار می) حسب صالحدید بر(ي او  بیمار و خانواده
هـاي الزم را   آمـوزش و حمایـت   بیمـاران  همچنـین دهـد و   نظر قرار می  هاي بیماران را مد نیازها و الویت

محـور،   -بیمـار        مراقبـت  . ي مراقبت خود مشارکت نماینـد  گیري در مورد نحوه اند تا در تصمیم دیده
تـر و مشـارکت    هاي درمانی امن در مجموع براي سیستمو  است 4ي سالمت یکی از اهداف فراتر از گستره

 ).iom.nationalacademies.org( .باشد می بیشتر بیماران در طراحی

 در نظر گرفتن عقاید فرهنگـی، عالیـق   : کند گونه تعریف می محوري را این –بیمار  5انستیتوي بهبود درمان
 ).www.ihi.org(و موقعیت بیمار  ها ارزش ،شخصی

تمـامی تحقیقـات رایـج را کـه بـا       ،2008 و 2004در سال  7و زیمرینگ 6تحقیقاتی اولریش ي نتایج پروژه
تمـامی   و شناسـایی کـرده    باشـد،  ها همـراه مـی   پیشرفت در نتایج و محیط فیزیکی مراکز درمانی و بیمارستان

توان نتایج درمـانی   ها می گذاري بر روي آن محوري را که با تحقیق و سرمایه -عوامل محیطی مرتبط با بیمار 
  :بندي کردند ر تقسیمي زی دسته 4مثبتی را حاصل نمود در 



 ، پیشرفت کیفیت زندگی و سالمتی براي بیماران و همراهان  کاهش استرس .1

  ها هاي درمانی و مؤثر بودن آن ، افزایش میزان مراقبت کاهش استرس و فشار پرسنل .2

 پیشرفت ایمنی و کیفیت درمان بیماران  .3

 .)Cama, 2009, p.77 & 78( ها پیشرفت کلی کیفیت بهداشت و درمان و کاهش هزینه .4

شـامل اصـول زیـر در     که باشد می رویکردي جامع براي درمان بیماران در محیطی شفابخشمحوري  –بیمار 
 : مراقبت از بیماران است

 بیماران حق دارند تا در محیطی گرم و حمایتی ارتباط آزادانه و صادقانه داشته باشند .  
 اي نقش مهم و حیاتی در گروه درمانی دارند هایشان و کارمندان حرفه  بیماران، خانواده .  
 ي جامعه و فرهنگ است بیمار یک واحد ایزوله شده نیست، بلکه عضوي از خانواده .  
 مسئول و مختار در انتخاب سبک زندگی و سالمت خود است ،بیمار فردي محق.  
 مهربان رکن مهمی در فراهم آوردن یـک مرکـز درمـانی بـا کیفیـت      ي پشتیبان و  کننده یک محیط حمایت

  . است
 باید طوري طراحی شـود کـه درمـان آمـوزش و مشـارکت       و محیط فیزیکی در فرایند درمان حیاتی بوده

  .)82و  81، 1392مردمی و همکاران، (  (Gaeta et al., 2000)خانواده را طول درمان ارتقا دهدبیمار و 

  محور -بیمار شفابخش محیط
رفتند به این  کسانی که بیمار بودند به معابد می. گردد شفابخش به درمان یونان باستان باز می محیطمفهوم 

تهویه و هواي تـازه را بـه عنـوان قـانون      8، فلورانس نایتینگل1860در سال . ها را درمان کند امید که خدا آن
سپس، یک . ورپردازي مناسب، گرما و آب تمیز تأکید کردي پرستاري تثبیت کرد و بر اهمیت سکوت، ن  اولیه

در در بخش جراحـی  نشان داد که بیماران بستري  1984در سال  ي پیشتاز هدایت شده توسط اولریش مطالعه
کننـد و از   بخش کمتري مصرف مـی  بردند، داروي آرام ی با دید به طبیعت از مشکالت کمتري رنج مییها اتاق

بـه عـالوه مطالعـاتی در اثبـات تـأثیرات      . شـوند  ار آجري دارنـد، زودتـر مـرخص مـی    کسانی که دید به دیو
صـورت  پوش کردن با موکت و فرش و سر و صدا روي بیماران مراقبـت ویـژه    روانشناختی نورپردازي، کف

مطالعات چند سال اخیر شواهدي را ارائه کرده که محیط فیزیکی را بـه ایمنـی، سـالمتی و رضـایت     . گرفت
  .کند کارکنان مرتبط می بیمار و

  :باشند هاي زیر می   داراي ویژگیمحور  -بیمار هاي شفابخش    عموماً محیط
     هـا یـا     کنـد و محـیط ایـن رویـداد     جایی که مرگ، زندگی، بیماري و سالمتی هـر لحظـه را تعریـف مـی

 .کند ها را تائید می   موقعیت
 روان روح و ،مکانی براي آسایش وآرامش جسم 



  44، 1392مردمی و همکاران، ( کند به کاربران منعکس میرا مکانی که ارزش واحترام.( 

، نـور ، خلـوت ، صدا و کنترل سر، گرمایی از نظر آسایش، کیفیت هواي محیط :9مالکینجین  ي طبق گفته
ي  دورهمحرك دیـداري بـراي کسـانی کـه     ، آرامش دیداري براي کسانی که بسیار بیمارند، انداز طبیعت چشم

اختیار وحـق  ، بهره بردن از حمایت اجتماعی، 10هاي مثبت   سرگرمی، دسترسی به طبیعت ،گذارند نقاهت رامی
کیفیت نامناسـب   زا درمحیط از جمله سر وصدا، نور زننده و از میان برداشتن عوامل استرس، )کنترل(انتخاب 

  ).45، 1392مردمی و همکاران، (  (Malkin, 1992)هاي شفابخش است هاي محیط ز ویژگیا هوا
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی هاي معماري

شکل و فرم
جانمایی مناسب کاربري ها

مسیریابی
ارتباط با طبیعت
تمرکز زدایی

ویژگی هاي طراحی داخلی

نور
رنگ
صدا

هوا ، تهویه و رایحه
سرگرمی مثبت

زیبایی
چیدمان

منسوجات، مصالح و مبلمان
خوانایی

ویژگی هاي روانی و اجتماعی

حس کنترل
خلوت و حفظ حریم شخصی

ارتباطات اجتماعی
آسایش روانی

 )منابع رضایتمندي بیماران( محور ـاجزاي محیط شفابخش بیمار 

 )گاننگارند: ماخذ( )منابع رضایتمندي بیماران( محور ـ اجزاي محیط شفابخش بیمار: 1 شکل



  ماريعهاي م ویژگی

ي ورودي و فـرم   کننـد، هندسـه   اولین چیـزي کـه بیمـاران از فضـاي بیمارسـتان درك مـی       :شکل و فرم
ي جذابی داشته باشد اولین قدم موفق به سوي طراحی فضایی مـورد قبـول    بیمارستان است و اگر هندسه

  . بیماران برداشته شده است
با قائـده و آشـنا، فضـاي خوانـاتر و      هاي غالباً استفاده از فرم. گذارد ي فضا بر خوانایی آن تاثیر می هندسه

 حاالت بر  که استفاکتورهایی  جمله از شکل و فرم فضا. )Baskaya, et al., 2004( .نماید تري ایجاد می آرام

 در اضـطراب  و تـرس  سـبب  تواند ها، می محیط این ضعیف طراحی و گذارد می تأثیر بیماران روانی و روحی

  .گردد بیماران

  هـاي معمـاري، جانمـایی مناسـب      یکی از مقوالت مهم در رابطه بـا ویژگـی   :ها کاربريجانمایی مناسب
در اثر یک جانمایی مناسب اسـت کـه فضـاهاي یـک مرکـز      . ها است ها و ارتباطات داخلی بخش کاربري

 آیـد  هـا پدیـد مـی    درمانی به صورت کارآمد در کنار یکدیگر قرار گرفته و ارتباط فضایی مناسب بـین آن 
و از اسـترس   شـود  تـر مـی   شناخت محـیط آسـان  ها  با جانمایی مناسب کاربري ).1392،165وزارت بهداشت، (

  .شود ها کاسته می هاي آن بیماران و خانواده

 توجه به مسیریابی مناسب در بیمارستان هنگام طراحی، بسیار مورد اهمیت است؛ به طوري که  :مسیریابی
ها خواهد  پرهزینه و پراسترس براي بیمارستان، بیماران و همراهان آناي  عدم توجه به این موضوع، مسئله

ي منطقـی و   در واقع یکی از تأثیرات مهم طراحی در کاهش استرس دیداري در نظـر گـرفتن برنامـه    .بود
  .هماهنگی براي مسیریابی است

 اي از  مجموعـه به صـورت  بیماران کمک به بهبودي  مناظر طبیعی در کاهش استرس و: ارتباط به طبیعت
طراحـی و   .(Ulrich, 1984, p.420)د نـ کن تغییرات مثبت احساسـی روحـی و فیزیولـوژیکی نمـود پیـدا مـی      

هاي زیـادي بـه دنبـال     هزینه یتجیزات بیمارستان ها نسبت به ساخت کارگیري فضاي سبز در بیمارستان به
کاهش درد ، کنندگان کاهش استرس بیماران، پرسنل و مالقات همچون ییها مزیتداراي ندارد، در عوض 

کـاهش  ، تقویت توانـایی مسـیریابی  ، زندگی با کیفیت باالتر براي بیماران دائمی، کاهش افسردگی، بیماران
امـروزه طراحـی و   . باشـد  مـی  هـا  تقویـت حـس اسـتقالل در آن   و  افزایش فعالیت بدنی بیماران، ها هزینه

در مراکـز درمـانی امـري     11هـاي شـفابخش   تحت عنوان باغبا خاصیت شفابخشی  کارگیري فضاي سبز به
شـناختی ندارنـد بلکـه     هایی هستند که فقط کارکرد زیبایی هاي شفابخش باغ باغ  .رسد ضروري به نظر می

هاي جسمی وخصوصـاً روحـی و روانـی     کنند باعث شفاي بیماري به خاطر ارتباطی که با کاربر برقرار می
  .)65و  64، 1392مردمی و همکاران، ( کنند تر از ایجاد بیماري در او جلوگیري می ي عالی در مرتبهاو شده و 



 ي خـدمات   ي اخیر در کشورهاي توسعه یافته، در راستاي بهبود کیفیت ارائـه  طی چند دهه :تمرکز زدایی
هـاي بسـتري چنـد     هاي بستري یک تخته و جایگزینی اتاق  ي اتاق رضایت بیمار، مسئله يدرمانی و ارتقا

هـاي   کـارگیري اتـاق   تخته به یک تخته بسیار مورد بحث و توجه بوده و امروزه تمایل فراوانی جهـت بـه  
ثبـات  هاي بستري یک تخته بـا مزایـاي ا   اتاق). 8، 1392مردمی و همکـاران،  (شود  تخته مشاهده می بستري یک

هـاي بیمارسـتانی، کـاهش اشـتباهات پزشـکی، کـاهش زمـین خـوردن و          اي همچون کاهش عفونت شده
بهبود ارتباط کـادر   حریم خصوصی، رعایت، بیماران افزایش رضایتمندي صدمات فیزیکی، بهبود خواب،

  .)1390و همکاران،  نژاد هاشم( شود ایمنی بیماران می يدرمانی با بیماران و همراهان، سبب ارتقا

  هاي طراحی داخلی ویژگی

 شد در حـالی   نور در فضا تنها به صورت یک عامل براي روشنایی نگریسته می ي لهئدر گذشته به مس: نور
 بر فضـا و توجهی  ثیرات قابلأت ،توان با مهندسی نور در فضا با هدف افزایش کیفیت محیطی که امروزه می

ي روشنایی طبیعی و مصنوعی تأمین شود شـامل   به واسطه به طور کلی نیازهایی که باید .کاربران گذاشت
چنـین   شناسی، راحتی بصري، ارتباط انسـانی و هـم   کارایی شغلی، آسایش و تأمین نیازهاي روانی، زیبایی

از طرف دیگر عـدم توجـه کـافی بـه ضـوابط و قـوانین نـورپردازي و تـأمین         . باشد بهداشت و ایمنی می
هـا، کـاهش    ون خسـتگی زودرس، اشـکال در تطـابق دیـد و رنـگ     روشنایی مطلوب سبب عواملی همچ

وري و کارایی شغلی، خیرگی و صدمه بـه چشـم، افـزایش حـوادث و خطاهـاي کـاري، اخـتالالت         بهره
  .)1392،270وزارت بهداشت، ( شود عضالنی و غیره می - اسکلتی

بـا بـی نظمـی فصـلی و     دهند که نور طبیعی باعث کاهش افسـردگی بیمـاران    مطالعات همچنین نشان می
 (Joseph, 2006)بهبـود وضـعیت خـواب    و ي درمان  کاهش دوره (Benedett.et al.,2001)قطبی  افسردگی دو

 .)24، 1392مردمی و همکاران، ( Lacgrace, 2002)( شود میکاهش هیجان و تسکین درد 

 صحیح ي  استفاده و استها روي ذهن و جسم به طرق گوناگون ثابت شده  ثیر آنأها و ت نفوذ رنگ :رنگ
کـاربرد درسـت رنـگ در     .در زندگی ما خواهـد داشـت   منفی و مثبت زیاديثیرات أها ت و نادرست از آن

مؤثراست، بلکه از طریق تـأثیر روي جسـم و    باال بردن روحیه و شاد نمودن فضامراکز درمانی نه تنها در 
  (Hosking & Haggard, 1999, p. 120) .گذارباشـد  هـا تـأثیر   انـواع بیمـاري   12تواند در درمـان  روح بیماران می
حوصـلگی در   نواختی در محیط و عدم ایجاد احساس بی هاي متنوع سبب از بین بردن یک استفاده از رنگ

 .)1392،274وزارت بهداشـت،  ( کند ها جلوگیري می و از تضعیف حواس و سیستم اعصاب آن شود کاربران می

سـبب احسـاس هوشـیاري در انسـان      ،کنند می ساتعهاي گرم که از خود نور و تشعشع  دسته از رنگآن 
، 1391تا،  شامقلی و یکی( شود بیماران می در افت حرکتآرامش و  سبب هاي سرد رنگبه کارگیري  ؛شوند  می

از . بی اسـت یابی و مسـیریا  رنگ داراي نقش اساسی براي بهتر کردن محیط، کسب اطالعات، جهت .)211



کننـدگان و   است شـرایط جـذاب و خوشـایندي بـراي بیمـاران، مالقـات       رشناسی رنگ قاد ي زیبایی جنبه
  . (Dalke et al., 2004, p.3)کارکنان فراهم سازد

 توانـد   ها به خصوص مراکز درمـانی نامناسـب اسـت و مـی     وجود آلودگی صوتی در تمامی کاربري :صدا
اخـتالل  نـاراحتی،   خوابی، اضطراب، فشار خون باال و نیاز مبرم به مداواي درد و از قبیل کم تأثیراتی منفی

ها، سلب آسایش بیماران، همراهان و کارکنان، کاهش سرعت بهبود بیماران، کاهش  ها و فعالیت در فرآیند
 .)1392،283وزارت بهداشت، ( وري کارکنان و غیره را به همراه داشته باشد بهره

 :مطرح کرد» 13نکات پرستاري«فلورانس نایتینگل اولین بار این موضوع را در کتاب 

سـر و  . رسـاند  شود، بـه بیمـار آسـیب مـی     می  سر و صدایی که باعث به وجود آمدن ناراحتی«
 (Nightingale,1969, p.47)» .ترین نوع عدم توجه است رحمانه صداي بیش از اندازه بی

پریش مـورد اسـتفاده     آرام کردن بیماران روان و ي کمک به درمان افسردگیموسیقی برا: موسیقی درمانی
گـذارد و احساسـات    می هاي مغزي اثر موسیقی روي سیستم اندام داخلی بدن و عمق بافت. گیرد قرار می

   (Malkin, 1992, p.19). داشته باشد نیز کننده حس تواند اثر بی موسیقی می. کند ایجاد می یبخش عمیق لذت
. کنـد  ایل بـد بیمـاري منحـرف مـی    سـ شود و ذهن بیمار را از توجه به م موسیقی سبب کاهش استرس می

 ,Kemper & Danhauer( ي سیستم عصبی خودگردان بدن تـأثیر فیزیولـوژیکی آنـی دارد    موسیقی به واسطه

 .)48، 1392مردمی و همکاران، ( )2005

  تعویض هوا به منظور تأمین اکسیژن الزم، جلوگیري از راکد ماندن هوا کـه محـیط    :و رایحه، تهویه هوا
ي هـواي آلـوده و داراي بـوي نـامطبوع از      تخلیـه  و کنـد  مناسبی براي تکثیر و انتشار عفونت ایجـاد مـی  

بـه منظـور حفاظـت بیمـاران و کارکنـان در برابـر        تهویه .)1392،460وزارت بهداشت، (درمانی است فضاهاي 
 .هاي هوا و کاهش انتشار عفونت در فضاهاي بیمارستان است لودگیآ

بیمـاري  بخش باشـد و در درمـان    باعث استرس شود و هم آرامشهم رایحه ممکن است  :رایحه درمانی
هـاي   رایحـه . تواند به خوبی حافظه را تقویت کنـد  معتقدند که عطرو رایحه می پزشکان برخی .مؤثر باشد

  (Malkin, 1992, p.19). گردند ضربان قلب و تنفس می فزایشناخوشایند سبب ا

 سرگرمی مثبت هر چیزي است که بتواند حتی براي مدتی کوتـاه توجـه فـرد را منحـرف      :سرگرمی مثبت
آب، (مثبـت بـا طبیعـت در ارتباطنـد      هـاي  سرگرمیبیشتر . کند و واکنش احساسی مثبتی در او ایجاد کند

هاي ساخته شده از قبیـل مجسـمه، نقـش و     توانند چیز ا این حال میب. )پارك، فضاي سبز و مناظر طبیعی
انتخاب مناسب آثـار   .)61و  60، 1392مردمی و همکاران، ( هاي جالب روي دیوار یا زمین واکواریوم باشند نگار

ایجاد کند، بـین بیمـار    ها در آن احساس امنیت ،تواند از استرس بیماران بکاهد هنري در فضاي درمانی می
بـا   .(Kaiser, 2007, p.8)العاده از مرکز درمانی بر جـاي بگـذارد    و تصویري فوق کردهو پرستار پیوند ایجاد 



 یابـد  افـزایش مـی  بیمـاري   شود، تمرکز عصبی بـر روي بهبـود   این شیوه که توسط محیط به بیمار القا می
.(Ulrich, 1993, p.7) 

 و از مزایـاي آن کـاهش اسـترس،    ترین اجزاي کیفی محیط شفابخش اسـت   قويزیبایی یکی از : 14زیبایی
توجه بـه اجـزاي معمـاري داخلـی مراکـز      . باشد افزایش رضایتمندي پرسنل، بیماران و همراهان بیمار می

 درمانی، با رویکرد زیبایی و ایجاد فضاي شفابخش سبب ارتقـاء کیفیـت فضـاهاي درمـانی خواهـد شـد      
  .)41، 1392مردمی و همکاران، (

 اولین برخورد بیمار تأثیر شگرفی بر نگرش او نسبت به فضا و ارتباط برقرار کردن او بـا محـیط    :چیدمان
یـک سـالن   . گـذارد  ، بر احساسات بیشتر افراد نسبت به آن مکان تأثیر میبرداشت اولیه از یک مکان .دارد

نـواز کـه    فراهم کردن محیطی مهمان. بودبخشی نخواهد  ي آرامش انتظار شلوغ با چیدمان نامناسب، منظره
الگـو بـرداري از    .گـذاري دارد  ارزش سرمایه ،ورود احساس کنند تحت مراقبت هستند ي بیماران از لحظه

  . ثر استؤچیدمان خانه و هتل در آرامش روانی بیماران بسیار م

 محصوالت و مصالح بادوام و کارگیري  عامل اصلی در ماندگاري زیبایی، به :و مبلمان منسوجات، مصالح
سـطوح نـرم   . نـد ل سروصدا کامالً به یکـدیگر مرتبط انتخاب مصالح و کنتر از طرفی. بخش است  رضایت

صـحیح از مصـالح از    ي استفاده. و صدا دارند قابلیت زیادي در جذب سر) هاي سقفی وغیره فرش، تایل(
 تر به خواب رفتن راحت(ن ابیمار ،)ال اطالعاتتر وتالقی کمتر در انتق تمرکز راحت(ي دید کارکنان  زاویه

ـ ) تـر  محـیط مـنظم  (کننـدگان   و مالقـات ) و استراحت کـردن   ي درمـانی ثیر زیـادي بـر کیفیـت فضـاها    أت
  .)28، 1392مردمی و همکاران، ( (Moeller, 2005)دارد

 ایجـاد  منظور از خوانایی فضا، خلق فضایی است که سـاماندهی اطالعـات بصـري آن، جهـت      :خوانایی
 ).51، 1390مردمـی و همکـاران،   ( مبنایی منسجم براي عمل و حرکت افراد در محیط، به آسانی صورت پـذیرد 

 خسـتگی  و اسـترس  بیماري، اثر بر افراد شناختی و منابع احساسی، فیزیکی درمانی، مراجعین مراکز دراغلب

 بسـیار  کننـده  سـردرگم  و پیچیـده  یک فضـاي  در حضور و دشوارتر مسیریابی حالتی چنین در و رفته تحلیل

 ).Mollerup, 2009( است زا تنش و آزاردهنده

  هاي اجتماعی و روانی ویژگی

 حس کنترل یکی از مهمترین فاکتورهاي تأثیرگذار در میزان استرس محیطی و شادابی فردي : حس کنترل
همچـون   هاي متعددي نشانگر آن است کـه کمبـود حـس کنتـرل در محـیط نتـایج منفـی        پژوهش. است

بـا   ).Marberry, 1995, p.143( نمایـد  افسردگی و نگرانی به همراه داشته و سیستم ایمنی بدن را تضعیف می
، هـا  آن ي کنترل شرایط محیطی به بیماران، براي افـزایش رضـایتمندي   اجازه باید نظر گرفتن تمهیداتی، در

  .داده شود



 مطلـق  داشتن نگه پنهان حق افراد که آنچه از است عبارت خصوصی حریم :خلوت و حفظ حریم شخصی 

 .هستند پنهان موارد این به گذاشتن احترام به مکلف دیگران و دارند را آن نسبی یا

 نمونه طور به. دارد خود شخصی فضاي و استقالل شأن، به نسبت بالغ فرد هر که است حسی کس، هر حریم

 فیزیکـی  لمـس  از اسـتفاده  عدم بیمار و خلوت حفظ و حمایت ي نشانه بیمار، اتاق به ورود هنگام در زدن در

 .)645 ،1390حیدري و همکاران، ( است بیمار حریم حفظ براي عاملی ضروري غیر

 موضوع دیگري که در طراحی مراکز درمانی توجه زیادي به خود جلب کـرده اسـت   : ارتباطات اجتماعی
نوعی از  .)Devlin, 1992( گذارد اجتماعی افراد میهاي گوناگون روي تعامالات  میزان اثري است که طراحی

بهبـود  کنـد، از لحـاظ    طراحی که هم محرمیت افراد را در نظر گرفته و هم تشویق به تعامالت اجتمـاعی  
ثیرگـذار  أنیـز مـی توانـد روي تعـامالت اجتمـاعی افـراد ت       طراحی مبلمان. بیشتري دارد بخشیاثر بیماري

  (Ittelson et al., 1970).باشد

 که بیماران  اي هاي یک محیط شفابخش خصوصاً در مراکز درمانی ترین فاکتور یکی از مهم :آسایش روانی
باشد تا تصـور حضـور    شوند، شباهت محیط درمان به خانه می بستري میها  در آنبا طول درمان طوالنی 

 .در فضاهاي بیمارستانی در ذهن بیمار شکسته شود

برخـورداري  . شود هاي افراد در مورد وضعیت خودشان نسبت داده می قضاوتبه » 15آسایش روانی«لغت 
هاي معنـوي،   جنبههاي اجتماعی و  یمار و پزشک، حمایتاز دانش کافی در مورد بیماري، ارتباط نزدیک ب

  (Siegrist,2003). اي هستند که با آسایش روانی باال ارتباط دارند هاي مقابله همگی راهبرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ها و راهکارها پیشنهاد

تـوان بـه صـورت     ي حاضر راهکارهاي مناسب در جهت نیل به هدف را می ي حاصل از مطالعه نتیجهدر 
  :بندي نمود زیر جمع
 )گاننگارند: ماخذ(هاي طراحی  پیشنهادها و راهکار:  1جدول   فاکتور

  شکل و فرم

 هاي بستري افزایش یابد اتاقابعاد و  هاي یک تخته به جاي چند تخته طراحی شوند اتاق. 
 و  رسـانده هـاي پرسـتاري بـه حـداقل      هـا را تـا بخـش    ي بین اتاق هایی که فاصله استفاده فرم

 .متمرکز تغییریابند هاي پرستاري از متمرکز به غیر ایستگاه
 هاي یکدسـت، آرایـش یکسـان و تکـرار      هاي اتاق از ویژگی. طراحی شوند16ها یکدست  اتاق

هـا، در   ي اتاق در همه محل کار پرستاران و معنی که تخت بیمار، تکنولوژيشده است؛ به این 
  .جاي یکسانی تعبیه شده است

جانمایی 
مناسب 
  ها کاربري

 هاي مختلف بیمارستان که با یکدیگر ارتباط دارند باید در نزدیکی یا مجاورت هم تعبیه  بخش
  .شوند تا کمترین میزان رفت و آمد صورت پذیرد

     فضاهاي خیس و مرطوب مانند سرویس بهداشتی، حمام، اتاق نظافت و غیـره بهتـر اسـت در
. وآمد قـرار بگیرنـد   خارج از فضاي رفت ، چیدمان شوند و در عین دسترسی سریعیک حوزه 

این امر جهت جلوگیري از انتشار سروصدا، کنترل عفونت و اجراي تأسیسات مکانیکی بسیار 
  . مؤثر است

  مسیریابی

 و تابلوهـا  این عالئـم . هاي راهنمایی مناسب فراهم شود تابلوباید هاي درمانی  براي تمام مکان 
  .کنندگان را مشخص کنند  ي کارکنان، بیماران و مالقات باید به طور کامل منطقه

 ها بایستی به صورت خوانا بوده و در روز و شب خوانایی مناسب داشته باشد تابلو.  
 کند که افراد از جایگـاه خـود    اندازي به بیرون در انتهاي راهروها کمک می چشمنظر گرفتن  در

  .در ساختمان مطلع باشند

ارتباط به 
  طبیعت

 بیماران باید بتوانند در فضاي بـاز  . راهم شودخطر به فضاي سبز و پارك ف شرایط دسترسی بی
  .بیماراستان قدم بزنند

 فضاهایی کـه بیمـاران اکثـر وقـت      .دید داشته باشند دهنده بیماران باید به مناظر طبیعی آرامش
  .گذرانند باید پنجره داشته باشند ها می خود را در آن

 دسترسی به فضاي سبز از میزان استرس و انداز  فراهم کردن چشمبا  برقراري ارتباط با طبیعت
  .کند میکاهد وذهن بیمار را از تمرکز روي درد منحرف  ها می  کارکنان وخانواده ،بیماران

زدایی  تمرکز

 اتاق خصوصی هم از میزان آلودگی و هم  .شودخصوصی فراهم  هاي ي بیماران اتاق براي همه
 .کاهد از استرس بیمار می

 هاي بستري چند منظوره براي بیماران فراهم شود اتاق. 
 هاي  اي درد و زایمان و ریکاوري و بستري به اتاقه بخش زایمان از اتاقLDRP دتغییر یاب. 
 بـه جـاي ایسـتگاه پرسـتاري      اي رو به اتـاق  جایگاهی براي پرستار کنار در اتاق بیمار با پنجره

  .درنظر گرفته شود



  نور

 ضـریب  نـور،  ورودي  زاویـه  پنجره، ابعاد مورد نیاز، روز نور متوسط ساختمان، گیري جهت به 
 اتاق ابعاد و بستري اتاق نوردر پخش چگونگی نور، خیرگی بستري، اتاق رنگ پنجره، شفافیت
 متغیـر  خـاص  هـاي  بیماري براي همچنینو ي مختلفها اقلیم در موارد این .توجه شود بستري

 .است
 هاي بزرگ جهت دسترسی بیماران بستري به نور طبیعی روز فراهم شود پنجره. 
 ازو  مستقیم و مالیم استفاده گـردد  شود از نورهاي غیر در کلیه فضاهاي بیمارستانی توصیه می 

   .تغییر ناگهانی نور در فضاها اجتناب نمود
 هـا کـه بیمـار بـر روي تخـت یـا برانکـار قـرار دارد         در فضاهاي ارتباطی، راهروها، آسانسور ،

در طراحی این فضاها باید توجـه   ؛سقف استباشد  وي میبیشترین محلی که در معرض دید 
  . ران نتابدچشم بیما طور مستقیم به هاي دیواري یا سقفی به شود که چراغ

  رنگ

  سعی شود رنـگ غالـب   باید  بنابراین .بسیار مهم استبیمارستان انتخاب رنگ در  درهارمونی
هاي تیره  از به کار بردن رنگ و آرامش انتخاب شود ي القا کننده وهاي روشن  از رنگ ها بخش

خـودداري   وجود داردافراد افسرده در فضاهایی که امکان حضور  مخصوصاً ها در داخل بخش
  .شود

     رنگ دیوار و قاب پنجره بهتر است روشن باشد تا در صورت وجود نور از بیـرون مثـل نـور
 .خورشید یا روشنایی روز ایجاد کنتراست باال نکند

 یی که نظارت مستقیم پرستاري بـر بیمـار حیـاتی اسـت،     ها ي بستري و بخشها در تمام بخش
مختـل   گـروه پزشـکی و پرسـتاري   ها باید طوري انتخاب شوند که از یک طـرف ادراك   رنگ

  . ماران را از نظر روانی برهم نزندنشود و از طرف دیگر آرامش بی

  صدا

 شـامل   ییاکارهـ باشـند بایـد از راه   سطح مجاز نمـی  در فضاهایی که تراز صداي نامطلوب در
 هـا  هـاي صـوتی در جـداره    عایق و صدا صدا و پر بندي فضاهاي کم تغییرات در چیدمان، منطقه

 .ضروري است صوتی استفاده از مصالح جاذب صدا براي کاهش آلودگی .استفاده شود
 ،هـا تـا حـد     کویل شود فن توصیه میجهت کاهش میزان صدا،  در صورت استفاده از فن کویل

 .صورت توکار استفاده شوند و بهامکان سقفی بوده 
  گوشی شـنیده شـود   ا ها ب است صداي آن بهتر، فضاهاي مراقبتیدر صورت پخش موسیقی در

 .دوجود نیای به ینتا مزاحمتی براي سایر
 تواند به کم کردن صداي اضافی  هایی با ضریب کاهش صوت باال می پوش ها وسقف  پوش کف

 .کمک کند
 مؤثراست) جز در موارد اورژانس(پیچ سقفی نیز  حذف کردن سیستم پرسر وصداي. 
 هـاي میگرنـی دارنـد     موسیقی درمانی براي افرادي که فشارخون باال دارند یا کسانی که سردرد

  .شود میپیشنهاد 

هوا و 
  رایحه

  کننـد   بیماران معموالً بوهاي ناخوشایندي را که در طول مدت بستري در بیمارستان تجربه مـی
شوند و در درمان بیماران  پارافین و دیگر مواد شیمیایی موجب سردرد می .سپارند میبه خاطر 

 .تر نگه دارد تواند فضا را تمیز ي هوا می هاي پیشرفته تصفیه سیستم. کنند اختالل ایجاد می



      کشت گیاهان معطر سبب تغییر در تصورات و ادارك بیماران از فضـا گردیـده و ایـن بوهـاي
 .کنند درمانی را از یک فضاي نامطلوب به یک مکان مطبوع تبدیل میخوشایند، مراکز 

 هاي تصفیه  از سیستمHEPA  پذیرترین بیمـاران   هایی که آسیب بخش در بیمار و در اتاقباید
  .، استفاده شوددان هرا در خود جاي داد

سرگرمی 
  مثبت

 قی فراهم شودمثل هنر و موسی ،هاي مثبت که توسط بیماران قابل کنترل باشد سرگرمی. 
 تواند یک شومینه، یک میز بازي یا حتی دستیابی به منظـره ي بیـرون    ي مثبت می سرگرم کننده

 . از طریق پاسیو یا یک پنجره بزرگ باشد
 تواند فراهم کند ي مثبتی باشد که یک طراح می کننده فضاي معماري شاید آشکارترین سرگرم.  

  زیبایی

 گرمی و صمیمیت به انسـان دهـد و بـه نـوعی روح و      طراحی داخلی ساختمان باید احساس
  .انرژي داشته باشد

 فضاهاي داخلی باید به لحاظ ظاهري تمیز و مرتب باشند. 
 باید بیمـار را  ، بافت در ترکیبی مؤثرمانند نور، رنگ اهماهنگی اجز و با کاربرد اصول طراحی ،

 .با یک داستان منسجم دیداري مواجه کرد
 کارهاي ، هاي هماهنگ در سرتاسر محوطه رنگ، چوب و فضاي چوبی، هاي مناسب پوش کف

هـا در خلـوت صـحبت     خـانواده  تـا  اند که به صورت گروهی چیده شده ییها صندلیهنري و 
  .تواند درنظر گرفته شود می ،کنند

  چیدمان

  مطالعـه در سـکوت یـا کـار      ،فضاي انتظار را به فضاهایی براي تماشـاي تلویزیـون  بهتر است
 .تري و غیره تقسیم نمودکامپیو

 هاي سالن انتظار را طـوري   صندلیتوان  میچهارچوب خصوصی بیماران  براي حفظ خلوت و
 .اي قرار گیرد که بینشان جداکننده چید

 ریـزي دقیـق شـود    هاي اضـافی برنامـه   ي کافی تجهیزات سیار و تخت ه الزم است براي ذخیر. 
هایی که در معرض دیـد هسـتند در محـیط بیمارسـتان امـري مهـم        هم ریختگی کردن به مرتب
هاي سرم که در راهرو انباشته شـده، لـوازم    هاي حمل و نقل یا پایه ها، ترولی مثل تخت. است

  .شوند هاي گاز طبی که به ندرت استفاده می ناآشنا یا خروجی

منسوجات، 
مصالح و 

  مبلمان

  توان از مزایاي شباهت  می ي طراحی داخلی همچون مبلمان، رنگ و بافتها المانبا استفاده از
 .برد بهرهمحیط به فضاهاي آشناي بیماران 

 هاي متنوعی باشد طراحی داخلی ساختمان باید داراي رنگ و بافت. 
 ها الهام گرفته شود  ها، دیوارها، مبلمان و پرده پوش بهتر است از رستوران و هتل در طرح کف.  

  خوانایی

  هاي مختلـف   و قسمت به راحتی قابل تشخیص باشدباید هنگام رسیدن به ساختمان، ورودي
  .ساختمان شخصیت منحصر به فرد داشته باشند

 مسیریابی در خود ساختمان باید به راحتی انجام شود. 
 از زبـان مشـترك در طراحـی عالئـم و     و  فهـم اسـتفاده شـود    هایی قابل رویت و قابل از نشانه

  .ها استفاده شود بندي اتاق شماره
امکاناتی براي کنترل روشنایی، گرما و سرماي اتاق، کنترل تلویزیون، موسیقی، امکـان اسـتفاده      حس کنترل



 .ایجاد شود حریم براي بیماران و از وسایل شخصی و داراي مقیاس مخصوصاً براي کودکان
 آوردن اطالعات پزشـکی در مـورد بیمـاري بـراي خـود بیمـار و        امکان پژوهش براي به دست

بـه   بتواننـد کـه از طریـق تلویزیـون     شودمحور فراهم  -ي او باید در بیمارستان بیمار  خانواده
  .دناینترنت دسترسی پیدا کرده و به این منابع آگاه شو

خلوت و 
حفظ حریم 

  شخصی

 در نظر  ،طالعات خصوصی خود را افشا کنندا مجبورندهاي بسته براي مواقعی که بیماران  اتاق
 . گرفته شود

 کنندگان اجتناب شود از نزدیکی فیزیکی کارکنان و مالقات. 
       دستشویی و حمام باید نزدیک بیماران بوده و محل قرارگیـري آن مشـخص باشـد، امـا نبایـد

 .درب آن به سمت جمعیت باز شود
 ترویج مشارکت اجتماعی یا خلوت، بـه هنگـام   هاي مقدس نظیر نمازخانه، براي  ایجاد جایگاه

  .است نیاز الزامی

ارتباطات 
  اجتماعی

        با در نظر گرفتن مکانی مناسب و راحت بـراي خـانواده در اتـاق خصوصـی بیمـار، حمایـت
کـه   شـود  گرفتـه ها در نظر   مکانی اختصاصی براي خانوادهبهتر است  .یابد میاجتماعی افزایش 

پـذیر پیشـنهاد    هاي انعطـاف  هاي انتظار با صندلی فراهم کردن سالن .بتوانند گردهم جمع شوند
 .شود می

 هـا،   هایی براي استراحت خانواده ایجاد فضایی چون اتاق روز، فضاهاي حضور خانواده، مکان
هاي طراحی داخلی همچون  ایجاد باغ و تأکید به حضور فضاي سبز در محیط استفاده از المان

  .شود با چیدمان مناسب در راستاي افزایش ارتباطات پیشنهاد می راحتمبلمان 

آسایش 
  روانی

  شود براي محوطه پیشنهاد میو نه بیمارستانی تالش براي داشتن ظاهري هتل مانند.  

 ها گنجانده شود در فضاي داخلی کارهاي هنري، تابلوها، گیاهان و گل. 
  شـدن   امکان کم ،فضاهاي بستريفضاهایی که بیماران به صورت مستمر حضور دارند مانند در

جهت استراحت و خواب بیماران براي هر و سایر شرایط مناسب روز  شدت نور فضا در شبانه
  . صورت مجزا در نظر گرفته شود تخت بستري به

  

  

  

  

  

  



  

  نتیجه گیري
در مراکـز  از تحقیقـات پیشـین    موجـود شـواهد   اسـتفاده از بـا  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 

راهکارهـاي  ي  بـا ارائـه  توان  ، میبا در نظر گرفتن نیازهاي بیماران ،رو پیشي رفع معضالت  در زمینه ،درمانی
امـروزه بیمـاران از مراکـز    . براي بیماران ایجاد کـرد تر  محیطی مطلوب ،در آینده براي طراحی بیمارستان ویژه

مشـارکت  . نیز کمک کند ها آني  بیماري بلکه به سالمت بخشیدن به  قع دارند که نه تنها به معالجهدرمان تو
طراحی فضاي درمـانی را نیـز تغییـر داده     ،بیمار در درمان بیماري که از اهداف رویکرد بیمار ـ محوري است 

 در بیمارسـتان و ایجاد یک محـیط شـفابخش    محوریت قرار دادن بیمار به جاي روند درمان در گذشته .است
اما امروزه طراحان . شد امري بسیار پرهزینه و تجمالتی و جدا از ملزومات عملکردي بیمارستان محسوب می

و در رفع مشکالت ناشی از حضور در ببمارسـتان   و به دنبال راهکارهایی براي افزایش کیفیت محیط درمانی
  .رضایتمندي بیماران و بهبود نتایج درمان هستندافزایش ، ي آن کاهش استرس نتیجه

بدین منظور که نیازهاي حال و آینده . مراکز درمانی در سراسر دنیا در حال تغییر شکل و جایگزین شدن هستند
و ایمنی بیماران  رضایتیی تالش کنیم که ها ریزي براي بیمارستانبا گذشت زمان بایستی جهت برنامه. را تامین کنند

توسعه . فراهم آورند مراقبت سالمت ي هاي ایمن و کارا براي شاغلین در عرصهد و محیطنده پوشش آیندهدر  را
از پذیرش تکنولوژي نیز جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیمار،  .ها باید براي همه در آینده مفید باشد بیمارستان
  .ها در آینده است توسعه بیمارستان ضروریات

بـدین منظـور امـروزه    . گـردد  ي او و انتظارات او از محـیط درمـانی مـی    بیمار، خانوادهاکنون همه چیز حول 
ي  ، خـانواده هاي موفق بیمار بررسی بوده و در پروژه لي بین محیط فیزیکی و نتایج درمانی دائماً در حا رابطه

  .گیرند او، کارکنان و هزینه به ترتیب در الویت طراحی قرار می
توجـه بـه   هـاي طراحـی،    صحیح طراحی بیمارستان استاندارد و رعایت اسـتاندارد دانستن اصول و مبانی 
ـ    ؤروحیات بیمار و عوامل م در آینـده ممکـن اسـت     مین رضـایت بیمـار  أثر در بهبـود بیمـاري و در نتیجـه ت

جایی کـه بیمـاران بتواننـد مـدت زمـان      . بیمارستان را از حالت سرد و بی روح به محیطی دلپذیر تبدیل کند
  .بیشتري را در آن سپري کنند

امروزه ساخت محیط هاي درمانی با هدف بهبود نتایج کلینیکی، کاهش استرس بیماران، کاهش خطاهـاي  
، اهـدافی  مـدت زمـان بیمـاري   ها و پرسنل و تالش در کاهش  ران، خانوادهپزشکی، افزایش رضایتمندي بیما

ریـزي،   استفاده از شـواهد علمـی معتبـر در برنامـه    . شود ضروري در ساخت مراکز درمانی آینده محسوب می
  . نماید میرین نتایج را تضمین تدستیابی به بهبراي افزایش کیفیت  طراحی و ساخت مراکز درمانی 
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