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  چكیده
امروزه کسی نمی تواند نقش محیط و تأثیرات آن را در هنر و رفتار کودکان نادیده بگیرد. بیمارستان کودکان یکی از محیط    

هایی است که باید به طراحی محیطی آن توجه شود. این محیط باید دارای طراحی خاص و فضای مناسب حتی برای والدین 

و روانشناسان کودک نیز باید در این محیط حضور داشته باشند و به کودکان از لحاظ  کودک باشد. عالوه بر پرستاران، مربیان

روحی و روانی رسیدگی نمایند. یک بیمارستان مناسب بچه ها تنها با نیاز دارویی و پزشکی رو به رو نیست، بلکه نیازهای 

ف از نگارش این پژوهش دستیابی به کلی هد حرکتی، اجتماعی، تکاملی و احساسی بچه ها باید در نظر گرفته شود . به طور

یک الگوی مناسب و ایده آل برای طراحی بیمارستان می باشد تا بتوان مسائل و مشکالتی که در بیمارستان های کودکان 

 موجود در ایران به چشم می خورد اهم از کمبود امکانات و فضای مناسب,عدم توجه به نیازها و روحیات کودکان,عدم توجه 

و ارائه  مارستانیدر ساخت ب مولناکارآمد و مع ستمیس تاًیو نها ماریکودکان ب یجسم طیو شرا هیبر روح طیمح راتیتأث به

الگوهای موجود برای طراحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . , کاهش داد . برای دستیابی به این هدف, ی را خدمات درمان

عامل محیطی موثر شامل نور طبیعی و  ششوب برای بیماران و والدینشان در کنار آن برای رسیدن به یک محیط مطل

فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر هر یک از آنها را در بهبود و روند درمانی  , صدا ومصنوعی , رنگ , دکوراسیون 

تر بتوان گامی در جهت مطلوبپیشنهادهای ذکر شده   کودکان بیمار توضیح داده شد. امید است با در نظر گرفتن موارد و

 برداشت .های درمانی کودکان شدن فضا

    

 بیمارستان، کودک، روانشناسی محیط, سرطان هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه _ 1
 مارستانیب طیملموس از مح زیگر کیبه  یمختلف در جهان هستند همگ یها مارستانیکه تحت درمان در ب یاکثرکودکان

بر اساس طبقه بندی  . درک کرد شانیهااز چشم توانیرا م یو ناراحت یو افسردگ طیکه تنفر از مح ییتا جا شوند،یکشانده م

اضطراب و پریشانی که از بیماری ناشی می شود به وضوح از اضطرابی که ”ارائه شد،  (Edelmann) سودمندی که توسط ادلمن

 طیاندک با مح ییآشنا زین ((Kaporso کپرسو.  قابل تمایز میباشدآید  توسط ساختمان بیمارستان و بستری شدن به وجود می

 پروفسور . کنند جادیا شدهیاسترس را در کودِک بستر نیشتریب توانندیکه م دهدیقرار م یعوامل انیرا در م مارستانیب

و منفی، می توانند  مثبت جربه یتمحیط کالبدی بر رفتار فرد تأثیر می گذارد و محیط هایی با ”بیان میکند که  (Dilan) دیالنی

 .  سبب شوند که فرد بر استرس خود غلبه کند و یا دچار استرس گردد

بنابراین در رابطه با محیط های بیمارستانی، واکنش های هیجانی منفی مانند اضطراب یا ترس، فقط با نام بردن از آنها 

 دیدن محیط های بیمارستانی با هر اندازه و شکلی، برای هر فردی بهمی تواند نمایان و برانگیخته گردد و  (ساختمان بیمارستان)

به  معموالًبدین جهت محیط بیمارستان و فضای بستری برای کودک بیمار، میکند . فراهم را ترسناکی تجربه یخصوص کودک، 

شده در بیمارستان، خود را در  بنابراین کودک بستری .است و ترسناک ناآشنا , عنوان مکانی توصیف میشود که عجیب، دور از فهم

موقعیت ضعف هیجانی بزرگی می یابد و اثرات بستری بودن و دور ماندن از خانه برای او، از اثرات خود بیماری و درمان، دشوارتر 

 شود،یم یبستر مارستانیدر ب یلیکه کودک آن ها به دال ینیوجود دارد. والد زین ماریکودکان ب نیا نیاسترس در والد نیا .است 

 مارستان،یب کی یتوجه به اصول طراح نیکنند. بنابرا میتقس مارستانیروزانه و بودن در ب یکارها نیوقت خود را ب ندگردیمجبور م

 تواندیکودک م هیروح یارتقا زیمناسب و ن درمانی خدمات ارائه مشاهده با هاخاطر آن نانیاطمو جلب  نیدر کاهش اضطراب والد

 .[7] باشد هااسترس نیدر جهت کاهش ا دیبا هامارستانیب یاصول مورد توجه هنگام طراح هیکل ب،یترت نیا به.  موثر باشد

راهکارهایی جهت مطلوبتر نمودن محیط و کاهش ترس کودک بیمار،  کودکان، برای به دست آوردن عالیقبررسی نیازها و  

در این  به این اهداف نیلپژوهش را شکل می دهد که برای  هدف اصلی ایندستیابی به بهترین الگوی جهت طراحی بیمارستان 

وهای موجود و الگ مثبت داشته باشد ریتاث نشانیو والد ماریدر کاهش اضطراب کودکان ب تواندیکه م عامل محیطی ششپژوهش 

و انتخاب  هان آنبر آن است که با برشمردن عوامل موثر و مدنظر قرار داد یخواهند شد. سع یبررس برای طراحی بیمارستان

کودکان فراهم  نیشدن و درمان ا یبستر هتمطلوب ج یطیمختص کودکان، مح یدرمان هایمکان طراحی هنگام بهترین الگو در

 گردد. 

 

 روش تحقیق_ 2
همانطور که در عنوان تحقیق بیان شد هدف از این پژوهش دستیابی به اصولی جهت طراحی آسایشگاه کودکان سرطانی است.     

 لسفه تحقیق با توجه به پرسش های اصلی زیر مشخص خواهد شد: ف

 چگونه می توان از طریق طراحی معمارانه در جهت بهبود بیماران سرطانی گام برداشت؟  

 ابعاد کیفیت های محیطی مؤثر در بهبود کودکان سرطانی کدامند؟ 

طراحی بیمارستان کودکان سرطانی ارائه گردد و از  در این پژوهش از یک طرف سعی شده است تا اصول و رهنمودهایی جهت   

به انجام می رسد. به طور خالصه روش انجام این  )پیشنهادی( سویی نحوه ی کاربرد آن در بخش نهایی به صورت طرح سه بعدی

 تحقیق در شکل زیر نمایش داده شده است:
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 (1393,منبع : نگارنده( متدولوژی تحقیق_ 1شکل 

 

 بیمارستان _ 3
هم درمان دارویی و هم درمان از  –بیمارستان عبارت است از نهادی که برای تشخیص مریضی بیماران و مصدومین و درمان آنها    

و نیز سکنی دادن به آنها در طی این فرآیند طراحی, ساخته و تجهیز می شود. اغلب بیمارستان های مدرن عالوه  –طریق جراحی 

ن فضاهای تحقیقاتی و آموزشی نیز مورد استفاده قرار می گیرند . امروزه در بیمارستان های مدرن بر کاربری های یاد شده به عنوا

برای ارائه خدمات بهتر با درنظر گرفتن دامنه ی وسیع نیازهای جامعه، بخش های درمان سرپایی، اورژانس ، روانپزشکی و خدمات 

 .[1]توان بخشی نیز گسترش یافته است
 

  انانواع بیمارست 3_1
بیمارستان ها ممکن است به طرق مختلفی مقایسه و دسته بندی شوند : از طریق نوع مالکیت و مدیریت، نوع خدمانی که ارائه     

. همچنین بیمارستان ها بر حسب عملکرد به [2]می دهند، قدمت، اندازه یا تسهیالت و تشکیالتی که فراهم می کنند

 .[3]دعمومی،تخصصی و دانشگاهی تقسیم می شون
 

 روانشناسی کودک_ 4
شناخت دنیای پر تحرک و شاد کودک، گذشته از لذتی که می تواند داشته باشد، خود از جمله مسائلی است که پی ریزی     

جامعه انسانی نیاز فراوان بدان دارد.جمعی از اندیشمندان عقیده بر این است که کودک همچون لوحی است پاک، که اجتماع هر 

اهدمی تواند بر آن زند، جمعی دیگر را نظر این است که کودک با مشتی غرایز پا بدین جهان می نهد که اجتماع و نقشی را بخو

مربیان موظفند این غرایز را به راهی هدایت کنند. بهر تقدیر کودک محصول محیط خود است و نشانی از سنت، تربیت، آداب و 

منعکس می کند. ما باید کودک را بشناسیم، با دنیای فکری او آشنا باشیم. رسوم محیط خود را در تمام خصال و شخصیت بعدی 

استعدادها و قابلیت های او را در سنین مختلف درک کنیم تا بتوانیم آنها را بهتر پرورش داده و شکوفا سازیم. شناخت خصوصیات 

انهای جسمی و روحی آنان را سر در گم کرده و روحی و جسمی نوجوانان به ما این امکان را میدهد که درست در آن هنگام که بحر
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 به بیراهه می کشاند، به یاری آنها بشتابیم و به موقع و درست آنها را راهنمائی کنیم و به آنان بیاموزیم که چگونه با بحران ها روبرو

 .[4]شوند و نیرو و انرژی خود را در مسیر درستی به کار اندازند

 

 ی روانشناسی محیط هاي درمان_ 5
امروزه با در نظر داشتن میزان تأثیر مفاهیم روانشناسی محیطی در کیفیت محیط،ضرورت توجه به این مقوله در طراحی     

فضاهای درمانی در جهت دستیابی به یک فضای مطلوب برای بیماران را مهم می شمارد. روانشناسی محیط یکی از رشته های 

فتار و عوامل و شرایط فیزیکی معماری و فضای محیط، بیش از دیگر جنبه ها مؤثر دارد. تخصصی نوپایی است که به تأثیر متقابل ر

فضاهای درمانی نیز با توجه به اهمیتی که دارند باید بتوانند محیطی کامالً آرام، با توجه به نیاز مراجعه کنندگان باشد. حال اگر 

های  رفتار در محیط ثیر گذار برأعناصر تمهمترین  .[5] .ی شودمراجعه کنندگان کودکان باشند، اهمیت این موضوع دو چندان م

 ( عبارتند از: از نظر روانی) درمانی

  :نور طبیعی،منظره و تهویه طبیعی 5_1

ابعاد پنجره ها در اتاق های بستری متناسب با شرایط اقلیمی باشد. در اقلیم های گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ابعاد     

سطح دیواری که دارای پنجره است، بزرگتر نباشد. در اقلیم معتدل و مرطوب،  %20تخاب شود، سطح پنجره از پنجره کوچک ان

سطح دیواری که دارای پنجره است. در اتاق های بستری چند تختخوابی  %30ابعاد پنجره ها می تواند بزرگتر انتخاب شود؛ حدود 

ان پنجره در وسط اتاق، روبروی در ورودی اتاق باشد تا هر دو دسته بیماران که تختخواب های بیماران روبروی یکدیگر هستند، مک

اتاق بتوانند به راحتی منظره بیرون را تماشا کنند. در اتاق های بستری یک یا دو و سه تختخوابی که تمام تخت های بستری در 

ودی اتاق قرار گیرد. از ایجاد پنجره پشت سر یک طرف قرار دارند، مکان پنجره ها در پایین تخت های بیماران، روبروی در ور

 بیماران خودداری شود.

  :نور مصنوعی 5_2

نور طبیعی را در فضاهای  در زمینه ی نوردهی فضاهای درمانی بهتر است از گردش شب و روز الهام گرفته و شرایط مشابه به    

اثرات مطلوبی بر روحیه افراد داشته و باعث می شود ، ها اننورپردازی صحیح و مناسب عالوه بر زیبایی ساختم .درمانی ایجاد کرد

 .افراد با روحیه شاداب تر و بدون اضطراب فعالیت نمایند

  :صداي مطلوب و نا مطلوب 3-5

دارد. هر گونه صدای نامطلوب موجب آزار بیماران می شود و در  در بخش های بستری جلوگیری از صدای نامطلوب اهمیت خاصی

طراحی و  .ثیر مطلوب داردأدر مقابل صدای مطلوب در بهبود بیماران ت ؛ثیرنامطلوب داشته باشدأآنان می تواند ت روند بهبودی

، بسیار با صدای نامطلوب بدست آورد تجهیز فضای بسته ای که بهترین شرایط ممکن را برای شنیدن صدای مطلوب و دور کردن

 اهمیت می باشد.

 :ثیرات آنأرنگ وت 5_4

ن بیماران این بیمارستان کودکان هستند، رنگ ها باید روشن، جذاب، همچنین آرام و تسکین دهنده باشند. رنگ، تأثیر چو      

بیماری کودک دارد و طراح نمی تواند به سلیقه ی شخصی، رنگ را در این محیط به کار برد. البته این نکته را  بسزایی در بهبود
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اما در  ؛نگ مردم در کشورها و ناحیه های مختلف تأثیر خود را روی محیط نیز می گذاردباید خاطر نشان کرد که رنگ ها و فره

کودکان(، یعنی محیطی که از حساسیت ویژه ای برخوردار است، چون مخاطبان آنجا هم کودک و هم بیمار  آسایشگاهاین مورد )

اب بودن رنگ ها، به تسکین بخش بودن آن نیز توجه هستند، باید در انتخاب رنگ، گذشته از توجه به کودکانه بودن و شاد و جذ

درصد کودکان رنگ  55کرد. طبق تحقیقاتی که روی بخش های مختلف چند بیمارستان کودکان انجام گرفته، معموالً نزدیک به 

نگاتنگی میان محققان دریافته اند که رابطه ی ت .های شاد و پاستلی و مالیم را نسبت به رنگ های شاد و تند ترجیح داده اند

سالگی برای دختران رنگ های گرم و برای پسران رنگ های  17تا  6انتخاب رنگ و جنسیت وجود دارد؛ به طوری که در سنین 

سرد مورد توجه است، اما به مجرد این که سن باال می رود، این حالت درآن ها معکوس می گردد. موارد فوق می تواند در کاربری و 

و رنگ پالت های بچه ها و شناخت روانشناسی آن ها و نیز سالمت روحی شان تأثیر بسزایی داشته باشد. اما  انتخاب کارهای هنری

 [.5] به لحاظ فیزیولوژی بدنی نیز رنگ های خاصی در رابطه با بیماری های مختلف مد نظر قرار می گیرد

 
 (1393,نگارنده : منبع)ایستگاه پرستاری _ 2شکل 

 :نی و کاربرديلوازم دکوراسیو 5_5

ظاهری و رنگ  برای انتخاب لوازم دکوراسیونی و کاربردی، عالوه بر موارد الزم جهت در نظر گرفتن نوع کاربرد آنها، به زیبایی       

و تزئینی  رنگ تاثیر مستقیمی بر روحیه افراد می گذارد. با کاربردعناصر صرفاً اشاره شدزیرا همان طور که  شودتوجه  باید شان نیز

فضایی ایجاد شده و به همین طریق کمی از اضطراب و  وشمعدان دکوراسیونی مانند تابلوها، گل و گیاه طبیعی و یا حتی مصنوعی

طرح های معماری داخلی و انتظامی که طراح به فضا . آرامشی هر چند موقتی را در او پدید آورد کاسته و ناراحتی بیمار می توان

با آنچه در استانداردها نوشته شده ممکن است متفاوت باشد. ممکن است بهتر باشد اتاق ها به گونه  ی است ودمی دهد بسیار بنیا

گردند که بیماران دید بهتری نسبت به خارج و همچنین ارتباط بهتری با پرستاران و یا همراهان داشته باشند. ممکن  ای طراحی

 طبیعی، آفتاب، درخت وآسمان را ایجاد کرد ند امکان بهره مندی از نوراتاق های روز، جایی که بیماران سیار گرد می آی است در

کارهای هنری روی دیوارها و کف ها تکمیل از ایستگاه پرستاری باشد.   مانند یک حیاط محصور( که ارجح است قابل کنترل)

 ته باشد. نوع پوشش های کف وکننده طراحی هستند. مبلمان داخل بهتر است کمترین سطح تماس را با کف سالن یا راهرو داش

بهداشت را آسان تر کند. برای صندلی های انتظار طرح هایی را می توان ارائه داد که کار شستشوی روزانه را  می تواند رعایت دیوار

 های مختلف و اتاق های عمل، توصیه آسان تر کند که ممکن است نیاز به پیش بینی هایی در اجرا باشد. جنس کف ها در اتاق
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که  بیمارستان باید ازهمه دانسته های مختلف سود برد، مخصوصاً هنگامی برای ایجاد شرایط مطلوب درهای خاصی را می طلبد. 

 روح پژمرده انسان بیشترین نیاز را به آن دارد. 

 
 (1393,نگارنده : منبع)اتاق بستری_ 3شکل 

 

 :هاي درمانی نقش فضاي سبز در محیط 5_6

می رود و سالمت انسان با آن ارتباطی   از جمله اساسی ترین عوامل طراحی به شمار  حیط های درمانیفضای سبز در م     

چرا که  .مهمترین عامل اکوسیستم، در نظر داشت مستقیم دارد، لذا باید نیاز انسان به فضای سبز در محیط های درمانی به عنوان

نور و ... و زیبا سازی محیط زیست بسیار قابل  صدا، گی های گوناگون هوا،نقش گیاهان به ویژه درختان، در پاالیش و کاستن آلود

گذاشته و  آن درختان و درختچه ها با اشکال و رنگها و بافتهای گو ناگون خود تاثیر بر روح و روان انسانها عالوه بر. توجه است

ای  شده است که بعضی درختان با ترشح مادهامروزه ثابت فشارهای روحی و امراض جسمی و روحی بیماران را کاهش می دهد.  

کنند، بنابراین فضای سبز در ایجاد تعادل عصبی انسان نقش  خلسه در انسان می به نام فیتونسید ایجاد یک حالت آرامش و

انجام گرفت که مبین این مطلب بود که طبیعت تأثیرات  1990و  1980 های. تحقیقات مهمی در دههد.کن می ای ایفا عمده

به عمل آمد؛ )بیمارانی که از نظر  طبق نظرسنجی که از بیماران چندین بیمارستان ثبتی بسزایی در بازیابی سالمت افراد دارد .م

سن، محل بستری و نوع بیماری متفاوت از هم بودند( مشخص شد که اکثر بیماران پس از بستری های طوالنی مدت در بیمارستان 

انجام  1994در سال  1های درمانی در آمریکابرند. اولین ارزیابی سیستماتیک باغ های محوطهه میها به طبیعت بیرون ساختمان پنا

قرار گرفت. نتایج نشان  فرانسیسکو مورد مشاهده، تجزیه و تحلیل و بررسیهای سانانجام شد که طبق آن چهار باغ در بیمارستان

درصد آنها بعد از گذراندن اوقاتی  90پسندیدند. شت به شدت میهای سنتی را که چمن، گل، درخت و آبفشان داداد که مردم، باغ

 .کردندخود احساس می در محوطه سبز تاثیرات مثبتی در حال
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 الگوهاي مهم براي طراحی بیمارستان_ 6

 حجم عمودي روي حجم افقی 6_1

ص فرم های بیمارستانی محسوب می شود. این الگو به لحاظ برخورداری از حجمی ساده و گاهی ارتفاع بلند، یکی از انواع شاخ    

در این الگو جهت حفظ ارتباطات مناسب بین بخش های مختلف باید از اختصاص طبقات بیشتر در بیمارستان پرهیز کرد، مگر در 

شرایط خاص که اندازه زمین بیمارستان محدود باشد. جهت برخورداری از نور طبیعی مناسب در همه فضاهای داخلی، حجم 

آن به صورت کشیده طراحی می شود. این فرم به جهت برخورداری از مساحت چشمگیر برای طبقه همکف، می تواند  عمودی

پاسخگوی شرایط اقلیمی مرطوب باشد که امکان ساخت زیرزمین وجود ندارد و می توان بخش های پشتیبانی را در طبقه همکف 

 .[6]در نظر گرفت

 

 

 مكعب 6_2

ساده و قدیمی است که در زمان های گذشته بیشتر مورد توجه طراحان بیمارستان بوده است. این الگو در  الگوی مکعب، الگوی    

زمین های محدود و متراکم کارایی بیشتر و همچنین از لحاظ سازه ای می تواند استحکام بیشتری داشته باشد. اما تأمین نور 

روبرو می باشد و نیازمند توجه بیشتر در حل ارتباطات داخلی می  فضاهای داخلی به لحاظ فشردگی این فرم، با مشکالت جدی

باشد. با این حال طراحی فضاهای فاقد نور طبیعی در این فرم اجتناب ناپذیر می باشد. البته در صورت پیش بینی حیاط مرکزی 

 می توان تا حدودی از مشکالت نورپردازی و تهویه طبیعی آن کاست. 

 

  [6]الگوی شماره یک: حجم عمودی روی حجم افقی  -1-4تصویر شماره 

 

 [6]: مکعب  2الگوی شماره  -2-4تصویر شماره 
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 استوانه اي 6_3

ردی تفاوت چندانی با الگوی مکعب ندارد، می تواند به صورت واحد یا به صورت ترکیب با احجام دیگر این الگو از لحاظ عملک    

مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مشکالت پیش روی این فرم، نحوه مواجهه با نیازهای عملکردی بیمارستان می باشد که به وجود 

بزرگ بودن مساحت طبقات آن، عدم امکان تفکیک مناسب بخش های  آمدن فضاهای پرت را اجتناب ناپذیر می نماید. در صورت

هر طبقه و تعیین موقعیت و طراحی سیستم های ارتباطات عمودی از مشکالت پیش روی این فرم به حساب می آیند. همچنین در 

ناب ناپذیر خواهد صورتی که ابعاد آن پاسخگوی طراحی یک بخش برای هر طبقه باشد، طراحی مدور برای همه ی بخش ها اجت

 بود که منجر به پرت فضایی باال و عدم امکان تأمین روابط عملکردی مناسب خواهد شد.

 

 

 

 

 

4_6 H 

الگوهای رایج و متداول در بیمارستان سازی می باشد و در قرن بیستم بیمارستان های بسیاری براساس این فرم  این الگو از     

دربیمارستان هایی که توسعه افقی حائز اهمیت است و از تعداد تخت های بیشتری برخوردار طراحی و ساخته شده اند. این الگو 

هستند، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. ازویژگی های بارز آن می توان به نحوه تفکیک مناسب بخش ها درهرطبقه از ساختمان، 

و امکان نورگیری همه فضاهای داخلی اشاره نمود. همچنین  تأمین ارتباطات مناسب داخلی، استحکام سازه آن، امکان تهویه طبیعی

به جهت برخورداری ازسطح نمای بیشتر امکان توسعه آینده بخش های آن نیز فراهم می باشد. ارتباطات عمودی اصلی در بال 

یت مناسب سیستم ارتباط مرکزی ساختمان قرار می گیرند تا امکان ارتباط بهتر بخش های مختلف را فراهم نمایند. باتوجه به موقع

 عمودی، در صورت برخورداری از ابعاد بزرگ تر نیز نیازی به پیش بینی سیستم ارتباط عمودی بیشتر نخواهد بود.

 
 H[6]:4الگوی شماره  -4-4تصویر شماره 

[6]: استوانه ای  3الگوی شماره  -3-4تصویر شماره   
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5_6 L/U 

های بسیاری براین اساس طراحی  این دو الگو نیز ازجمله الگوهای رایج دربیمارستان سازی می باشند که درگذشته نیز نمونه    

وساخته شده است. برخورداری از نورطبیعی در بخش های مختلف وامکان طراحی مناسب داخلی باتوجه به روابط بین بخشی 

وعملکرد آنها، از ویژگی های این الگو ها به حساب می آیند. امکان تفکیک مناسب بخش اورژانس و درمانگاه و در عین حال امکان 

هر دو این بخش ها با بخش های تشخیصی و فیزیوتراپی در طبقه همکف نیز یکی دیگر از ویژگی های این الگوها محسوب  ارتباط

در بال مشترک و در  "یو  "می شوند. بطوریکه این دو الگو تشابه فرمی و عملکردی دارند وسیستم ارتباط عمودی آنها در الگوی 

شکل می گیرد که هر دوحالت باید توجه ویژه ای به میزان حداکثر فاصله آن با  درفصل مشترک دو بال اصلی "ال  "الگوی 

 .دورترین نقطه هر بخش معطوف بشود. امکان توسعه آینده این نوع ازبیمارستان ها باتوجه به شرایط زمین امکان پذیر می باشد

 

 

6_6 # 

ز الگوهای نوین و کارآمد بیمارستانی می باشد. هنگامی که در زمین می باشد، یکی ا "اِچ  "این الگو که نوع تکامل یافته الگوی     

های نسبتاً محدود نیاز به طراحی بیمارستان هایی با تعداد تخت باال داشته باشیم، ازاین الگو استفاده می شود که ضمن خورداری 

حل شده است. مهمترین مزیت این الگو در از زیر بنای بیشتر، با استفاده از حیاط مرکزی مشکل تأمین نور فضاهای مرکزی نیز 

نحوه ارتباط و دسترسی مطلوب بال های کناری به بخش های مرکزی پالن می باشد که امکان طراحی مطلوب چند بخش دریک 

هار طبقه را فراهم می آورد. دربعضی موارد می توان با بهره گیری از دو سیستم ارتباط عمودی اصلی و جدا از هم برای هر طبقه، چ

بخش بستری پیش بینی نمود. این الگو راه حل مناسبی برای طرح های عظیم بیمارستانی می باشد که ابعاد وفواصل بین بال های 

 اصلی حجم آن براساس برنامه ریزی بیمارستان تعیین می شود.

 L/U[6]:  5الگوی شماره  -5-5تصویر شماره 
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7_6 + 

ترکیب ساده و درعین حال فرم شاخص آن برای   این الگو نیز یکی از الگوهای رایج در طراحی بیمارستان به حساب می آید که     

دستیابی به اهداف عملکردی یک بیمارستان می تواند مناسب باشد . ابعاد هر کدام از بال ها ومحل تقاطع آنها می تواند براساس 

ترک دو بال یا در برنامه ریزی بیمارستان و روابط عملکردی تعیین شود و بطورکلی سیستم ارتباط عمودی در این الگو در فصل مش

مجاورت آن قرار می گیرد تا ارتباط بین همه بخش ها بطور مناسب تأمین شود. در این الگو برخورداری از یک سیستم ارتباط 

عمودی به جهت موقعیت مرکزی آن و فاصله تقریباً یکسان آن با بخش های مختلف، امکان پاسخگویی به بیمارستاهای بزرگ با 

 ر را نیز دارد. ازدیگر مزایای این الگو برخوراری بخش اعظمی از فضاهای بیمارستان از نور طبیعی می باشد.تعداد تخت های بیشت

 
 

 

 خطی 6_8

در بعضی موارد دالیلی از قبیل ارجحیت دادن به فرم معماری باعث روی آوردن به چنین فرم هایی می گردد که گرچه به لحاظ     

می سازد، اما جهت پاسخ دادن به نیازهای داخلی، طراح رادچار مشکل می کند و یا حل آن را فرمی نیازهای طراح را برآورده 

پیچیده می نماید، که این امر به ویژه دررابطه با بخش های طبقه همکف محسوس تر خواهد شد. طوالنی شدن بخش های بستر و 

ع در یک طبقه از مشکالت پیش روی طراحان این به دنبال آن طوالنی شدن مسیر پرسنل و عدم تفکیک مناسب بخش های واق

الگو می باشد. این الگو می تواند دارای انحنا نیز باشد که تنها منجر به زیبایی و ایجاد چشم اندازهای متنوع به بیرون خواهد شد، 

  [6] #: 6ی شماره الگو -6-4تصویر شماره 

[6]: + 7الگوی شماره  -7-5تصویر شماره   
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ستیابی به طرح مناسب اما در مقابل ممکن است فضای داخلی را در معرض تهدید فضاهای پرت قرار دهد و یا طراح آن را برای د

 داخلی دچار مشکل نماید. این الگو به هیچ عنوان نمی تواند پاسخگوی بیمارستان های بزرگ باشد.

 

 

 ترکیبی ساده 6_9

بیمارستان دارای بخش های مختلفی می باشد که هرکدام باتوجه به عملکرد و نیازها، دارای ابعاد ومساحت متفاوتی می باشند و     

رای طبقات بیمارستان دستیابی به ابعاد ومساحت واحد و در عین حال مطلوب برای کلیه نیازهای بیمارستان، به ممکن است ب

سادگی امکان پذیر نباشد. بنابراین طراحان بیمارستان با استفاده از این الگو که ترکیبی ازچند حجم ساده هندسی می باشد، زمان 

ش ها می نمایند. البته این الگو با بازی های فرمی وهماهنگ با عملکرد بیمارستان و کمتری را صرف دستیابی به عملکرد دقیق بخ

طراحی خالقانه پتانسیل تبدیل به یک بیمارستان کارآمد را دارد. باتوجه به انعطاف پذیری این الگو، تأمین نور مناسب برای 

لگو، توجه به موقعیت قرارگیری سیستم ارتباط عمودی فضاهای داخلی آن نیز امکان پذیر می باشد. نکته مهم دررابطه بااین ا

وتأمین ارتباط مطلوب بین همه بخش های بیمارستان می باشد. این الگومناسب برای زمین های باز و بیمارستان های متوسط و 

 دارد.بویژه آموزشی می باشد. همچنین باتوجه به فرم ترکیبی آن، امکان توسعه آینده برای بخش های آن نیز وجود 

 

 

 ترکیبی نامنظم 6_10

تفاوت این الگو با الگوی ساده را می توان درویژگی های زمین وتفاوت درنگرش طراح به فرم معماری بیمارستان و شرایط     

اقلیمی منطقه جستجو نمود. توجه ویژه به شرایط اقلیمی متناسب با کلیه بخش های بیمارستان باعث استفاده ازچنین الگویی می 

ود. با این حال دربعضی موارد ویژگی های زمین نیزطراحی چنین فرمی را اجتناب ناپذیر می کند که توجه به سیستم سازه آن ش

[6]: خطی 8الگوی شماره  -8-4تصویر شماره   

[6]: ترکیبی ساده9الگوی شماره  -9-4تصویر شماره   
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ورعایت اصول ایمنی زلزله اهمیت بسیاری دارد. باتوجه به اهمیت شرایط اقلیمی، مشکلی پیش روی طراح درتأمین نور طبیعی 

ین الگو باتوجه به انعطاف پذیری فرم امکان طراحی مناسب همه بخش های بیمارستان فضاهای داخلی نخواهد بود. اگرچه در ا

وجود دارد، اما نکته مهم، تأمین روابط برون بخشی مطلوب و سیستم ارتباط عمودی مناسب می باشد که در این الگو از حساسیت 

 بشمار می رود. باالیی برخوردار است. امکان توسعه آینده آن از دیگر ویژگی های این الگو

 

 

 ترکیبی منظم 6_11

این الگو در بسیاری ازموارد ناشی از توجه همزمان به هردو موضوع عملکرد و هندسه می باشد که طراحان پیش روی خود     

جهت دارند. استفاده ازاین الگو فقط برای بیمارستان های بزرگ و بویژه آموزشی و در زمین های وسیع مناسب می باشد وبه این 

تعداد بیمارستان هایی که با این الگوطراحی می شوند، محدود می باشد. از ویژگی های مهم این الگو طراحی وتفکیک مناسب 

بخش های طبقه همکف وارتباط افقی آنها، استفاده از حیاط های مرکزی بصورت منظم و هماهنگ با ترکیب کلی بیمارستان و 

ی باشد. همچنین طراحی این الگو به صورت متقارن برجذابیت بصری آن می افزاید. نکته تأمین نور الزم برای فضاهای مختلف م

مهم در رابطه با این الگو، توجه به سیستم ارتباط  عمودی آن می باشد که موقعیت آن براساس نوع طراحی طبقه همکف و طبقات 

رتباط عمودی اصلی برخوردار باشد. امکان توسعه باالتر تعیین می شود ونسبت به مساحت  هرطبقه ممکن است ازچند سیستم ا

 آینده برای این الگو وجود دارد، اما درحین طراحی باید مورد توجه قرار بگیرید.

 

 

 ترکیبی خوشه اي 6_12

که  به حساب می آید، در بیمارستان های بزرگ و آموزشی استفاده می شود "اِچ  "این الگو که به نوعی ترکیبی از چند الگوی     

از زمان های گذشته کاربرد داشته است. دراین الگو یک حجم کلی و بصورت خطی بین بقیه حجم هایی که بصورت منظم با فاصله 

های تقریبا یکسان قرارگرفته اند، نقش ارتباطی ایفا می کند که دسترسی آسان به بخش های منشعب رامیسر می سازد، دراین 

[6]: ترکیبی نامنظم 10الگوی شماره  -10-4تصویر شماره   

[6]: ترکیبی منظم 11الگوی شماره  -11-4تصویر شماره   
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توجه طراح قرار می گیرد و امکان بهره مندی از نور طبیعی برای همه فضاهای داخلی وجود داد. فرم، عملکرد بیمارستان در کانون 

اگرچه در این الگو مقیاس بیمارستان بزرگ می باشد، اما طراحی سازه و تعیین تعداد و موقعیت سیستم های ارتباط عمودی آن 

لگو، امکان توسعه آینده آن می باشد که به ویژه در زمین های باز مشکلی برای طراح در بر نخواهد داشت. از دیگر ویژگی های این ا

امکان آن وجود دارد . با این حال در توسعه آن توجه به ارتباطات افقی و عمودی  بخش های جدید از حساسیت باالیی برخوردار 

 .[6]می باشد 

 
 

 

 

 الگوي منتخب پروژه_ 7
د که طراح طبق اصول و ظوابط تحقیق طراحی نموده است . این طرح شامل دو بال میباش  Hپروژه منتخب  برگرفته از الگوی    

که بال بزرگتر بخش اصلی طراحی یعنی بیمارستان و بال کوچکتر بخش اقامتی میباشد که متصل به بیمارستان در نظر گرفته 

گیرد . علت کشیدگی شرقی و غربی بالها  شده است تا ارتباط والدین و کودک بیمار در کوتاهترین زمان ممکن و به راحتی صورت

 جنوبی میباشد و حجم واصل این دو بال راههای ارتباط عمودی )پله , آسانسور( میباشد .-استفاده از باد مطلوب شمالی

 
 

نتیجه گیري و پیشنهادات :_ 8  
ر اصطالح کلی استرس، زمانی آشکار می استرس یا فشار روانی، مفهوم و پدیده ای است که تغییرات انفعالی ایجاد می کند و د   

 شود که فرد در معرض محرک های اجتماعی و یا فیزیولوژی و فیزیکی قرار می گیرد و در نهایت شرایط آسایش فرد را برهم

[6]: ترکیبی خوشه ای12الگوی شماره  -12-4شماره  تصویر  
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در  می زند. اگرچه کودکان به ندرت سخنی از استرس به زبان می آورند، اما این بدین معنا نیست که آنها استرس را نمی شناسند. 

حقیقت در مقایسه با بزرگساالن، کودکان واکنش شدیدتر و خشن تری در برابر استرس نشان می دهند و اغلب الگوهای رفتاری 

 "بستری شدن در بیمارستان"و  "بیمار شدن"عجیبی را تجربه می کنند. از جمله استرس ها و ترس های رایج در دوران کودکی 

لیل بیماری، که زندگی اش را به طور جدی تهدید می کند، نیازمند دوره های طوالنی است. کودکی که سخت مریض است، به د

بستری شدن یا بستری شدن های مکرر است. به این علت، از محیطی که با آن آشنا است جدا می گردد و به یک موقعیت تازه، با 

الً نمی شناخته است، انتقال می یابد که می تواند تأثیر قوانین و عملکردهای مختلف و در مکانی ناآشنا و در تماس با افرادی که قب

 [.7]نامطلوبی بر رفتار کودک بگذارد

 شود،یم یبستر مارستانیدر ب یلیکه کودک آن ها به دال ینیوجود دارد. والد زین ماریکودکان ب نیا نیاسترس در والد نیا

 مارستان،یب کی یتوجه به اصول طراح نیکنند. بنابرا میتقس رستانمایروزانه و بودن در ب یکارها نیوقت خود را ب گردندیمجبور م

 تواندیکودک م هیروح یارتقا زیمناسب و ن درمانی خدمات ارائه مشاهده با هاخاطر آن نانیاطمو جلب  نیدر کاهش اضطراب والد

 [.8] موثر باشد

گام در  نیاول دشای. باشد هااسترس نیدر جهت کاهش ا دیبا هامارستانیب یاصول مورد توجه هنگام طراح هیکل ب،یترت نیا به    

به طور  مارستانینام ب دنیکه با شن یترس تواندیاقدام م نیبرداشت. ا شگاهیبه آسا مارستانیاسم ب رییرا بتوان با تغ نهیزم نیا

 . ببرد نیرا از ب شودیم ردناخودآگاه به ذهن و دل وا

است، اما تنها توجه به فرم  جه به عملکرد هایی که دارد، ازاهمیت ویژه ای برخورداراز طرفی طراحی فرم بیمارستان باتو   

درطراحی بیمارستان نمی تواند نیازهای عملکردی آن را تأمین نماید. هرچند درانتخاب فرم بیمارستان غیر از عوامل عملکردی، 

عداد تخت های بستری ، استاندارد بیمارستان، تجهیزات عوامل متعدد دیگری نیزنظیر زیربنای کل بیمارستان، نوع بیمارستان، ت

بیمارستان، شکل واندازه زمین، سازه، مسائل اقتصادی، مالحظات شهرسازی، اصول زیبایی شناختی ومسائل امنیتی تأثیرگذار می 

می باشد، بطوریکه عدم باشند، اما مهمترین نکته دررابطه باطراحی فرم بیمارستان، توجه همزمان به عملکرد زیبایی وسازه آن 

توجه یکسان به هرکدام از این موارد، منجر به مشکالت جبران ناپذیری در روند طراحی خواهد شد، که طراح بیمارستان را از 

دستیابی به یک طرح مطلوب محروم خواهد شد. عالوه بر این، نوع محوریت بیمارستان و اینکه بیمارستان مورد نظر درمان محور یا 

حور باشد، عامل مهمی بحساب می آید، توجه به نیازهای بیمار با نگاهی به آینده که در نوع بیمار محور مشاهده می شود، بیمار م

تأثیرات بسزایی دربرنامه ریزی بیمارستان می توانند ایفا نمایند.مطالعه فرم های رایج در طراحی بیمارستان، می تواند راهنمای 

  [.6]رح مناسب بر اساس ویژگی های مورد انتظار باشدطراح جهت ارائه و پیشبرد یک ط

در این پژوهش سعی شده الگوهای مهم برای طراحی بیمارستان به طور خالصه معرفی و بررسی شود و مزایا و معایب هر الگو    

وعی , رنگ , طراحی آسایشگاه کودکان شامل نور طبیعی و مصن رعامل محیطی موثرد شش. همچنین  مورد ارزیابی قرار گیرد

و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر هر یک از آنها را در بهبود و روند درمانی کودکان بیمار به تفصیل  , صدا دکوراسیون

تر شدن فضای امید است با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و پیشنهادهای ذیل بتوان گامی در جهت مطلوبتوضیح داده شد. 

 انی برداشت .آسایشگاه کودکان سرط

 
 حضور گلخانه و آکواریوم در راهروها -ایجاد مکانی برای قرارگیری عناصر طبیعی 

 ایجاد مناظر جذاب در  -دید به طبیعت از داخل اتاق و استفاده از تخت هایی با ارتفاع مناسب جهت دید به بیرون از پنجره

 پشت پنجره و روبروی درب اتاق ها 
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 ود نور طبیعی به اتاق برای از بین بردن حس تنهاییاستفاده از پنجره ها جهت ور 

 ترکیب نور طبیعی و مصنوعی در اتاق 

 استفاده از شیشه های رنگی در محیط های خاص -جهت گیری اتاق به سمت جنوب و یا جنوب شرقی 

 د تلویزیون، وجو -ایجاد مکان هایی برای بازی و تفریحات در داخل اتاق و فضای بستری جهت کاهش ترس و خستگی کودک

 پیش بینی میزهایی با قابلیت باز و بسته شدن برای مطالعه و نقاشی و انجام تکالیف و ... 

 تغییر نام بیمارستان به آسایشگاه 

  استفاده از تزئینات با توجه به سن و جنس -تنوع فضایی و حرکات جذاب در فضای بستری 

  بکارگیری رنگ با توجه به نوع  -)آبی، زرد، نارنجی، قرمز، صورتی(استفاده از رنگ های شاد برای رفع خستگی و کاهش ترس

 کاربری محیط

 ایجاد سکوهایی در اتاق برای  -قرار دادن اتاق هایی با دو تخت )عالوه بر اتاق های خصوصی( که دارای روحیه جمعی باشد

 بازی و نشستن کودکان بیمار
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