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 ناسی محیطبیمارستان از لحاظ روانش در طراحی داخلیبررسی نقش                  

 4پژمان جهانیانی پور  3یونس بهشتی اصل2نژادجهان  عارف ،1 جلیلیتورج                                 

 Tooraj.jalili@gmail.com دکتری تخصصی معماری مدرس دانشگاه آزاد ماهشهر-1                               

 arefjahannejad@gmail.com ماهشهرکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  دانشجوی- 2                               

   beheshti297@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی ماهشهر -3                               

 pejman13722@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ماهشهر -4                               

 :چکیده

مادی،گیاهان،حیوانات و روانشناسی محیطی به رفتار های مرتبط با فیزیک محیطی می پردازد محیط فیزیکی شامل اشیا 

انسان هاست.روان شناسی محیطی ،تاکیدی بر فرآیند تعاملی بین مردم که موضوع دیگر شاخه های روانشناسی است ندارد.این 

شکل گرفت و روانشناسی محیطی وجمعیت به عنوان یک بخش مستقل در انجمن روانشناسی 1691رشته در خالل دهه 

به سالمت و روان او  محیط های معماری به عنوان بستر فعالیت های انسان تاثیرات عمیقی را آمریکا پذیرفته شده است.

کاهش ند با طراحی داخلی درست در این بستراسترس در انسان به عنوان یکی از شاخصه های سالمت روان میتوامیگذارد.

خلی بیمارستان ها اثرات منفی و مثبتی را در یابد.یکی از محیط های معماری بیمارستان طراحی داخلی آن میباشد.طراحی دا

معماری که به هر منظور بدیهی است که طرحهای مطلوب  دازد.که بهودی بیماران رو به تاخیر بن پی دارد وباعث میشود

باشدفقط در صورتی میتواند کامال مفید واقع گردند که در آنها فضاهای مختلف براساس نیاز های استفاده کنندگان جهت 

بیمارستان ها با جان و سالمتی انسانها سر کار دارند  .فعالیت های مختلف انجام گیرد  بهود گرایش کارها و تسریعبه

وپاسخگویی آنها به این رسالت خطیر مستلزم حداکثر کارایی این مجموعه،از عوامل انسانی گرفته تا امکانات و تجهیزات آنها 

ی است بسیار پیچیده و متنوع از نیاز ها ،تضادها،تجهیزات و امکانات بنابراین است. طراحی داخلی هر بیمارستان مجموعه ا

نحو طراحی شوند تا حاصل کار مقبول گردد.روش پژوهش این مقاله توصیفی بوده واطالعات  باید به دقیق ترین و کارآمد ترین

ه طراحی داخلی بیمارستان میتواند تاثیر پس از بررسی ،نتایجی مبنی بر این کبه روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته.

 زیادی بر روی روند بهبهود بیمار بگذارد و راهکار های معمارانه ای برای این موضوع ارائه شده است.

 

 

 :هاکلیدواژه

 بیمارستان بیمار، معماری داخلی ،روانشناسی محیطی، ،طراحی 
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  :مقدمه-1

واحتیاجات در امور بهداشت ودرمان جامعه بدو حیات بشر بوده است با توجه به بیمارستان به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی 

روند رو به رشد جمعیت و رعایت اصول بهداشت توسط عموم طبقات اجتماعی وپیشرفت علوم پزشکی وتوسعه تکنولوژی 

وجود مطالعات جامعی  مهندسی پزشکی ،طراحی وساخت یک بیمارستان ،به عنوان یک اولیت در طراحی شهری قرار دارد لذا

الزم است تا بتوان در جهت ارتقای سطح اطالعات پیرامون طراحی داخلی بناهای درمانی اقدام نمود.امروزه طراحی معماری 

نقش تعیین کننده ای در روند درمان و بهبودی بیماران در مراکز درمانی ایفا می کند.معماران معاصر هنگام طراحی 

ر گوناگونی را به منظور ارتقای کیفیت فضاهای داخلی مربوط به بیماران کارکنان ومالقت کنندگان بیمارستان ها عوامل بسیا

در نظر میگیرند.از جمله استفاده از نور طبیعی انتخاب دقیق رنگها و مصالح ساختمانی اولیت های کانسپت طراحی وفضاهای 

امعه شناس در خصوص فضاهای موجود در بیمارستان ها ،دانشمندان ج1691دراواسط دهه ی  انعطاف پذیر و مسائل محیطی.

بحث کرده واذعان داشته اند که راهروهای بدون پنجره ،کریدر های پرپیچ خم ،محوطه های داخلی استرلیزه شده با بوی 

 نامطبوع ،حسی از ناخوشایندی در فضارا به وجود می آورد و درنتیجه سبب افزایش بروز مشکل در روند بهبودی بیمار

ن را به طراحی بیمارستان که هدف آنها برقراری ارتباط میان علم پزشکی در خصوص ،این بحث ها معمار1691میشود.از دهه 

بیماران بستری شده و بررسی حسی از نشاط و ایجاد محیطی مطلوب میباشد سوق داده است این هدف از طریق ایجاد 

ای خیالی و جذاب صورت پذیرفته است .به طور مثال با استفاده از محیطی بدون ترس وحشت و هم چنین استفاده از محیط ه

.اسن خصوصیات طراحی و معماری به خصوص بکارگیری رنگهای روشن،نور طبیعی،استفاده از طبیعت،وگلها درفضای داخلی 

 در تعداد کثیری از بیمارستان ها به کار گرفته شده است. 

 تحقیق پژوهش: روش 1-3

 طراحی داخلیسعی گردیده با روش کتابخانه ای به بررسی  نقش  وهم چنین مقاله توصیفی بوده و روش پژوهش این

 ، پرداختاین دوره خواهیم  داخلی بیمارستان هاهای معماری وسپس تحلیلی بر شاخصهدربیمارستان ها وتاثیر آن بر بیمار 

 پژوهش: سؤاالت-1-4

 طراحی داخلی بیمارستان هاها میتوان به نتیجه ای در مورد تاثیر به آن و پاسخگویی یسؤاالت کردن طرحمبا  تحقیقدراین 

 .وبا دادن راهکار های مفیدی به این فعالیت کمک شایان ذکری انجام گردد.برسیم 

امکانات و تجهیزاتی که باید در طراحی داخی  بیمارستان به کارود چه میباشند وچه تاثیری از لحاظ روانشناسی محیط  الف:

 ؟ خواهند داشت
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 باشد؟نحوه استفاده از آنها به چه صورت می و راشرح دهیداز رنگ و نور در بیمارستان ب:چگونگی استفاده 

 

 پژوهش: فرضیات 1-5

گردد.و محسوب می بیمارستانها در طراحی داخلیعاملی مهم تجهیزات وامکانت مورد استفاده به نظر می رسدکه تنوع  الف:

  روی روح وروان انسان از نظر محیطی در پی خواهد داشت.بر تاثیر مستقیم 

به صورت صحیح وکاملی در  به نحوی است که باعث اختالالت نمیشود ها استفاده از رنگ و نور در این مکانب: به نظر 

 تعیین شده بکار میبرند. بیشتر از رنگ و نور مالیم بیمارستان ها استفاده میشود و

 هایافته-2

 :روانشناسی محیط سه سئوال مطرح می شود در حوزه 2-1

 مردم چگونه می بینند؟

را، از طریق خاصیت  هامانند قضیه  گشتالت که می خواهد بداند که ذهن مردم چگونه  اطالعات دریافت کرده از فرم 

مجاورت، تشابه و...سازماندهی میکند. در همین راستا مسئله ای دیگر مطرح میشود به نام عمر تماشا؛ یعنی چقدر چیزی 

 .میتواند توجه را جلب کند. اگر با فرمی ارتباط برقرار کنیم عمر تماشای آن طوالنی میشود

 مردم چگونه معنا میکنند؟

ین سوال که آیا آنچه  که ما به عنوان معمار فکر می کنیم همان چیزی است که مردم بدان فکر می در این زمینه پاسخ به ا

 کنند، ضرورت می یابد.

 چگونه رفتار می کنند؟مردم 

 میت می یابد.هدر این حوزه بررسی نحوه ی برخورد مردم با یکدیگر و یا با محیط ضرورت می یابد. در اینجا بحث قلمروها ا
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 خته شده و رفتار انسان:محیط سا2-2

 

 :موضع گیری نظری قابل تشخیص است  4در مورد رابطه محیط و رفتار ،                             

رویکرد -1

 اختیاری

ای هیچ اثری بر رفتار انسان ندارد . با توجه به این که  برای رفتار انسان محدودیت همعتقد است که محیط 

 .جدی وجود دارد ، این رویکرد غیر قابل دفاع است 

رویکرد -2

 امکان گرا

محیط را تامین کننده رفتار انسان و کمی بیشتر از آن می دانند . این رویکرد محیط را شامل مجموعه ای 

 ای رفتاری می داند که بر طبق آن ممکن است عملی رخ داده باشد.هاز فرصت 

رویکرد -3

 احتمال گرا

براساس اعتقاد جبرگرایی ، وقتی که مردم آزادانه  عمل می کنند در واقع تحت کنترل محیط و توارث 

 ستند .ه

رویکرد -4

 جبری

نظریه ، محیط به معنای محیط جغرافیایی یا زمینی  این در.  داند می انسان رفتار کننده تعیین را محیط

 .رابطه علی می داند را رفتار –فرض شده است . این رویکرد رابطه محیط 

 

 پیش بینی معانی در معماري2-3

مردم چگونه محیط را دیده ،درك و معنا می کنند ؟ مردم چگونه رفتار می کنند؟ ذهن قابلیت هایی دارد که به صورت ذهنی 

اید بفهمند که بندی ساختاری است که در نهایت به رفتار می رسد. از این روست که طراح و معمار ب دنبال بسته بندی و دسته

مخاطب چگونه با اثر معمار رابطه برقرار می کند و طرح چه تأثیری بر آنها دارد و از طرف دیگر به این مسئله توجه نمایند که 

آیا برداشتی که کاربران در ذهنشان وجود دارد همان چیزی است که طرح قصد بیان آن را دارد؟ زمانی که قرار است طراحی 

 ت بگیرد آیا آنچه که از فرهنگ مبنا قرار داده ایم قابل قبول خواهد بود؟بر اساس فرهنگ صور

از این رو سخت ترین کار معمار در فرایند طراحی، تشخیص نحوه درك و استفاده کاربران از فضای معماری است. اگر ما 

ی از فرایند طراحی را از فضایی برای نشستن طراحی کنیم اما مخاطب نفهمد که این فضا جایی برای نشستن است ما بخش

دست داده ایم. اگر ما تفاوت هایی از قبیل تفاوت فرهنگ، اجتماع، گروه سنی، سطح آموزش و . . . نادیده بگیریم مسلما 

طراحی ما طراحی مناسبی نخواهد بود. از این رو طراحی برای گروه های مختلف سخت خواهد بود. تجربه به ما کمک می کند 
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درك کرده و از آن استفاده کنیم. برای درك فرم، هندسه و اندازه باید بتوان با آن ارتباط برقرار کرد و از این  که معنای فرم را

 طریق به درك معانی پرداخت.

 :معانی کالبدي )نمایشی(2-4

 :ابتدایی ترین سطح معانی نمایشی فهم و درك فرم است. مراحل درك فرم                           

 شکل، ساختار،رنگ و...درك  -1

 درك رابطه ها )با محیط و انسان( -2

 رده بندی بر اساس اشیا و وقایع شناخته شده )نامگذاری و توصیف( -3

 تقرب ذهنی به پدیده بسته به تجربه و دیدگاه هر فرد )معمار و کاربر( -4

 جدا کردن شی از زمینه )گشتالت( -5

 

 

 :ماهیت روانشناسی محیطی2-5

روان شناسی محیطی زیر مجموعه ای از علوم رفتاری است . علوم رفتاری عالوه بر روان شناسی شامل دانش هایی چون انسان 

شناسی ، جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است . به این دلیل است که تعدادی از پژوهشگران مطالعه انسان در 

 عنوان به محیطی شناسی روان ، حال هر به اما دهند می ترجیح بیشتر رفتار –محیط را در قالب الگوی مطالعه زیست محیط 

ارائه و توسعه آن داشته اند به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با  در ای عمده سهم نیز معماران که شناسی روان از ای شاخه

 محیطی شناسی جامعه ، محیط –سکونتگاه هایش می پردازد . لذا این دانش نوین به نام های دیگری مانند ارتباط های انسان 

 . شود می شناخته نیز انسانی شناسی بوم و

مطالعه روان شناختی رفتار انسان به گونه ای است که به زندگی روزمره او شناسی محیطی ( روان Craikبنابر نظریه کریک )

. همان گونه که از این تعریف بر می آید روان شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدی و در محیط کالبدی مرتبط باشد 

ها و احتیاج های او مورد توجه قرار  مورد بررسی قرار می دهد که ارزش های نگرشتاثیرات این دو بر یکدیگر را به گونه ای 

گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند ادراك ، شناخت و رفتارهای فضایی به پردازد . لذا 
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 روان شناسی محیطی به مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از مکان ها نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان می باشد ،

 عالقمند است

 :نو براي طراحی یدانشروانشناسی محیطی 2-6

از نظر روان شناسان ایراد این بود که معماران تاکید بیشتری بر مسائل زیبایی شناختی فضاهای طراحی شده داشتند تا 

. به عقیده روان شناسان اصلی ترین معیار طراحان در فرآیند طراحی توجه به فرم و جنبه پرداختن به مسائل کارکردی آنها 

شناسان معتقد بودند که طراحان نیازهای واقعی و روزمره استفاده کنندگان را های زیبایی شناختی آن بود . از این رو ، روان 

ا مردم بیش از پیش با محیط طراحی مانوس ساخته اند . قربانی خواهش های زیبایی شناسانه و انتزاعی خویش می سازند و لذ

اما در حقیقت شاید اختالف نگرش های به وجود آمده بین این دو گروه به دلیل طبیعت و ماهیت متفاوت حرفه معماری و 

ن بر اساس دانش های مطرح در پژوهش تعامل انسان و محیط و ارتباط این دانش ها با طراحی بود . برای مثال ، نیاز طراحا

حل مسئله و فراهم آوردن داده های الزم برای ایجاد توانایی هایی بود که بتوانند به گونه ای مستقیم آن داده ها را به طراحی 

تبدیل نمایند در حالی که پژوهشگران ، به دلیل ماهیت کار آنها ، به گونه ای صریح قادر به پاسخگویی به این خواست و نیاز 

 طراحان نبودند .

 داخلی:مفاهیم روان شناسی محیطی در ارتباط با طراحی 2-7

 برای ایجاد و توسعه یک پارادایم علمی دو فرآیند مجزا اما مرتبط با یکدیگر سهم اصلی را ایفا می کنند . 

 هاتئوری( ساخت 1

( گردآوری حقایق مربوط به آنها ساخت تئوری های ما را به خلق فرضیه 2

روش هایی ملزم می سازد که احتمال عدم اثبات یا رد آنها با استفاده از 

 تجربی امکان پذیر باشد .

 

تئوری  در فرآیند ساخت یک تئوری ما نیازمند مفاهیم مرتبط با آن تئوری هستیم . مفاهیم در حقیقت اجزای سازنده یک

 است .مفاهیمی که در روان شناسی محیطی در ارتباط طراحی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

 ادراك و شناخت محیطی از قرارگاه های رفتاری
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 چگونگی ارتباط محیط و رفتار مردم و بهره گیری از این داده ها در ساخت تئوری های طراحی

نیازهای انسان در همزیستی با قابلیت ها و یا توانش های محیط که مورد توجه طراحان نیز قرار مفاهیمی از قبیل انگیزه ها و 

 دارد، اهمیتی خاص در ساخت یک نظریه طراحی دارد .

 :تعریف بیمارستان2-8-1

پزشکی اراِِِئه و بنابر تعریفی که وزارت بهداشت درمان وآموزش دهنده خدمات درمانی است  بیمارستان مهمترین واحد اراِئه

تخت یا تجهیزات و خدمات عمومی پزشکی الزم و حداقل دو بخش 15میدهد،بیمارستان واحدی است که حداقل دارای 

 داخلی وجراحی هر دو با گروه پزشکان متخصص باشد.

 مهمترین عمکرد ها و وظایف بیمارستان ها عبارت اند از:

 پذیرش و درمان سریع بیماران-1

 ت جامعهمشارکت در بهداش-2

 انجام فعالیت های پژوهشی -3

 اموزش علوم پزشکی-4

با توجه به اینکه بیمارستان در کدام جامعه،چه کشور،یا چه منطقه با چه نظامی از نظام های ارائه دهنده خدمات بهداشتی 

مات بیمارستانی مناطق ودرمانی واقع گردیده است میتواند عملکرد متفاوت داشته باشد،از سوی دیگر نحوه توزیع امکانات وخد

 (1396)مشبکی اصفهانی،علی رضاپیشرفته جهان درمقایسه با مناطق درحال توسعه وکم رشد جهان بسیار متفاوت است

 :بیمارستان داخلی محیط از بیمار ترس2-8-2

ی مثبت می توانند سبب شوند که فرد هایی با تجربهبر رفتار فرد تاثیر می گذارد و محیط داخلی محیط"1به گفته ی دیالنی

های بیمارستانی با هر سایز و شکلی ،برای هر فردی ،تجربه (. دیدن محیط2111)دیالنی،"بر استرس خود غلبه کند

واکنش های هیجانی منفی مانند اضطراب های بیمارستانی،(. در رابطه با محیط2119ترسناکی را فراهم می کند)مرسفوی،ی

شوند و فقط با اسمش )ساختمان بیمارستان( می تواند نمایان گردد،و یا ترس، به طور کلی توسط این فضاها برانگیخته می

است و با فکر درمان و سالمتی که  "ترسناك "و "نا اشنا"، "دور از فهم "،"عجیب"شود که معموال به عنوان مکانی توصیف می

 ه اند،ارتباط دارد )پیریایی آیلین(این مفهوم را شکل داد
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 ازنظر روانی عناصر تاثیر گذار بررفتار در محیطهاي درمانی2-8-3

 نور مصنوعی -1

 صدای مطلوب و نا مطلوب -2

 رنگ وتاثیرات آن -3

 لوازم دکوراسیونی و کاربردی -4

 نقش فضای سبز در محیطهای درمانی -5

 

 طراحی داخلی در بیمارستان:نقش 2-8-4

 هایپنجره ، رنگ کاربرد و مثبت هایسرگرمی تئوری از استفاده حول را شفابخش محیط داخلی طراحی اصلی مبنای توانمی

 برای طبیعی مناظر به دسترسی اینکه به توجه با. دانست کف و دیوار مصالح و ارگونومیک طراحی و مبلمان چیدمان بزرگ،

 که داد نشان تحقیقی ضمن 1663 سال در اولریچ برد بهره آن درمانی خاصیت از تواننمی و شودنمی مهیا بیماران تمام

 مثبتی نتایج پرتیحواس ایجاد با سقفی و دیواری هایلوح یا و تابلوها همچون داخلی طراحی قالب در طبیعی مناظر از استفاده

  یابند. می بیشتری تسلط خود درد به نیز بیماران اینکه ضمن (1663همکاران،و 2)اولریچ .نمایدمی ایفا بهبود در را

 عمل منفی حواس پرتی صورت به دیگر تصاویر،نتایج جز که است این داخلی طراحی هایالمان این انتخاب در مهم نکته

. شد سنجیده آبستره و طبیعت تابلوهای به نسبت بیماران العملعکس ویژه هایمراقبت بخش در بررسی یک در نماید؛می

 همان(.) نمایدمی ایجاد بیماران روانی و فیزیولوژیکی سیستم روی بر فراوانی منفی تأثیرات آبستره تصاویر
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مواردي که درطراحی ساخت بیمارستان ها می تواند از ایجاد صداي نامطلوب دربخش هاي بستري داخلی جراحی 

 :جلوگیري کند به شرح زیر است

 استقرارساختمان بیمارستانمحل  -1

 پوسته خارجی ساختمان بیمارستان -2

 سیستم های سرمایش و گرمایش و تخلیه هوا در بخش های بستری -3

 صدای ناشی از پخش موسیقی، رادیو و تلویزیون در اتاق های چند تختخوابی -4

 صدای ناشی سیستم بهداشتی دربخش بستری -5

 دربخش بستریمحل سرویس های بهداشتی  -6

 فضایی که عملکرد داخل آن باعث تولید صدا می شود -7

 انعکاس صدا و مصالح تازك کاری مناسب -8

 مقررات سیستم مدیریت پرستاری در جلوگیری از صدای مزاحم در بخش -9

 (1396ماخذ )خانی زاده ،شهریار،                                                   

 :شودپرداخته می طراحی داخلیدر اینجا به معرفی سه مورد از عوامل محیطی تاثیر گذار در -3

 نور در بیمارستان:3-1

کنند دارد. از که بستری شدن را بویژه به مدت طوالنی تجربه می بیمارانیبیمارستان تاثیرات منفی بسیاری در فرآیند رشد 

های روحی و ای فراهم شود تا آنان کمتر دچار تنش و اضطراب گشته و نیازباید به گونه بیماراین رو محیط بیمارستان برای 

بیشترین زمان خود را در طول  بیماران((با توجه به اینکه 1399جسمی آنان به راحتی برطرف گردد)کیوان آرا و روح االمین،

ل در طراحی فضای مناسب،نورپردازی مناسب اتاق دوره ی درمان در بیمارستان در بستر می گذرانند،یکی از مهمترین عوام

باشد.همانگونه که فضای یک خانه با نور ،گرم،زنده و قابل قرار دارد می آندر بیمارستان،خصوصا در محلی که تخت  بیمار

ساالن در مقابل بزرگ کودکان همین حس را القا نماید. بیمارگردد فضای بیمارستان نیز باید تا حد ممکن برای پذیرش می

حساسیت و تاثیر پذیری بیشتری نسبت به محیط بیمارستان دارند و وضعیت بیماری آنها را نسبت به دیگر همساالنشان 

نماید. کودکان در سنین رشد قرار دارند و نور بخصوص نور طبیعی یکی از مهمترین نیاز های آنها به شمار می حساس تر می

عات از محیط و شناخت دنیای اطراف است و این وضعیت در شکل گیری شخصیت وی همواره در حال دریافت اطال بیمار. رود

ی اصلی آن نماید که نور الزمهنقش بسزایی دارد.انسان بیشترین اطالعات را از محیط اطراف به وسیله ی چشم دریافت می

ی شناخت و قضاوت وی نسبت به در آن قرار دارد در شکل گیر بیمار است بنابراین نور و روشنایی در محیط و فضایی که

محیط اطرافش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.نور روز در بیمارستان عالوه بر رفع نیازهای بیولوژیکی مانند تنظیم ساعت 

در سطوح بیماران بخشد،زیستی، ویتامین دی،تنظیم زمان خواب و استراحت و دیگر موارد به محیط بیمارستان زندگی می

گردد.استفاده از تر میکنند و پذیرش فضا برایش راحتساس ترس کمتری نسبت به محیط بیمارستان میمناسب نوری اح
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 بیمار نورهای فلورسنت یکی از انواع نور پردازی مورد استفاده در بیمارستان است که می تواند در افزایش ترس و اضطراب

 (.2111نسبت به محیط موثر باشد.)اریکسن،

  :ظره و تهویه طبیعینور طبیعی، من3-1-1

 :ابعاد پنجره ها

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

 .پنجره کوچک انتخاب شود

 .سطح دیواری که دارای پنجره است، بزرگتر تباشد % 21سطح پنجره از 

 درصد سطح دیواری که دارای پنجره است 31ابعاد پنجره ها می تواند بزرگتر انتخاب شود.)حدود در اقلیم معتدل و بارانی 

 :مکان پنجره ها

در اتاق های بستری چند تختخوابی که تختخواب های بیماران روبروی یکدیگر هستند محل پنجره در وسط اتاق، روبروی در 

 .نند براحتی منظره بیرون را تماشا کنندورودی اتاق باشد، تا هر دو دسته بیماران اتاق بتوا

در اتاق های بستری یک یا دو و سه تختخوابی که تمام تخت های بستری در یک طرف قرار دارند مکان پنجره ها در پایین 

 .تخت های بیماران روبروی در ورودی اتاق قرار گیرد، از ایجاد پنجره پشت سر بیماران خوددای شود

 :جلوگیري از تابش آفتاب

امکانات بسیاری در طراحی پوسته خارجی بنا وجود دارد که بتوان از تابش مستقیم آفتاب به داخل اتاق های بستری 

جلوگیری کرد. جلوگیری از تابش آفتاب در داخل اتاق های بستری در اقلیم های گرم و مرطوب و گرم و خشک واجب است 

 .جویی می شودعالوه بر آسایش بیماران، در مصرف انرژی نیز صرفه 

 :نوع باز شوي پنجره ها 

برای استفاده از تهویه طبیعی ، پنجره ها به گونه ای طرلحی شود که بتواند به مقدار کمی باز شده و در همان موقعیت قفل 

 .شود مقدار باز کردن پنجره ها و قفل آن باید توسط پرستاران بخش انجام گیرد

 نور مصنوعی 3-1-2

های مختلف بتاباند. ل بایستی قابل تنظیم باشد تا با توجه به موقعیت برش جراحی، نور را بازاویهروشنایی در اتاق عم 

ترین سیستم روشنایی چراغهای جراحی سقفی متحرك هستند این سیستم متشکل از یک روشنایی اصلی است که متداول

ی ثانوی روشنایی اصلی از تعداد زیادی سوار هایی است و یک المپ جنبی که بر روی یک بازودارای حرکت چرخشی و زاویه

های خیلی تاریک جلوگیری شود. امروزه اتاقهای عمل تخم مرغی شکل است. المپ کوچک ساخته شده است تا از ایجاد سایه

با روشنایی داخل سقفی نیز گاهی ساخته شوند مقررات روشنایی بیمازستانها شدت اسم روشنایی برای اتاقهای عمل را 

 (1396)خانی زاد،شهریار .معرفی می کنند 500لوکس( و اتاق های جنبی عمل را )1111

 رنگ در بیمارستان: 3-2
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 توصیف بهبود از واقعی معنای یک را بیمار به شده داده نمایش اشیاء رنگ در روشنی و فرم در تنوع نایتینگل فلورانس 

 باالبردن در و باشد داشته فراوانی تأثیر محیط به افراد پاسخ و درك بر تواندمی رنگ(.2119همکاران، و دالک)نمایدمی

 نشان تحقیقات که طوری به باشد داشته مستقیم تأثیر بیماران بهبود میزان و هاخانواده و کارکنان بیماران، محیطی کیفیات

 جامع آگاهی است مهم آنچه میان این در(. همان) بخشد ارتقا را بهبود میزان %11 تا تواندمی نور همچون رنگ دهدمی

 اصل اولین. باشدمی محیط کاربران فیزیولوژیکی منفی هایپاسخ و محیطی هایاسترس کاهش در رنگ از استفاده در طراحان

 باشدمی شد اشاره بدان که شفابخش محیط سمبلیک یجنبه تقویت و خانه فضای به محیط سازی نزدیک رنگ کاربرد در

 کنترل قابلیت و دلنشین نواهای شاد، هایرنگ طبیعی، عناصر طبیعی، نور که آیدمی دست به زمانی بیماران برای مثبت نتایج

از آنجا که کودك ممکن (.2111؛استیکلر،2111، مورفی.)شود گرفته نظر در بیمارستان طراحی در بستری هایاتاق محیط

رنگهای شاد می تواند ظاهر بیمارستان را کمتر به  است ماندن در بیمارستان را با نگرانی عنوان کند،یک طراحی داخلی با

صورت رسمی نشان دهد و برای آنها محیطی دوستانه ایجاد کند یک محیط یکنواخت و کسل کننده می تواند باعث عدم حس 

ه الزم برای خوب شدن باشد.علت آن این است که مغز نیاز به تنوع و هیجان دارد،درخشندگی دیوارهای سفید که جالب توج

هستند در مدارس باعث جدی تر شدن دانش آموزان می شوند،اما برای بیشتر مردم و بیماران،دیوارهای سفید نامانوس بوده و 

(.طبق مشاهدات انجام شده در بیمارستان،رنگهای شاد 1395بعلت وهم آور بودن حالتی منفی را در بیمار القا می کند)کریمی،

های مناسب در فضای اتاق بستری کودکان یکی از عوامل تاثیر شود.استفاده از رنگمیبا جلب توجه کودك باعث خوشحالی او 

 باشد.ی کودك است که نقش نور در بازتاب آن بسیار مهم میگذار بر روحیه

: رنگ سفید متظاهر کننده احساسات نبوغ و استعدادهای بالقوه فرد بوده و رنگی است که نبوغ و توانایی های فرد رنگ سفید

 .را تقویت نموده و برای تمامی بنیه رنگها مناسب تشخیص داده می شود

. 

بسیاری از افراد از رنگ سیاه به عنوان رنگ درمان کننده استفاده می کنند. این رنگ در زمانی که فرد دچار : رنگ سیاه

 .یفا کندمشکالت روحی شده و بسیار آشفته حال است، می تواند حالت آرامش بخش و حفاظت کننده را ا

 

: به طور خالصه رنگ قرمز، باعث می شود که حرارت و دمای بدن انسان بیشتر شود و گردش خون و رنگ قرمز یا سرخ

  .جریان آن را سریعتر می سازد و برای افرادی که دارای فشار خون پایینی هستند مفید می باشد

 

، معده، روده ها و کلیه ها از این رنگ متاثر هستند. اعضای مختلفی از بدن از جمله طحال، غده پانکراس: رنگ نارنجی

ناراحتی و افسردگی های شدید نیز می توانند به وسیله رنگ نارنجی درمان شوند. برای رفع ناراحتیهای گذرا در سیستم 

  .مفید میباشد نیز استفاده از رنگ نارنجیی وارشگ

 

جهاز هاضمه تحت تاثیر این رنگ قرار دارند. و اگر ناراحتی در آنها  : سیستم عصبی، معده، روده ها، کلیه ها و تمامیرنگ زرد

ایجاد شود به وسیله رنگ زرد می توان آن را درمان نمود. رنگ زرد و زرد طالیی هم واکنشهای فرد را در رابطه با زندگی و هم 

  .تصورات خوش بینانه در انسان را تقویت می بخشد

این حالت باعث می گردد که ناراحتی های  .رنگ سبز متاثر می گردد، چاکرای قلب است: مهمترین نقطه ای که از رنگ سبز

قلبی، فشار خون زیاد و یا کم، سردردهای ناموزون و ناهماهنگ میگرن، بی حالی و سستی در بدن و هم چنین رنگ پریدگی 

 .می شوداز طریق رنگ سبز درمان 
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ال کاهش یابد و در رفع ناراحتی ها و بیماریهای گلو و حنجره نیز مفید رنگ آبی باعث می شود که فشار خون با: رنگ آبی

 شایع بیماریهای و رماتیسم یرقان و زردی مرغان، آبله آسم، به مربوط بیماریهای درمان در آبی رنگ از استفاده واقع می شود.

 و شود می بینی پیش قدرت افزایش به منجر رنگ این طرفی از شود می بیماری بروز از مانع حتی و بوده مفید بیسار کودکان

 .می شود..د افزایش می دهد و از این جهت رنگ آبی مناسب ترین رنگ برشمرده افرا در را حدس

 

: این رنگ در رفع بیماریهای روحی و فیزیکی بسیار مفید می باشد.نیروی خالی این رنگ به خوبی خون را رنگ الجوردي

تمیز کرده و شستشو می دهد. از این جهت بسیاری از توکسینها )سمومی که به وسیله میکروبها تولید می شوند( از طریق این 

و توازن الزم را در میان دو نیم کره مغز ایجاد کرده و تاثیرات رنگ از بدن و گردش خون خارج می شوند و این رنگ تعادل 

 .میگذاردمثبتی 

رنگ کبود بسی متفاوت تر از سایر رنگها، بخش اسکلت و استخوان بندی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. از : رنگ کبود 

فی در سیستم فیزیکی و روحی بدن دارد. شود که توکسینهای موجود در بدن از بین بروند و تاثیرات شگرلحاظ دیگر باعث می

  رادارد.این رنگ از طرفی حالت گندزدایی و یا آنتی سپتیک 

  

: این رنگ که از دو رنگ آبی و سبز ایجاد می شود، بهترین انرژی را در رفع بحران ها و ناراحتی های رنگ سرمه اي روشن

روحی دارد. این رنگ روح نشاط و فعالیت را به انسان بخشیده و میکروبها را از بدن و حتی توکسینها را نیز دفع می نماید. این 

خستگی های جسمانی و ناراحتی های مربوط به گوش نیز بسیار  رنگ در حفظ سالمتی پوست بیمار مفید است و در رفع

 میباشد.مفید 

این رنگ دارای انرژی بسیار نیرومندی می باشد و استفاده زیاد و افراطی از آن باعث می  رنگ افالطونی )کبود روشن(:

رنگ و قرمز موجبات سر درد،  گردد که فرد دچار ناراحتی های روحی و روانی شود این رنگ به واسطه داشتن تُن زیادی از

ناراحتیهای میگرنی و واکنش های عصبی را فراهم می آورد. اما با تمام این خصوصیات در درمان بیماریهای سرطانی و کوچک 

 .کردن و مانع شدن از رشد تومورها، بسیار مفید واقع می گردد و از طرفی تب شدید را دفع می کند

 
بیماریهایی که ریشه متافیزیکی دارند، استفاده از انرژی رنگ نقره ای بسیار  این رنگ در درمان رنگ نقره ای:

  .شایسته خواهد بود. از طرفی انرژی این رنگ قدرت نبوغ، خالقیت و تفکر را در انسان افزایش می دهد
 

می دهد. این رنگ  : این رنگ فرد را از بسیاری از جهات و مخصوصا از حیث ذهنی و احساسی تحت تاثیر قراررنگ قهوه اي

بواسطه داشتن انرژی خاص خود باعث می شود که انسان تحت تاثیر آن قرار گرفته و فردی اجتماعی شود و بینش و رفتار فرد 

 .را در قبال جامعه متعادل می نماید

 یم در بیمارستان:واستفاده از آتر3-3

 گیرندمی قرار استفاده مورد البی شکل به اکثرا که ها آتریوم گردد انتخاب ریزی طرح اصول عنوان به آتریوم یک حداقل

 این نهایت آورنددرمی فراهم را زدن دور و مسیر کردن پیدا امکان را ورودی این که آورندمی وجود به را دیدی قابل ورودی

 مطرح گرایی مصرف اصول در محور،که بیمار و محور خانواده بهداشتی هایمراقبت ظهور دلیل به سازی بیمارستان از شکل
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 مسئله این است معلومنا امروزی هایبیمارستان طراحی در ها آتریوم یغلبه دالیل وجودیکه با.است گرفته شکل نیز گردندمی

 جوامع در که باشدمیبیمار برای آشنا و عمومی تفریح فضای یک آمدن بوجود شامل مانند بازار جو یک لزوم که گردیده مطرح

 (2116است.)آدامز و همکاران، حاضر،الزم حال گرایمصرف

 نتیجه گیری:

 می مثبت ی تجربه با هایی محیط و گذار است تاثیر )بیمار(فرد رفتار بر داخلی بیمارستان محیطکه بیان شده است  هگونهمان

بیمارستانی برای هر فردی  فضاهای داخلیدیدن  مطمئنا کند غلبه فضای دلهره آور بیمارستان بر فرد که شوند سبب توانند

که موضوع مورد  طراحی داخلی بیمارستان در راستای.خواهد داشت تجربه ی ترس و واکنش های هیجانی منفی و...را در پی

، فضاهای مشخض شده و همچنین نمای داخلی که،عوامل محیطی بگیریمچنین نتیجه  یمتواناست می مقالهبحث ما در این 

توانند بیمارستان محسوب می شوند، می  وارد شدن بهدر بدو  بیمار نگاه وتحلیلاولین   ارستان کهقسمت پذیرش بیم البی و

که  مدتبیمارستان باشد. همچنین بیمار به دلیل آنکه اکثر فضای داخل در بیمار در بدو ورود به آرامشموجب القای حس 

هرچه سریعتر  بهبودی راستایراحی داخلی این اتاق در ط میگذراندبستری  معین شده در بیمارستان را در اتاق است بستری

، القای روحیه ی نشاط در بیمار ،همچنین ایجاد  پنجره هااتاق  همچنین پیش بینی مکان هایی  رنگ و نورموثر است  بیمار

 و تعامل با طبیعتی که به داخل آورده شده است حبت شدنصهم  برای بیماران، تعامل با دیگر راحتی بیمارمکان هایی برای 

بعد روانشناسی  در معماران و طراحان بتواند یاری رسان  پژوهش این که این به امید تسریع بهبودی او می شود. با موجب

 باشد. ها بیمارستان طراحی داخلی و محیط

 منابع:

 1396معماری بیمارستان( تهران،پرهام نقشفمشبکی اصفهانی ،علی رضا،راهنمای طراحی معماری بناهای درمانی) -

 
خانی زاد، شهریار، طراحی بیمارستان)اصول ومبانی معماری و طراحی داخلی بیمارستان ها(تهران هنر معماری قرن  -

1396 
 

(،فضای فیزیکی بیمارستان های شهر اصفهان و مقایسه با استاندارد 1399کیوان آرا، محمود و روح االمین،لیال) -

 اطالعات سالمت.مدیریت 

(تاثیر طراحی داخلی در بیمارستان کودکان سرطانی با رویکردمدیریت استرس 1361پیریایی،آیلین پیریایی آرمین ) -

 وتسریع بهبودی

 
 Dalke,Hilary,et al.2004,Lighting and colour for hospital design,A Report on an NHS Estates Funded 

Research Project,London South Bank University                                                                                           

 Eriksen Aase(2111),Participatory Planning and Design of a new Children ‘s  

Hospital.(IADH)International                  

Design for Academy and Health.                                                                                                                
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 Adams A, Theodore D, Goldenberg E,Mclaren C, Mckeever P.(2010).Kids in the Atrium:Comparing 

Architectural Interntions and Children ‘s Experiences in a Pediatric Hospital Lobby,jornal of social 

science and Medicine,70:P 658-667       

 Ulrich , RS. !1991), Effects of interior design on wellness: theory and recent scientific research. J 

Health Care Inter Des, 109-3:97. 
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