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 و کاهش استرس طراحی فضاهای درمانی با رویکرد طبیعت درمانی راهکارهای پیشنهادی
 

 (sara13681366@gmail.com)                    رانی،ا رازیش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،یگروه معمار

 (m.tarbiatjoo@gmail.com)                    رانی،ا رازیش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،یگروه معمار
 

  چکیده

 روحی نقش و جسمی تعادل و توازن ایجاد و جامعه یک افراد روانی و جسمانی سالمت بازیابی و درحفظ ها بیمارستان و درمانی مراکز امروزه

می باشد. یکی از جدید ترین و کارامد ترین  الزامی مراکز گونه این حیدرطرا خاصی ظرافتهای بکارگیری حساسی را دارا می باشند. لذا و عمده

شامل مواردی همچون نور، آب، فضای سبز، هوای تازه و  این روش متدهای امروزی بهبودی بیمار استفاده از روش های طبیعت درمانی می باشد.

در انتهای پژوهش راهکار های پیشنهادی فضاسازی با رویکرد طبیعت  که هر یک به طور کامل مورد بررسی قرار داده می شود.جانوران می باشد. 

 درمانی را در قالب جدول نشان داده ایم. نتایج نشان می دهد که با رعایت نکات فوق باعث افزایش کیفیت محیط درمانی و کاهش میزان استرس

 بیماران می شویم.

 

 

 

 یعت درمانی : فضاهای درمانی، کیفیت فضایی، استرس، طب کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جو تیترب ی* محمد عل، سارا ادریسی
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 مقدمه

گذراندن ساعت های طوالنی در محیط های درمانی معموالً برای بیماران، مالقات کنندگان و پرسنل تجربه ای تنش زا است. هر تالشی 

 هیا  فیی دیگیر بیمارسیتان   از طر در راستای کاهش این تنش، باعث اثر مثبت در درمان بیماران و افزایش کیفیت این فضاها خواهد شد.

 و اضیرراب  بیمیاری  تشدید سبب تواند ها می محیط این ضعیف و طراحی می گذارند تاثیر بیماران روان و روح بر که هستند فضاهایی

 اهمییت  حیایز  بسیار که است طبیعت درمانی به توجه ها بیمارستان طراحی روند در مهم های از مولفه یکی .کنندگان باشد مراجعه در

 باشد.  می 

 

 

 بیمار

بیمار به فردی اطالق می شود که از ناراحتی یا اختالل روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج می برد. بیمارستان ها و سیایر مراکیز        

درمانی به عنوان مکان هایی به شمار می روند که بیماران جهت تشخیص و درمان بیماری خود به آنها رجیو  میی کننید.  بیمیاری بیه      

هنجاری در جسم یا روان می گویند که به علت ناراحتی، اختالل عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجیاد میی گیردد.    نا

در حقیقت بیماری نقره مقابل سالمت است و با توجه به تعریف سالمتی، بیماری هرگونه انحراف از سالمت جسمی و روانی اسیت کیه   

 (12: 2931 مهلبانی، گرجی)ر یا پنهان باشد. می تواند به صورت آشکا

 

 سالمتی

سالمتی بنابرتعریف سازمان جهانی بهداشت: سالمت عبارت است از آسایش کامل جسیمی روانیی و اجتمیاعی و نیه فقیط نداشیتن            

به اینکه امروزه به عنیوان   بیماری و نقص عضو، سالمتی به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی می باشد و با توجه

: 2932یکی از حقوق عمده انسانی تلقی می شود، همگان باید به منابع مورد نیاز برای تأمین سالمت دسترسی داشته باشند. )سییاری،  

7) 

و  هیا  سیلول  بیدن،  اعضیای  عملکرد در اختالل از ناشی حقیقت جسمی در سالمت عدم. است جسم سالمت سالمتی، بعد ترین معمولی

مشیکالت   چنانچیه . دارند قرار یکدیگر تأثیر تحت و کرده اثر بر یکدیگر بیماری و سالمتی مختلف ابعاد. باشد می باهم ها آن ناهماهنگی

اقیدامات   لیذا . گذارد می اثر جامعه در موجود اختالالت و جامعه ها بر آن دوی هر نیز و او جسم بر روانی مشکالت فرد، روان بر جسمی

 داشیته  توجیه  جامعیه  کلیی  سالمت معنوی ( و و روانی فرد ) جسمی، سالمتی جوانب تمام به باید بیمار جسمی بهبود یبرا شده انجام

 (14: 2931 مهلبانی، گرجی. )باشد می الزامی طراحان برای نکته این به توجه و باشد

 

 سرطان شناسی یا آنکولوژی

 پسیوند  و تومیور  ییا  حجم توده، معنی (به ὄγκος) آنکوس یونانی کهن واژه از  (Oncology) انگلیسی به آنکولوژی یا شناسی سرطان      

 یی  . کنید  می مرالعه سرطان و تومورها مورد در که باشد می پزشکی رشته از ای شاخه علم این. باشد می مرالعه معنی به ((λογία لوژی

 نیو   هیر  تشیخیص : دارد کار و سر زیر موارد با آنکولوژی. شود می نامیده آنکولوژیست کند، می مرالعه رشته این در که ای حرفه پزش 

( دیگیر  پزشیکی  اقدام هرگونه و برداری درمانینمونه رادیو درمانی، شیمی جراحی، عمل به دستور شامل) معالجه شخص ی  در سرطان
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است. )  داخلی تخصص پیشنیاز با تخصص فوق مقرع در جالب های رشته از آنکولوژی...  و مداوا از بعد سرطانی بیمار وضعیت پیگیری

Lyman, 2015 : 27 ) 

 

 

 استرس

استرس به عنوان ی  عامل مزاحم در روند درمان بیماران در رشته های مختلف علوم پزشکی و ی  عامل بازدارنده در مقاومت بیماران 

 برای انجام اعمال جراحی کامالً شناخته شده است. 

به می شود. هنگامی که فرد احساس می کند در معرض خرر و تهدید قرار گرفتیه اسیت،   استرس غالباً به صورت احساس اضرراب تجر

سیستم اعصاب سمپاتی  او را آماده فیرار از خریر ییا مقابلیه بیه آن میی کنید و در عیین حیال در درون فیرد پیاره ای واکینش هیای              

 (74: 2939میایی دیگر رخ می دهد. )طبائیان، فیزیولوژیکی نظیر تپش قلب، تعریق، دلشوره و افزایش ترشح آدرنالین و مواد شی

 

 استرس های محیطی

عالوه بر استرس ناشی از بیماری، فرد بیمار با حضور در بیمارستان و بستری شدن در تعادل با محیط قیرار گرفتیه و در صیورت وجیود     

ه اختالف افسردگی منجر می شیود کیه   محرکهای تنش زای محیری بر استرس وی افزوده می شود. از نظر روانشناسی تداوم اضرراب ب

سالمت روان فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. این مرحله منجر به تداوم بیماری و کم اثر شدن داروهای تجویز شده و همچنین پیچییده  

 (9: 2934) اشرفی، شدن درمان می شود. بنابراین وجود استرس باعث ایجاد تأثیر در روند بهبودی بیماری خواهد شد.

 

 رابطه شفا بخشی با محیط فیزیکی

شفا بخشی برخالف درمان ی  مفهوم روانشناسانه از سالمتی است. همانرور که ادراک هم مربوط به درمان است. کل پروسه شفابخشی 

 در حیره درونی و بیرونی را شامل می شود که حیره درونی شامل پیشرفت و تحری  تمایل به شفابخشی است. بیا شیناخت انسیان از   

خود و ترویج رابره شفابخشی در روح و جان خود، در حالیکه در حیره بیرونی شامل تمرین سب : زندگی شفابخشانه و همچنین خلق 

 ( 9:  2931) پیریایی، چنین محیط هایی است 

محیریی بایید بیا    حتماً ی  اهمیت ویژه ای در طراحی و خلق محیط های شفابخش بوده است. برای مثال ابرلین عقیده دارد که چنین 

در این محیط هیا نقیش   »برگ می گوید:  .ل، نور، بو، صدا و احساس خلق شوددر نظر گرفتن و لحاظ کردن فاکتورهایی مثل رنگ، شک

 «طبیعت، روشنایی روز، هوای آزاد و آرامش بیشتر است.

می کنند توسط اکثر نویسندگان ذکر شده است؛ نقشی که عوامل فیزیکی در روند شفا و باالخص نتایج بهبود بیماران وخانواده ها بازی 

 میور . افیراد جامعیه موافیق اسیت     مثالً مور، وایزمن و ژوزف با تأثیر محیط فیزیکی بر روند شفابخشی نه تنها در بیماران بلکه بر زندگی 

 میی  خانیه پییدا   شیبیه  احساسی و رساند می بیشتری های سود کودکان به خانواده و خانه شبیه محیط ی  خلق که کند می پیشنهاد

 هنگیام  هیا  از خیانواده  حماییت  برای که فرهنگی و جو فیزیکی که کند می اشاره وارنی شوند؛ می فعال و نشاط از سرشار خیلی و کنند

 ( 9:  2931) پیریایی،  شود می آنها دلگرمی باعث شده ساخته بیمارستان در شدن بستری

 ، شیفا بخشیی   رونیدهای  کاوش در ی عالقه با تحقیقات مرکز ی  ساموئلی ی مؤسسه ، بخش شفا های محیط بحث پیشرفت از الهام با

 فیزیکیی،  روان شناختی، ، اجتماعی های مؤلفه گوید می که است، کرده تهیه بهینه شفابخش های محیط عنوان با( مفهومی) کانسپتی
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 ( 4:  2931) پیریایی، شفا بخشد  را خود تا ندک می تحری  و حمایت را بدن او فرری ظرفیت ، شونده درمان رفتاریشخص و روحی

 

 طبیعت درمانی :

 طبیعت :

در قرون گذشته، طبیعت سبز، نور خورشیدو هوای تازه از ملزومات موثر در شفابخشی در محیط های درمیانی محسیوب میی شیوند. از     

 23و  27ا بیمارستان های بزرگ شهری در قیرن  معاد درمانی یونان و روم، درمان گاهی واقع در صومعه های قرون وسری قرار گرفته ت

در اکثیر کشیورها، ارزش شفابخشیی دسترسیی بیه       2332تیا   2312حدوداً بین سال های  12و  23دارالمجانین و آسایشگاه های قرن 

« بین المللیی »طبیعت در محیط های درمانی پایین آمد و تقریباً نادیده گرفته شد. بیمارستان های چندین طبقه ساخته شده به سب  

 مشابه ساختمان های اداری بود. دستگاه های تهویه جایگزین تهویه طبیعی شد. ساختار تراس و بالکن نادیده گرفته شد.  

 

 فضای سبز و تاثیر آن بر جسم و روح انسان :

ایین مسیاله بییش از    پیدایش احساس بیگانگی یکی از سرچشمه های مشکالتی است که امروزه گریبان گیر مردم جهان گشته است. و 

همه بین مردم و محیط مصنو  آنها ظاهر می گردد. تاثیر فضای سبز بر سالمت روحی و روانی در دهه های اخیر بسیط یافتیه اسیت. و    

نظریه های متفاوتی در مورد آن مررح شده است. از جمله نظریه بهبود استرس اولری  ، که معتقد است مناظر طبیعی ، بیالقوه تماییل   

تن میزان استرس دارند.در حالی که مناظر ساخته شده موجود بالفعل نه تنها از بهبود استرس ممانعت نمی کنند ،بلکه خود می به کاس

توانند سبب استرس شوند.اصوال فضای سبز مناسب ،افزون بر سالمت جسمانی موجب آرامش روان ،بازده کاری بیشتر و کیفیت زندگی 

خت و شکل گیری فضاهای سبز می توانند اثرات مستقیمی بر روح و روان مراجعه کنندگان داشته باشد. برتر می گردد.بنابراین نحوه سا

به طوری که تحقیقات نشان می دهد که بخش مهمی از اهداف شفا بخشی در مشاهده مناظر طبیعی و نیه الزامیا در انجیام فعالییت در     

و منابع طبیعی ، همانند تقلیل استرس ،سرحال شدن، کاهش فشیار خیون،   مناظر طبیعی و فضاهای سبز است. تاثیرات دید به درختان 

 ( 7:2939 زهی، هاشم)  افزایش تاثیرات مثبت و کاهشی عصبانیت و پرخاشگری از نتایجی می باشد که هارتی  به آن دست یافت.
 

 : طبیعت درمانی و تاثیرات علمی و روان شناسی : ) نگارنده ( 2نمودار
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 نمونه موردی

 :شاندز سرطان یمارستانب

 باشید  میی  بیمارستان نشان طالیی دارای که باشد می آمریکا فلوریدای ایالت در دانشگاهی درمانی بزرگ مراکز از یکی بیمارستان این 

 از خشی   عمیومی  فضیاهای  سروح شده است. کلیه سبز طراحی نگرش با طراحی روند آغاز همان از خوابی تخت 231 بیمارستان این.

 مقیاوم  هیای  رنیگ  از. انید  نشیده  اسیتفاده  بیمارسیتان  در عنیوان  هیچ به همچون هستند، سروحی و است شده تشکیل وینیلی سروح

سیایر   و فرمالدئید فاقد مواد از همگی فضا در شده استفاده مبلمان های و است شده استفاده دیوارها پوشش نهایی عنوان به بیمارستانی

 از میوادی  بیا  نیز دیوارها. داشته باشند را( طبیعت خرر برای بی) سبز کننده پاک مواد با شستشو بلیتقا که اند شده ساخته ها آالینده

 (                6:  2931شکوری،. )  اند شده ایزوله فرمالدئید، فاقد فایبرگالس جنس

 محاسیبه  هیای  سیایبان  از نییز  اختمانس بیرونی نمای در و شوند می کنترل فوتوسل های فضا توسط سیستم در طبیعی نور از استفاده

 تیا  باشیند  برخوردار حرارتی هم آسایش از طبیعت، و بیرون فضای به دید از ضمن برخورداری ها اتاق تمامی تا است شده شده استفاده

 مصیرف،  ارمقید  کمتیرین  با که است شده نوعی انتخاب به روشنایی یاید. سیستم افزایش کارکنان و بیماران برای محیط داخلی کیفیت

 هیای  النه محیط، دادن جلوه تر طبیعی برای حتی و است استفاده شده به وفور سبز فضای از سایت در. باشد داشته را کارایی بیشترین

)  اسیت  شیده  رعاییت  کامیل  طیور  بیه  پاییداری  نییز اصیول   سیبز  مناظر نگهداری نظر از. است شده درنظر گرفته سایت در نیز پرندگان

     (   7:  2931شکوری،
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 (7:  2931شکوری،) شاندز سرطانی بیمارستان:  2 شکل

 

 : نقش طراحی داخلی در کاهش استرس در بیمارستان

می توان مبنای اصلی طراحی داخلی محیط شفابخش را حول استفاده از تئوری سرگرمی های مثبت و کاربرد رنگ، پنجرههای بیزرگ،  

ی  و مصالح دیوار و کف دانست. با توجه به این که دسترسی به مناظر طبیعیی بیرای تمیام بیمیاران     چیدمان مبلمان و طراحی ارگونوم

ضمن تحقیقی نشان داد که استفاده از منیاظر طبیعیی    2339مهیا نمی شود و نمی توان از خاصیت درمانی آن بهره برد اولریچ در سال 

بتیی را در بهبیود ایفیا میی نمایید.      ی و سقفی با ایجاد حواس پرتی نتیایج مث در قالب طراحی داخلی همچون تابلوها و یا لوح های دیوار

 ( 9: 2934)قربانی، ضمن اینکه بیماران نیز به درد خود تسلط بیشتری می یابند.

نکته مهم در انتخاب این المان های طراحی داخلی این است که جز تصاویر، نتایج دیگر به صورت حواس پرتی منفی عمیل میی نمایید.    

ر ی  بررسی در بخش مراقبت های ویژه عکس العمل بیماران نسبتًا به تابلوهیای طبیعیت و آبسیتره سینجیده شید. تصیاویر آبسیتره        د

 تأثیرات منفی فراوانی بر روی سیستم فیزیولوژیکی و روانی بیماران ایجاد می نماید.  

 

 

 طبیعت درمانی در بیمارستان :

 رژییم  آب، هیوا،  نور خورشیید،  همانند ما، پیرامون در موجود طبیعی های درمان کم  با رامنحص که است درمانی طبیعت درمانی نظام

 کیه  است استوار باور این بر درمان این .پردازد می ها درمان بیماری به ماست درون در که طبیعت شفابخش نیروی کلی طور به و غذایی

 از و کیرده  درمیان  را خود بود، خواهد قادر خود به خود گیرد، قرار یسالم شرایط و در محیط بدن چنانچه. دارد خوددرمانی قدرت بدن

 خیود را  بتوانید،  بیدن  تیا  دارد وجود سالم محیری ایجاد برای زیادی های توصیه و ها روش درمانی، طبیعت در .نجات دهد ها بیماری شر

 آن رفیع  بیه  قادر خارجی طریق عوامل از تنها زش پ که شود نمی تلقی نامرلوب ناشناخته عامل ی  عنوان به تنها بیماری .کند درمان
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 کیه  هیایی  درمیان  از یکیی  و بازیابید  را خیود  درونیی  های رفته انرژی دست از توازن و تعادل تا کوشد می بدن بیماری، هر در بلکه باشد،

 تمیام  درمیانی  طبیعت در .است یدرمان طبیعت بازگرداند، بدن به را تعادل این شیوه زندگی، اصالح و پزشکی داروهای کم  با تواند می

نامناسیب،   هیای  شیکل  بیه  بیدن  از کیارگیری  بیه  دفیع،  و تنفس آشامیدن، و خوردن در ناهنجاری شامل که شود اصالح می انسان وجود

 ایین  در واقع در .است و وسواس اسکیزوفرنی ها، اضرراب ها، افسردگی شده، سفت مفاصل فقرات، ستون های بدشکلی عضالت، انقباضات

 ( 1:  2934) قربانی،  .گیرد می قرار بازسازی مورد شخص وجود و زندگی کل وشر

 

 در بیمارستان درمانی طبیعت استفاده از

 بیه  کننید،  میی  کمی   ایمنیی بیدن   سیستم قدرت رفتن باال به که است داروهایی و گیاهان از استفاده درمانی، طبیعت نگرش ترین مهم

 .شیوند  میی  ناشیی  بیدن  ایمنی سیستم در نقص به علت سرطان، مانند ها بیماری از بسیاری که دمعتقدن درمان این طرفداران که طوری
 درمیانگران  این .است شده ایجاد چیزی چه نتیجه در بیماری این دریابد و را بیابد بیماری ریشه که کند می تالش روش، این در درمانگر

 های رفتیاری  ناهنجاری ریشه تا کوشند می نیز و کنند می استفاده ادرار یا نخو آزمایش ایکس، پرتو از عکسبرداری، پزشکان مانند گاهی

 و ها بیماری از بسیاری که است بر این اعتقاد روش این در .کنند اصالح را آنها و دریابند هم را رفتن راه بد و نشستن بد مانند جسمی و

 گذشیته  تلی   خاطرات و ها تجربه و روانی فشار گونه هر از انچه ذهنچن و است فرد بیمار و آشفته ذهن ی نتیجه در دردها و ها ناراحتی

 درمانی از طبیعت در بنابراین .یابد باز خود درمان برای را خود طبیعی های انرژی و بازسازی کرده را خود بود خواهد قادر بدن شود، رها

درمیانی اسیتفاده از عناصیری     مراکیز  در در نتیجه .شود می استفاده بدن طبیعی تعادل بازگرداندن و زندگی شیوه برای اصالح روش هر

 تمیام  از را ذهن بیمیار  تواند می...  و بادها وزش در ها برگ رقص جویباران، غرش طبیعت، به آوای سپردن گوش طبیعت، با مانند ارتباط

 ( 1:  2934) قربانی،  .تخلیه کند روانی فشارهای

 

 تاثیر باغ در محیط های درمانی :

رستان نه تنها به عنوان ارائه ترمیمی و نمایش طبیعت آرام بخش است. همچنین می تواند به کاهش استرس و بهبیود نتیایج از   باغ بیما

طریق دیگر مکانیسم ، به عنوان مثال پرورش دسترسی به حمایت اجتماعی و فراهم آوردن فرصت برای فرار مثبت و احساس کنترل بیا  

کم  کند. مرالعات دیگر نشان می دهد که بیماران و خانواده که از باغ بیمارستان استفاده کردنید.   توجه به تنظیمات استرس زابالینی

تغییرات روحی مثبت و کاهش استرس گزارش شده و همچنین این گزارش نشان می دهد که باغ و طبیعت در بیمارستان ها می توانید  

 ( 7:2939 زهی، هاشم)  رضایت بیمار و خانواده را افزایش دهد.
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 نتیجه گیری  

برای ایجاد شرایط مرلوب در بیمارستان باید از همه دانسته های مختلف سود برد. مخصوصا هنگامی که روح پژمیرده انسیان بیشیترین    

و بیا  نیاز را دارد. ی  طراح حتی در مورد پیچیدگی های روانی و احساسی حفظ سالمت باید تحقیق کرده تا بتواند محیری کیامال آرام  

کیه   کنندگانش خلق کند. همان طور که گفته شد محیط کالبدی بر روان و احساس افراد تیاثیر میی گیذارد.   ه توجه به نیاز های استفاد

یکی از مهم ترین این عوامل طبیعت درمانی می باشد. در انتهای این پژوهش نتایج در جدول زیر ارائه شده است. امید میی رود کیه بیا    

 اهد افزایش کیفیت محیط های درمانی باشیم.  رعایت این نکات ش

 

 

 

 : راهبرد های پیشنهادی فضا سازی  با رویکرد طبیعت درمانی : )نگارنده ( 2جدول 
 

 راه حل های پیشنهادی عوامل طبیعی

یاهان و صیداهای  استفاده از باغ و طبیعت سبز در فضاهای البی و اجتماعی . استفاده از تراس پوشیده شده از گ گیاهان و فضای سبز

 طبیعت

 استفاده از عنصر آب و آبنماها در فضاهای مختلف و صدای جاری بودن آب آب

 استفاده از نور طبیعی خورشید ، فضاهای نیمه شفاف و ... نور خورشید

 استفاده از هوای تازه و خن  فضاهای سبز  هوای تازه

 دید بیماراناستفاده از جانوران و پرندگان در سایت و در  جانوران
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