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طراحی فضاهای درمانی و مراکز سرطانی با رویکرد هنر درمانی و افزایش امید در الگوهای 

 بیماران
 

 

  چکیده

 طراحی در موثر عوامل ترین مهم از باشد. یکی نمی برخوردار باالیی اهمیت از درمانی مراکز مانند فضایی هیچ طراحی معماری، فضاهای بین در

 انجام برای شدن بستری و مراجعه معموال هنگام بیمار افراد .است بیماران روانی و روحی و آسیب پذیری حساس یطشرا به کردن توجه درمانگاه ،

راهکار یکی از  شود. می آنها روی بر درمان تأثیر کاهش باعث نکته این خود که ، شده اضطراب و ترس نوعی دچار ها محیط این در درمانی اعمال

-1که دارای چهار زیر گروه اصلی  ای جدید و جذاب اخیر، درمان های مبتنی بر هنرهای آفرینشی است.درمان ههای کاهش اضطراب و 

راهکار های پیشنهادی فضاهای پژوهش ضمن معرفی عوامل فوق در این  نمایش درمانی است. ورقص درمانی  -3موسیقی درمانی  -2هنردرمانی 

 ه شامل ریتم، ملودی، الهام از طبیعت و احساس می باشد.درمانی با رویکرد هنردرمانی را بیان می کنیم. ک
 

 

 فضاهای درمانی، عوامل محیطی، امید ، هنر درمانی:  کلید واژه

 مقدمه

 روانی و روحی پذیری آسیب و حساس شرایط به کردن توجه بیمارستان، طراحی در موثر عوامل ترین مهم از یکی گفت بتوان شاید

 سبب تواند می محیط این ضعیف طراحی و گذارد می تاثیر بیماران روان و روح بر که هستند فضاهایی ها بیمارستان .است یمارانب

 است گرافیکی محیط به توجه ها بیمارستان طراحی روند در مهم های مولفه از یکی .باشد کننده مراجعه در اضطراب و بیماری تشدید

 شدبا می اهمیت حایز بسیار که

 

 درمانگاه و بیمارستان 

)معدین   درمانگاه در لغت به معنای مکانی است که بیماران را در آنجا نگه داری و معالجه کنندد، مریضدنانه، دارالشدفا مدی باشدد       

( بیمارستان عبارت است از نهادی که برای تشنیص بیماری و معالجه امراض و جراحات، هم از طرید  پزشدکی و هدم از     110:  0831

(  01:  0831ری  جراحی بیماران و مجروحان و بستری آنها در طی این مراحل، طراحی، سداتته و تجهیدز شدده اسدت) تدانی زاد،      ط

بیمارستان یا درمانگاه را تعداد تندت هدای بسدتری آن تعیدین میکندد. بندب هدای بسدتری          ساتتار اصلی برنامه ریزی و طراحی یک

بیمار به دستور پزشک مربوطه و برای تشنیص و نگهداری و اعمدا  رو  هدای درمدانی در     بیمارستان به فضاهایی اطالق می شود که

مسداحت   آنجا بستری می شود. بی شک اصلی ترین هسته هر بیمارستان یا درمانگاه بنب های بستری آن می باشد همچندین از نردر  

عملکردهدای درمدانی، تشنی دی و     باشدد. تمدامی  نیز بیب ترین میزان زیربنای هر بیمارستان متعل  به بندب هدای بسدتری آن مدی     

مراکز درمانی و به ت وص بنب های بستری بده سدمتی    معماری پشتیبانی یک بیمارستان حو  این بنب ها شکل می گیرند. امروزه

ه پروسه درمان بیشتر احساس شود. بنب های بستری که با این هدف طراحدی مدی شدوند کد     روند تا نقب حضور تانواده در پیب می

دربرگیرنده امکانات و تسهیالتی برای تانواده های بیماران نیز می باشدد. در بیمارسدتان هدای عمدومی معمدوار بهدار بندب بسدتری         

جراحی، بستری داتلی، زنان و زایمان و کودکان مشاهده می شود. عالوه بر این بنب ها می توان بده صدورت تن  دی بسدتری هدای      

 ( 081:  0811لی، دیگری را نیز در نرر گرفت) شامق
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  بیمارتعریف 

بیمار به فردی اطالق می شود که از ناراحتی یا اتتال  روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج می برد. بیمارستان ها و سایر مراکدز        

نندد.  بیمداری بده    درمانی به عنوان مکان هایی به شمار می روند که بیماران جهت تشنیص و درمان بیماری تود به آنها رجدو  مدی ک  

ناهنجاری در جسم یا روان می گویند که به علت ناراحتی، اتتال  عملکرد یا تنب در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجداد مدی گدردد.    

در حقیقت بیماری نقطه مقابل سالمت است و با توجه به تعریف سالمتی، بیماری هرگونه انحراف از سالمت جسمی و روانی اسدت کده   

 (10: 0811تواند به صورت آشکار یا پنهان باشد. )گرجی مهلبانی، می 

 

 

 

 : سرطان

قدمتی دیرینده دارد. بده طدوری کده بیمداری هدای        نو  بیماری نئوکالسیک رادر بر می گیرد. 111سرطان اصطالحی که بیب از       

که بر روی زندگی گیاهان نیدز شدناتته شدده اسدت. وقدو       بدتیم قبل از پیدایب بشر وجود داشته اند و تأثر آنها نه تنها بر حیوانات بل

 (071: 0833، بیجاریسا  قبل از میالد مسیح مورد توجه قرار گرفته است. )  1011سرطان از حدود 

امروزه سرطان یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتی در سراسر جهان محسوب می شود و اگر شیو  آن به همین نحو افدزایب یابدد   

نفر حتمار به یکی از اشکا  سرطان مبتال می گردد. آمار مبتالیان بده سدرطان در ایدران نیدز از      0نفر  0ن سازمان ملل از هر بنا به تنمی

عروقی دومین علت مرگ و میر در آمریکا و سومین علت مرگ در ایدران  -همین قاعده پیروی می کند. سرطان بعد از بیماری های قلبی

 (1: 0871است. )ایلنانی، :

 

 

 اثیرات روانی سرطانت

از واکنب های احتمالی دیگر در مقابل سرطان، افسردگی است. این واکنب ممکن است بالفاصله پس از بیماری یا مددتی پدس از         

ر شرو  آن رخ می دهد. افسردگی برای بیماران سرطانی بسیار زیان بار است. زیرا مستلزم تسلیم در برابر بیماری است افراد افسرده دیگ

برای زنده ماندن تالشی نمی کنند و فرصت های بهتر زندگی کدردن در باقیماندده عمدر را از دسدت مدی دهندد. در بدین درمدان هدای          

 روانشناتتی امید درمانی است که امید را به عنوان هدف اصلی درمان مدنرر قرار داده است.

اینکه افراد امیدوار بیشتر بر مشکل متمرکز شده و در حل آن فعاانه تفکر امیدوارانه و سرطان به دو طری  به هم مربوط می شوند. او  

تر عمل می کنند. به عالوه افرادی که امیدوارانه می اندیشند، در مواجهه با تشنیص و درمان سرطان پریشانی کمتر و تطداب  بیشدتری   

 (070: 0833) بیجاری، از تودشان نشان می دهند. 

ر می رسد سرطان نسبت به سایر ناتوشی های مزمن بیشترین تأثیر را روی امیدد داشدته باشدد.    ذکر کرده است که به نر بیجاری

بیشتر تحقیقات مربوط به امید نیز در مورد بیماران سرطانی است، برا که این بیماری عامل تهدید کننده امید محسدوب مدی شدود. از    

 تغیر قرار دهد، برای مبتالیان به سرطان حائز اهمیت است. این رو پرداتتن به نوعی از روان درمانی که امید را هدف اصلی

 

 

 امید  

امید در تمام ابعاد زندگی عن ری ضروری است. امید توانایی باور به داشتن احساسی بهتر در آینده می باشد. امید بدا نیدروی نافدذ    

ای تازه ای را در موجود ایجاد کند. به طور کلی می تود سامانه فعالیتی را تحریک می کند تا بتواند تجربه های نو کسب نموده و نیروه

توان گفت امید تجربه ای آگاهانه ایست. ولی هرگاه شن ی در دشواری ها و بحران های زندگی قرار گیرد احساسی امیددواری در فدرد   

 امیدوار زنده می شود و این امید است که پس از بحران ها آرامب را به فرد باز می گرداند.  

های تهدید کنندة زندگی، از دست دادن ها یا تغییرات در طو  زندگی می توانند بر سطح امیدتأثیر گذارند. سرطان یکدی  موقعیت 

 ( 38: 0831پور غزنین، از این موقعیت های استرس زاست که نسبت به سایر بیماری های فرض تأثیر بیشتری بر سطح امید دارد. )
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 هنر درمانی :

ت درمان و حمایت هنر، در حوزه پرستاری و مسولیت پذیری فردی، جایگاهی تاص به تدود اتت داص داده   هنر درمانی، یا مشایع

است. اگر هنر درمانی را رشته ای جدید بدانیم. باید ریشه هایب را در رابطه ای بسیار کهن که کاربرد های هنری و بیماری ) عضوی یا 

زیرا هنر مایده آرامدب جدان هدا بدود      وران باستان ،فواید هنر گرامی داشته می شد. از د روحی ( را به هم پیوند می دهد جستجو کنیم.

 یونانیون باستان موسیقی را برای درمان جنون، استفاده می کردند.و از نمایب مانند موسیقی برای تواص درمانی ا  بهره مدی بردندد.  

ازد. که به یداری هندر مدی تدوان از ایدن هدراس و از سدویه        به نرر نیچه رازی در جهان هست که زندگی را هراس آور و تراژدیک می س

تراژدیک زندگی در گذشت. و یکی از درمان های جدید و جذاب اتیر، درمان های مبتنی بر هنرهای آفرینشی اسدت. کده دارای بهدار    

نمایب درمانی است. در تمام این درمان ها از بیان تالق بدرای   -1رقص درمانی  -8ی درمانی موسیق -1هنردرمانی  -0زیر گروه اصلی 

ایجاد تغییرات درمان بنب استفاده می شود مراحلی در هنر آورده شده اند که ت وصیات شفابنشی ذاتی دارند. هددف اولیده فعالیدت    

 ( 8:  0818هنر باید درمان باشد. ) هاشمی، 

رو  های درمانی است که از دیرباز استفاده می شده است. هنر درمانی از طرق منتلف به درمدان کمدک مدی     هنر درمانی یکی از

کند. ننست اینکه کیفیت زیبایی شناتتی کارهای هنری می تواند تل  نشاط، عزت نفس و آگاهی شن دی بیمدار را بهبدود بنشدد و     

یدت هدایی کده از آن لدذت مدی برندد عمیقدار درگیدر مدی شدوند، فاکتورهدای            ثانیار تحقیقات نشان داده است که وقتی که افدراد در فعال 

 ( 11: 0831فیزیولوژیک مانند ضربان قلب، فشارتون و تنفس آهسته می شود.) گرجی مهلبانی، 
 

 
 

 

 : هنر درمانی و تاثیرات علمی و روان شناسی : ) نگارنده (1 نمودار

 
 

 

 

 

 بررسی عوامل محیطی موثر در بیمارستان:

فلورانس نایتینگل در کتاب تود به ندام پوشده هدایی در بداب      0301زمینه عوامل موثر در طراحی محیط های درمانی در سا   در

بیمارستان بیان داشت که طراحی، نور، تهویه و ... عناصر بسدیار مهمدی بدرای تسدری  در بهبدودی بیمداران و کداهب فشدار رواندی در          
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رابطه با طراحی اتاق های بستری، اتاق هایی بدا ارتفدا  بیشدتر و پنجدره هدای بزرگتدر و تهویده         بیمارستان ها به حساب می آیند او در

طراحی داتلی به عنوان یک عامل برجسته در برنامه ریزی محیطی بیمارستان مطدرح شدد.    0111مناسب پیشنهاد داد. سپس در سا  

وامل معمارانه از قبیل انگیز ، کثرت تنو ، پیچیدگی، تازگی، همچنین تحقیقات اتیر در زمینه روانشناسی محیط نشان می دهد که ع

صوت، نور، رنگ آمیزی، شلوغی، آشکاری ب ری، محاورت، همسایگی ها، ارتباطات، توانایی، سازماندهی، ساتتار موضوعی، پیب بیندی  

م، تغییرات ادراکی ناگهانی، تضاد ادراکی، پذیری، نشانه ها، موقعیت مسیرها، تمایزها، بشم اندازهای تارجی عملکردهای زمینه ای، ابها

بازتورد، کنتر  شلوغی، محدودیت، کنتر  نور، آب و هوا، قلمرو، نمادها، انعطاف پذیری، عمی ، محرومیت، مسیرهای عملکردی، نقداط  

ی از اسدترس هدای   بومی، نرم دهی هماهنگ مبلمان و تجدید و احیا )حداقل حواس پرتی، تحرک ها، محافرت، جذبه، تلوت( به ادراک

 ( 8:  0818)هاشم زهی، مثبت و منفی مربوط می باشند. 
 

 

 هنر درمانی در بیمارستان :  

هنر درمانی توسط یک متن ص آگاه از هنر و روانکاوی ایجاد می شود و با به کار گرفتن روند تالقه موجود در ایجداد آثدار هندری بده     

ود را بیان کرده و به آرامب دست یابند . بشر از همان او  که روی دیواره غارهدا بده   بیماران امکان می دهد تا درونی ترین احساسات ت

نقاشی پرداتت، به طور شهودی دریافت که بیان عواطف به واسطه هنر شفابنب و درمانگر است. بیان احساسات منفی از طری  شدیوه  

تنب جدا کرده و به بدن اجازه می دهد تا بدا بیمداری هدا     های هنری باعث استحکام سیستم ایمن سازی بدن شده، ذهن را از هر گونه

بجنگد و مرهمی بر زتم های عاطفی بگذارد که البته موسیقی زیباترین، ساده ترین ، سالم ترین و موثرترین شیوه درمدان اسدت. رو    

اران و پزشدکان معتقدندد کده    نرریه های روان شناتتی متکی است. اکثدر پرسدت   هنر درمانی بر شناتت رشد و تکامل انسان و شناتت

مقدار مناسب موسیقی می تواند تحمل درد را آسان کند. اضطراب را کاهب دهد و حتی سالمتی قلب را تضمین کندد. موسدیقی نبایدد    

تم یکنواتت داشته باشد تا بیمار مجبور نباشد که مدام به یک نوا گو  دهد. باید به موسیقی فاصله های منرم داده شدود تدا شدنیدن    

موسیقی برای بیمار کسالت آور نباشد. هنر درمانی گروهی سبب افزایب میزان مهارت ارتباط اجرای بین فردی مدی گدردد. ) هاشدمی،    

0818  :1 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری   

، بیمارانی که برای مدت طوانی در بیمارستان بستری می شوند ممکن است دبار کسالت شوند. همچنین ضرورت به کار گیدری رندگ  

فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود و مداوای بیماران امری اجتناب ناپذیر است. یکی از رو  های جدید اسدتفاده از هندر درمدانی    

می باشد که در پژوهب فوق بررسی شد در انتهای پژوهب نتایج را در جدو  زیر ارائه دادایم. امید است که بدا اسدتفاده از ایدن مدوارد     

 یفیت محیطی فضاهای درمانی باشیم.شاهد افزایب ک

 
 
 
 

 راهبرد های تعریف فضاهای درمانی با رویکرد هنر درمانی : )نگارنده (:  0جدو  
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 راهبرد هنر  معماری

 مکث و حرکت

 

ریددتم در موسددیقی و 

 نداشتن تم یکنواتت

 موسیقی مالیم و متفاوت جهت کاهب اضطراب و عدم کسالت بیمار 

تط آسمان، حرکت 

 ومو تدا

بهره گیری و تعریف تطوط مناسب در جهت ایجاد حرکدت ب دری و ایجداد     ملودی

 آرامب

وجددود طبیعددت در   

معمدداری و الهددام از  

 آن

بهره گیری از طبیعت جهت ایجاد آرامب هر به بیشدتر و همندوان بدا ذات     الهام از طبیعت

 انسان

 نرم و تعاد 

 

 د تعاد  روحی در بیمارانبهره گیری از تعاد  و تقارن در حجم جهت ایجا ریتم

 مکان

 

به کار گیری صحنه ها ، متریدا  هدا و ... در جهدت زندده سدازی احساسدات        احساس

 توب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع :

 تهران، جهانی قاضی انتشارات سرطان، در مراقبتی های رو  (0871) مهناز ایلنانی، -0

 زندگی به امید میزان بر افزایب درمانی امید رویکرد بر مبتنی درمانی گروه بنشی راث ( بررسی0833بیجاری، هانیه، بهرام علی قنبری، فاطمه همایی ) -1

 0، شماره 01پستان، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، باپ  سرطان به مبتال زنان

مجله روانپزشکی  ،سطح امید در مبتالیان به سرطانمناب  امید بنب و ( 0831پور غزنین، طیبه، هوشمند پوری، طال ساز فیروزی، اسماعیل حبیب اله ) -8

 1، شماره  3و روانشناسی بالینی ایران، دوره 

 ( طراحی بیمارستان ، نشریه هنر معماری قرن، تهران0831تانی زاد، شهریار ) -1

 هرانت دانب، سرو  انتشاراتی فرهنگی مؤسسه بیمارستان، معماری طراحی در پایه مفاهیم( 0811) غالمرضا شامقلی، -0

 درمانی، نشریه دانشگاه علوم پزشکی فضاهای در سبز طراحی و معماری سبز،تاثیر بیمارستان( 0811شکوری ، عبداهلل ) -1

 ( انسان و محیط رویکرد روانشناتتی به معماری و شهرسازی، نشر دانشگاه آزاد اسالمی واحد توراسگان اصفهان0818طبائیان، مرضیه) -7

( تاثیر رنگ در طراحی بنب بستری بیمارستان ها، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و 0811لح آهنگر )گرجی مهلبانی، یوسف، مژگان صا -3

 1شهرسازی ایران، شماره 

 ( فرهنگ فارسی، نشر سرایب، تهران0831معین ، محمد ) -1

ارستان بر روی بیماران، کنگره بین المللی ( تاثیر عوامل زیباشناسی و روان شناسی محیط در طراحی بیم0818هاشم زهی، مجتبی، طاهر وحیدی ) -01

 پایداری در معماری و شهرسازی، دبی

 وجوه بر تأکید با رویکرد هنردرهانی با قلب بیمارستان فضاهای ( بازتعریف0818هاشمی، زهرا، عباس آقا یزدانفر، حیدر جهان بنب، راضیه مراهری،) -00

 پیشرفت های علوم و تکنولوژی، مشهدایران، نهمین سمپوزیوم  سنتی و موسیقی معماری اشتراک

 

12- Lyman, Gary H, 2015, Handbook of Oncology, Oxford University Press; 2 edition 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

