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  » یابی استرس هاي محیطی بیماران در بیمارستان هاریشه« 

  

  2، دکتر حمید میرجانی1فرناز ناصري بروجنی

  327پالك  -بن بست فروردین -کوچه ارغوان -بلوار میرزاکوچک خان جنگلی -اصفهان: آدرس

f.naseriii@yahoo.com  

  : چکیده

استرس درانسان . تأثیرات عمیقی را برسالمت روان او میگذارد بعنوان بستر فعالیتهاي انسان معماريمحیط 

هاي  ازجمله محیط.طراحی درست این بسترکاهش یابدتواند با روان می هاي سالمت بعنوان یکی از شاخصه

این استرس با اثرات منفی . ستمعماري که به اقتضاي فعالیتهاي جاري درخود، بسیار پراسترس میباشد بیمارستان ا

پذیر جامعه که با  ازطرف دیگر،یکی از قشرهاي آسیب. اندازد روند درمان بیماري را به تأخیر میبر سالمتبیمار، 

هدف ازاین . پذیرتر شده و تأثیرات منفی محیط برآنها بیشتر میباشدکودکان هستند آسیبدچارشدن به بیماري 

ویژگیهاي محیطی تأثیرگذار بر ادراك کودك بیمار از زا در بیمارستان، با شناخت  یافتن عوامل استرس بحث

رو نتیجه پژوهشی با  گفتار پیش.میباشدمعماري و درنتیجه کمک به طراحی بیمار محورِ مراکزدرمانی آینده  محیط

نمونه . است آوري شده اي و میدانی جمع تحلیلی میباشد واطالعات از طریق مطالعات کتابخانه-رویکرد توصیفی

ساله بستري 10تا 5کودك بیمار 20حسین اصفهان بوده و جامعه آماري شامل موردبررسی بیمارستان کودکان امام

اي استفاده شد  آوري داده از همراهان از چک لیست مصاحبه جهت جمع. تن از والدین آنها میباشد 20و

ه کنکاش در احساسات درونی کودك بیمار نسبت به محیط بیمارستان ، بZMETوهمچنین با بکارگیري تکنیک

داد که درکنار استرسهاي ناشی از بیماري، عوامل محیطی نیز  ها نشان یافته. و خواسته او از اتاق بستري پرداخته شد

زاي  ترسبا یافتن منشأ استرسهاي محیطی بیمار و ویژگیهاي اس. اي را دراسترس بیمار برعهده دارد سهم عمده

همچنین راهکارهایی جهت کاهش استرسهاي . شد محیط معماري، راهکارهایی جهت کاهش این استرسها ارائه

شده بتواند بعنوان احکام طراحی، مورد  این امیدکه پیشنهادات ارائه به. ناشی از بیماري توسط محیط پیشنهادگردید

درمان  درحدامکان، بعنوان عامل کمکمعماري استفاده طراحان مراکزدرمانی قرارگرفته وبدین طریق محیط

  .درکنار مراحل پزشکی ایفاي نقش نماید

  استرس،درمان،محیط معماريکودك،بیمار،بیمارستان، :هاي کلیدي واژه

                                                          
1

  )دانشکده هنر و معماري(دانشجوي کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه یزد 

2
  )دانشکده هنر و معماري(اسادیار گروه معماري، دانشگاه یزد 
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  :مقدمه

بسته به رنگ، میزان  لباسی که انسان بر تن دارد. استکنندگی آن  هاي جوهري محیط، احاطه از ویژگی

محیطی که انسان را . دهد احساسات وي را تحت تأثیر قرار میپوشانندگی، جنس، تنگی و گشادي و غیره، رفتار و 

نتیجه سالمت وي فتارش، و درروان انسان و احساسات و ر برآنتر از همچون لباس و بسیار گستردهبرگرفته نیز در

»استخوداطرافمحیطازاطالعاتکسبنیازمندمحیطباطارتبابرقراريجهتانسان«.ستگذارتأثیر

در فرایند ارتباط، گام نخست احساس است، در این مرحله ما اطالعات محیط را به وسیله ).20،ص1390براتی،(

را فرایند این مرحله ).1391پاکزاد،(ریم که قابل انتقال به مغز باشدآو نجگانه دریافت کرده و به شکلی درمیحواس پ

شوند را مرحله که اطالعات دریافت شده توسط مغز شناسایی، تفسیر و دسته بندي می دوماحساس محیط و مرحله 

آن طریق، بدن ما به نیازهایی که با قرارگیري در ازاسترس راهیست که « طبق تعریف کاپلند.نامندادراك محیط می

 ,Copeland(».دهدها بوجود آمده است واکنش نشان مینیاز محیط، روابطمان با افراد و ادراك و تفسیرمان از آن

 بنابراین.شدان نباشد انسان دچار استرس خواهدکه محیط و روابط اطراف قادر به تأمین نیازهاي انسهنگامی ).2012

این موضوع .شود انسانآسیب در باعثاندتوطراحی نشده باشد میتمام مسایل انسانی  با آگاهی به محیط اگر

تر با مبتال شدن به بیماري حساس که بیمارانازآنجا .میابدآید اهمیتی دوچندان ه صحبت از بیماران به میان میکهنگامی

این در .آنها کمک شود با کاهش استرس به بهبودباشد تا تر آنها باید کنترل شدهمیشوند، این تأثیرات محیطی بر

دچار نوعی که کودك بیماریستبلکه منظور. نیستپریشان مختلف  و روان منظور بیمارروانی،عقب ماندهمقاله

.است بیماري جسمی شده

  

  :استرس و تأثیر آن بر وضعیت فیزیکی بیماران 

استرس بعنوان یک عامل مزاحم در روند درمانی بیماران در رشته هاي مختلف علوم پزشکی و یک عامل 

استرس ). 1،ص1383طالئی، (بازدارنده در مقاومت بیماران براي انجام اعمال جراحی کامأل شناخته شده است

خارج از  شی از اتفاقاتیست کهغالبأ نا شود وافراد می م زدن تعادل زندگیدر زندگی است که باعث برهرویدادي 

سترس می وقتی که فرد دچار ا.این میزان کنترل افراد بر سطوح مختلف استرس آنها تأثیر داردکنترل انسان اند، بنابر

  ).Debord, 2005(شودماهیچه هایش منقبض میکشد وشود، ضربان قلبش باال میرود، با سرعت بیشتري نفس می

  

  :استرس و ترس در کودك
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کالت خوابیدن، از کوره در رفتن و را با شکایت از معده درد، دستپاچه شدن، مش در کودکان خوداسترس 

فشار روانی در طوالنی مدت می تواند به بیماري و شکایات جسمی از .)Debord,2005.(.دهدعفونتها نشان می

مک (اختالالت شخصیتی بینجامدفشار خون باال گرفته تا مشکالت روانشناختی مانند سوء مصرف مواد، افسردگی و 

هاي خود در مورد ارتباط تن و روان در بیماریها مدعی بود که عواطف و چنانکه فروید نیز در تحلیل .)1387 ،اندرو

یماري نیستند، گردند و عوامل روانشناختی تنها پیامد بدر قالب بیماري جسمانی نمایان میاحساسات سرکوب شده 

بزرگ بر  همانگونه که راجر اولریخ نیز استرس را مانعی.ر پدیدآیی بیماري نیز سهیم باشندتوانند دبلکه این عوامل می

ان در هاي کمک به درمان بیمارن چنین نتیجه گرفت که یکی از راهتوابنابراین می.داندسر راه شفاي بیماران می

. باشدنها دچار شده است میط مختلف به آهاي روانی که بیمار با قرارگیري در شرایفضاهاي درمانی، کاهش تنش

  . ها و یافتن عوامل بوجود آورندة آنها در بیماران می باشدزمۀ چنین اقدامی شناخت آن استرسال

  

  :استرس هاي ناشی از بیماري

بیمار فردیست که بدلیل عدم کارکرد درست سیستمی از بدن یا روح و روان خود دچار رنجش و دردمندي 

در .ما آنرا بیماري می نامیم، امري ناخواسته بوده و با خود استرس به همراه می آورد این عدم کارکرد که. شده است

، عوامل دیگري نیز در اثر بیماري بر زندگی کودك در هنگام بستري شدن عالوه بر جدایی از والدینکودکان، 

ي شدن به علت بیماري، هاي ناشی از بسترپریشانی: و باعث پیدایش استرس در او میشوند، از جمله تأثیر گذاشته

جدایی از تقریبأ تمام امور و اشخاص آشنا و مأنوس مثل برادر و خواهر، خانه، دوستان، مدرسه،  –اضطراب والدین 

هاي ناشی این استرس. ردناك و ناراحت کنندهربه هاي عجیب مثل اعمال دبا بسیاري از تجبرخورد  –اعمال روزمره 

خانه و همراه دارد، باعث اختالالتی در هنگام برگشت به که درهنگام بستري بهایی بیماري عالوه بر ناراحتیاز 

  ).1379احمدي،(شودعوارض دراز مدت دیگر نیز می

  

  :استرس هاي محیطی 

گرفته ستري شدن، در تعامل با محیط قرارو ب بیمارستانناشی از بیماري، فرد بیمار با حضور در  عالوه بر استرس

ضطراب به از نظر روانپزشکی تداوم ا. شودمیاسترس وي افزوده زاي محیطی بر تنشکهاي و درصورت وجود محر

مرحله منجر به تداوم بیماري و این .دهدفرد را تحت تأثیر قرار میشود که سالمت روان اختالل افسردگی منجر می

استرس  باعث ایجاد  بنابراین وجود .)1386خلوت، (کندتر می یزي شده و درمان را پیچیدهاثر شدن داروهاي تجو کم

یطی و تأثیرات آن زاي مح هاي استرسبه شناخت محرکاین مقاله در.شدأخیر در روند بهبود بیماري خواهدت
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خلق محیطی بدون هیچگونه بر  ، به این امید که بتوان عالوهاست هپرداخته شد روند بهبودي ويو  سالمت بیماربر

مثبت محیطی در بیمار، وي را از فکر بیماري دور کرده و حواس او  هايزا براي بیماران، با القاي انرژی محرك تنش

  .بیماري را نیز در وي کاهش دهیم هاي ناشی ازی سوق دهیم و به این ترتیب استرسرا به سمت عواملی انحراف

  

  :روش بررسی 

میدانی ، این فاکتورها با مطالعات زا اي استرساي و یافتن فاکتوره ین پژوهش پس از مطالعات کتابخانهدر ا

 20شامل جامعه آماري. باشدکودکان امام حسین اصفهان میبیمارستان  ،موردي نمونه. شدند مورد ارزیابی قرارداده

لدین ازطریق مصاحبه دریافت اطالعات از وا. باشدنفر از والدین آنها می20ساله بستري بهمراه 12تا 4بیمار  کودك

به این ZMETتکنیک. گرفت و مصاحبه باآنها انجامZMETو کودکان از طریق مشاهده، تکنیک یافته  سازمان نیمه

این تصاویر، شامل . آوري شد اي جمع افته شده در مطالعات کتابخانهرهاي یبا توجه به فاکتوترتیب بود که تصاویری

همچون رنگ، طور هدفمند فاکتورهایی ب هاي مختلف بود که در هریکعکسهاي واقعی از اتاقهاي بستري بیمارستان

با زیباسازي اتاق خود و (توسط کودكبه اتاق  زدن، دید به طبیعت، میزان رنگ تعلق حضور خانواده در اتاق

این تصاویر به .داشت، دید به دستگاههاي پزشکی وغیره وجود)قراردادن وسایل شخصی و اسباب بازیها در اتاق

در بین دیدن . خواسته شد تا بصورت قیاسی، اتاق دلخواه خود را انتخاب کنندکودکان نشان داده شد و از آنها 

پاسخها بصورت مکتوب  پرسیده شد و پس از آن تمامی مورد ویژگی آنهاسواالتی نیز دریر توسط کودکان،تصاو

  .آورده شددر

  

:یافته ها

محركرد زیر از جمله نها، موان آطبق نتایج حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات انجام شده با کودکان و والدی
3
 

زاي محیطی هاي تنش
4
  :بودند که در اکثر کودکان، باعث ایجاد اضطراب و استرس در محیط بیمارستان می شود 

  

:دیدن تجهیزات پزشکی در اتاق بستري.1

                                                          
3

  ).1369ساعتچی،دکتر محمود (هر عاملی که باعث ایجاد نوعی فعالیت عضوي در موجود زنده گردد، محرّك نامیده می شود 

4
حال اگر این فعالیت جزء فعالیت هاي ناخواسته و نامطلوب براي فرد باشد و در او تنش و اضطراب ایجاد نماید، می توان آن عامل را محرك 

  .تنش زا نامید
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آوریمیکندودراختیارمغزقرارمیدهد  جمعوبیشتریناطالعاتراازمحیطاطرافحواس پنجگانه استترین بیناییاساسی

در صحبتهاي خود دیدن تجهیزات پزشکی از عواملی بود که همه کودکانطبق مشاهدات انجام شده، .)1390براتی،(

تمامی  آنوجودداشت که دردر میان تصاویر ارائه شده به آنها، تصاویري . کردندمیآور از آن یاد از عامل ترس

ل مثبت، عوامدرکنار وجود داشت اما .. ید به طبیعت و ، دشاد، حضور خانواده فاکتورهاي مثبت همچون رنگ

 70وامل مثبت، که با وجود تمامی عاین بودنتیجه . شددیده می ...ها وتجهیزات پزشکی همچون سرمها، دستگاه

 نبودند این اتاق ترسناك هستند و اگر  هارا ترسناك خوانده و بیان میکردند که این سیم اتاق درصد از کودکان این

حتی وشده استرس درکودك هاي بستري باعث ایجاد ن یکی از عوامل محیطی که در اتاقایبنابر. وست میداشتمرا د

با ارائه  بنابراین باید.دید بودن تجهیزات پزشکی استکند، درکمرنگ می تاق را نیز در چشم اوهاي مثبت اویژگی

  .یا دیگر جزئیات معماري پنهان شود تجهیزات پزشکی توسط مبلمان،کودكبستري  طراحی اتاقراهکارهایی در 

  

:و تعامالت مثبت اجتماعی خانواده دوري از.2

با خانواده صورت داشتن تماس در بیمار .به برقراري روابط اجتماعی با همنوعان خود داردانسان بطورطبیعی نیاز

). Ulrich 1987(ندکمی را تجربه استرس کمتري و هداشترا در بازیابی سالمتی خود  بیپشتیبان اوست نتایج خوکه 

کودکان این ترس در. کردند اشارهشدن مادر از بیمارستاننگام خارج هدر به ترس کودك والدین، همه مصاحبهدر

رابطه با دربصورت خوردن ناخن و سوال) سال12تا  8(کودکان بزرگتردربصورت گریه و) سال8تا 4بین (کوچکتر

اتاق بستري در همراهکه ی بودشده به کودکان، عکس تصاویر ارائهمیان در. قابل مشاهده بود بازگشت مادرزمان 

هنگام دیدن این کودکان اکثر. پرداختمی انجام فعالیت بهمیزکوچکی دراتاق مادر روي اي داشته و ایگاه ویژهج

 دیده...) ها واسباب بازیرنگ،مثل (هاي عکسسایر ویژگیتر ازبود را شاخصتصویر، مبلمان راحتی که براي همراه 

این سخنان، . خورندناهار بباهم کند و درستدهد، غذا وي آن کارهایش را انجامتواند رمی مادرداشتند که اظهارو

فضا یاد ان یک رفتار مطلوب درآن بعنوه و ازیادآوري شد خانه بودکهذهنی کودك از آشپزخانه تصویر همان

رفاهی الزم براي  گرفتن امکاناتاین با درنظربنابر. اندازد می خانهحضور درهاي زمانیاد رفتاري که او را به . کندمی

موارد زیر .کمک کرد شخاطر نتیجه آرامشدرکنارکودك وتوان به تداوم حضور والدین درهمراه بیمار می

ست که طبق نتایج حاصل از تحقیقات ران اسمیتاقداماتیاز
5

و نیکوالس ویتکینز
6

کردن توان جهت فراهم می

  :هاي مثبت اجتماعی انجام داد پشتیبانی

                                                          
5Ron Smith
6Nicholas Watkins
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نور مطالعه با امکان کنترل مناسب و، با مبلمان اي جدااز مسیر پرستار درداخل اتاق براي همراه ایجادمنطقه

.جداگانه

مثل استفاده از ویژگی آشپزخانه خانواده، با . با خانواده را بدهد به بیمار امکان برقراري ارتباط ایجاد فضایی که

.ایجاد فضایی که اعضاي خانواده امکان تهیه غذا براي بیمار را داشته و بتوانند دور هم به خوردن غذا بپردازند

:گم گشتگی در محیط.3

آید که براي پیدا حال اگر این حس در افرادي بوجود باشد،از عوامل ایجاد استرس می گشتگی در فضا گم

استرس  شودآشنایان خود یا یکی از متدادن سال موجب ازدستعدم راهیابی  داشته و جلهکردن مقصد خود ع

انسان براي .بودي برخوردار خواهدصد از اهمیت باالترامقدادن  بر شده و خوانایی محیط براي نشانبراچندحاصل

در شرایط بی وزنی . به دو سیستم مختلف ادراکی متکی است؛ قیاس بصري و حس جنبشیتعیین جهت در فضا 

در این صورت براي . حس جنبشی قادر به ادراك چیزي نیست و براي تعیین جهت تنها وابسته به قیاس بصري هستیم

کنیم و خود استفاده مییابی از ترکیب این دو ما معموأل براي جهت . تعیین جهت بصري به یک مبدأ قیاس نیاز داریم

در شهرهایی . سنجیمرا نسبت به این مختصات مینوعی سیستم مختصات فرضی تصور میکنیم و موقعیت خود را در

، 1391پاکزاد،(که عوارض طبیعی متمرکز در یک جهت اصلی وجود ندارد می توان از عناصر مصنوع استفاده نمود

، به خصوص )سال6تا4بین (ترکودکان کوچکار بیمارستان، هاي انجام شده در سالن انتظ طبق مشاهده). 97ص

و معموأل  باشندجنبشی نمی از طریق حس یابی ه جهتراحتی قادر برفته باشند بگدر محیطی شلوغ قرار کههنگامی

هاي  نشانه به دنبال مبدأ مختصات ودر محیط آنها . کنندرا انتخاب میهاي حرکت خودتوسط قیاس بصري جهت

از دید  دنبال والدین خود حرکت میکنند و اگر والدینیا به بنابراین. گردندبراي حرکت به سمت آن میکننده  وتدع

مثل صندلیهاي هایی الن انتظار نشانهسرفتن در اکثر کودکان هنگام راه. میشوندشوند دچار سردرگمی  آنها خارج

فضا یافته و را در وکودکان دیگربازي فروشی، نگهبان با یونیفرم وکاله مخصوص، درهاي باز  رنگی، ویترین اسباب

، ها، نوراندازها، المان مثلچشمهاي بصری تواند با ایجاد نشانهمسیریابی در بیمارستانها می.حرکت میکنندبه سمت آنها 

  ).Watkins, 2010(گیرد صورتها یابی بیماران و خانواده براي جهترنگ، بافت و الگوها 

  

:ازدحام و سر و صدا در محیط.4
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ست که بر از عواملی محیطکمیت صدا درو کیفیت.محیط است ر مهم ما براي کسب اطالعاتشنوایی ابزا

حمل در فضا یزان صداهاي قابل تبسته به نوع فضا و توقعاتی که از آن داریم، نوع و م. کیفیت فضا تأثیر بسزایی دارد

شود و ه گاه صدا باعث تقویت حس مکان میعین حال باید توجه داشت کدر).78ص،1391پاکزاد،( متفاوت است

که ورود به بخش بستري بیمارستانها آنجااز.)85همان، ص(نمایدحال وهواي فضا ایجاد می ی درل شاخصعام

وط به سیستم موجود مربصداي قات ازدحامی در این بخش دیده نمیشود و تنها سرومالغیرساعات شده است، در کنترل

بیش  ، سکوتم شده با والدین و کودکانهاي انجا طبق مصاحبه. باشدمی پیجینگ و صحبت کودك با والدینش

رفت، حدود خالف آنچه انتظار میبر. کنندشود که آنها بیشتر احساس خستگی باعث می در بخشهاي بستريحداز

ن در سکوت رضایتی کرده و عنوان کردند که بیمارشادرصد والدین از سکوت موجود در بخش بستري اظهار نا80

این بخش چون در. اي عکس داشت نتیجه در بخش درمانگاهاهدات انجام شده اما مش. کندبیشتر احساس تنهایی می

به  کودکان.داردزیادي وجود سروصداياند،  اتاق پزشک در فضایی واحد جمع شدهافراد در انتظار وارد شدن به 

از مطب پزشک  که دیدن کودکان گریان.نیز از ترس دیدن پزشک گریه میکننددوند و برخی میطرف اینطرف و آن

ن انتظار بین مطب پزشک و سالماوجود فضایی  روایناز .کودکان دیگر میشوداسترس باعث افزایش، آیندبیرون می

د فضاي آرام کرده و بعد وارکند پس از بیرون آمدن از مطب گریه میتواند کودك را که می..) مثل فضاي بازي یا (

دیگر براي این مشکل این است که ورودي و خروجی  راهکار. ندنشسته اند کآنجا انتظار که کودکان دیگر در

رد شدند، بلکه به آن وابدین صورت که درب خروجی مطب نه به سالن انتظار که از مطب پزشک متفاوت باشد،

  .شودفضاي دیگري باز

  

  :حضور در فضاي ناآشنا.5

دکوراسیون نظام حاکم،. شوداش مواجه می ا تصاویر متناقضی با محیط خانهببیمار درآن  ست کهیمکانبیمارستان 

هنگام بستري  بیمار.یابدمحیط بیمارستان نرا در خانهشود فرد احساس صمیمیت موجود درموجب می...و بیمارستان

یک فرد دراین بنابر.)1382مصدق راد، (کندمی مانده واین دوري اورا نگراناش است دور چه موردعالقهازهر شدن،

ذهن ط خانه یا یک هتل دراي که فضایی همچون محی د، به گونهکن آشنا احساس ک فضايیباید خودرا در بیمارستان

کودك ازمحیط خانه ذهنی تصاویر، يهاي انجام شده با کودکان بستر مصاحبهطبق مشاهدات و.شوداو القا

  :عبارتند ازخود

.خانواده دور هم و صحبت و گفتگو با همجمع شدن .1

.وسایل شخصی و اسباب بازي هایی که کودك در اتاق خود دارد.2
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.ن مادر در خانه و باهم غذا خوردنغذا پخت.3

حس با تقویت توان ، میمدت زمانی اندكحتی براي ،خانوادهشدن  الزم براي جمع امکاناتکردن  با فراهم

تمایل  کودك،ورت وجودآنصکه در بود نیز از مواردي اسباب بازي.ادد کاهشاسترس اورا کودك پنداري در خانه

دادن وسایل ، امکان قرارکنار تختیی درفضاگرفتن درنظرتوان بابنابراین می. داشتبستري رااتاقبه ماندن در

ا ر آشناي اتاق، محیط ناتخت تا کودك با رنگ تعلق زدن به محیط اطراف عالقه او را ایجاد نمودمورد

غذا خوردن پختن مادر درخانه و، غذادیگرازموارد.داد کاهشرا دراوکرده و بدین طریق استرس تر یمیصم

شدن مشارکت  هم جمعدور و تهیه غذاارائه راهکارهایی، والدین را در توان بامی.بودبخش  بعنوان فعالیتی رضایتباهم

، گرم کردن غذاوف،والدین، امکان آوردن ظرهر بخش براي در هاي کوچک هدادن آشپزخانتوان با قرارمی. داد

 ان دراتاقامکخانه را تاحدرا فراهم نموده و جو دهدخانه رخ میلیتهایی که درفعا امکان انجام ...ن چایی وکرد دم

  .مبستري بیمار ایجاد کنی

  

  :کاهش استرس ناشی از بیماري توسط محیط

دردها و مراحل سخت درمانی که قرار  تحمل بیماري،خود با مبتال شدن به لطیف کودکان با روحیه حساس و 

استرس بیماري که به ناچار در آنها  درکنار. انجام شود دچار استرس میشوند است براي رساندن وي به سالمتی

وارد کند، این فشارهاي روانی  هاي اضافه اي را به اویط نیز در تعامل با انسان، استرسبوجود آمده است اگر مح

با شناسایی این عوامل استرس . شودو موجب بروز آسیبهاي بعدي دراو می کردهسنگینی ردوش کودك درکنارهم ب

اند،  هاي تنش زاي محیطی یاد کردهکه محققان از آن به عنوان محرکها براي کودکان بیمار در بیمارستان زاي محیطی

سوالی اما .گونه محرك استرس زا باشدتوان محیط هاي درمانی آینده را به گونه اي طراحی کرد که عاري از هرمی

هاي استرس زا محرکاینکه عاري از این قابلیت را دارد که عالوه بر آیا محیط«:که در اینجا مطرح می شود اینست که

  »کودك بیمار کاهش دهد؟را نیز در هاي ناشی از بیماريبراي بیماران باشد،بتواند استرس

  :حواس پرت کن مثبت محیطی

زیمرینگ و اولریخ، فاکتوري تحت عنوان حواس پرت کن مثبت انجام شده توسطهاي در پژوهش 
7

محیطی  

کن مثبت،  پرت اسحو. کندت عوامل دیگر متوجه میحواس بیمار را از بیماري و درد به سمکه تعریف شده است 

کند تحمیل جلب میرد را بدون استرس و محیطی را گویند که باعث ایجاد احساسات مثبت شده، توجه فویژگیهاي 

افکار بیشتر به  کنی وجود ندارد، بیماران که هیچگونه حواس پرتوقتی. دهدرا کاهش می دهدهن افکار آزار و

                                                          
7Positive Distraction
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توجه داشته طراحان باید  ).Ulrich,p97(شوده خود باعث افزایش استرس آنها میکنند، کزاي خود تمرکز می استرس

تصاویر خاصی همچون اهش استرس بیماران داشته باشد و مثبتی بر کتواند نتیجه تنها تصاویر طبیعت می باشند که

 ایجاد توانایی در خواندن تصویرعدم کنترل و عدم ، حس کن منفی پرت بعنوان حواس نقاشیهاي آبستره برروي دیوار

محیطی ي مثبت هاژگیارائه ویرا دارد که با این محیط این قابلیتبنابر).1390شامقلی،(افزایند نموده و بر استرس وي می

هاي ناشی از بیماري را در بیمار ا ایجاد نموده و بدین طریق استرسپرتی ر ها، این حواسبستري از فعالیت کردن و فراهم

اي مثبت محیطی شامل هکن پرت میدانی به عمل آمده، حواسطبق مطالعات کتابخانه اي و تحقیقات . کاهش دهد

  :باشندموارد زیر می

بازي و  -ارتباط با طبیعت - استفاده از رنگ - )به خصوص هم سن و ساالن(ا دیگرانروابط مثبت اجتماعی ب

  .سرگرمی

  :روابط مثبت اجتماعی با دیگران.1

نه تنها با افزایش ، حضور هم اتاقیاولریخ روي بیماران بزرگسال نشان میدهد که  نتایج حاصل از تحقیقات

درصد از  50«.شودمی اوعث ایجاد تنش دربالوتش از بین بردن خسازد، بلکه با را خشنود نمی بیمارروابط اجتماعی

 فقدان خلوت خاطرشرکت درمعاینات فیزیکی بو گزارش به پزشکه ارائتخوابی ازتخهاي چنداتاقبیماران بستري در

تر  اي بیماران رضایت بخشبر نفره درمقایسه با اتاقهاي چندتخته هاي تکبنابراین اتاق. کنندخودداري می

داد که برخالف نتایج  نجام شده روي کودکان بیمار، نشانمیدانی ا نتایج حاصل از مطالعات). Ulrich,1987(»باشدمی

برشمرده و تمامی کودکان خواستار اتاقی را بعنوان عاملی مثبت  همتحقیق روي بیماران بزرگسال، کودکان حضور 

کردن  فراموشبیمار دراتاق را عاملی جهت ساالن نیز حضور هم والدین. اشندبمی کنار خوداقی درحضور هم ات

را  اتاقی همحضورخالف تمایل کودکشان،برتعدادي از والدین . دانستندکودك براي بیماري و شرایط سخت درمان 

به هاي چند تختهاتاق طراحیاین بنابر. داشتند اتاق یک تختهدر ن خلوت خود دانسته و تمایل به حضورباعث برهم زد

دید بصري از سایر  و فضایی جداگانه و بدون بودهپذیر  بصورتی انعطاف مربوط به همراهآن بخش ه درکیصورت

کنار راحتی درخلوت و محرمیت خودرا داشته و ب قسمتها داشته باشد، باعث سرگرمی کودك شده وهمراهان نیز

  .داشتحضور خواهندکودك بیمارشان 

  

  :استفاده از رنگ.2

راحی داخلی با رنگهاي د، یک طبا نگرانی عنوان کن است ماندن در بیمارستان را ممکن از آنجا که کودك

یک محیط  .ایدنمایجاددهد و براي آنها محیطی دوستانه  تواند ظاهر بیمارستان را کمتر بصورت رسمی نشان، میشاد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )قزویناسالمیآزاددانشگاه(انسانگراشهرسازيومعماريملیهمایش

١٠

غز نیاز به تنوع و نست که معلت آن ای«.تواند باعث عدم حس الزم براي خوب شدن باشدکننده می یکنواخت و کسل

آموزان  تر شدن دانش باعث جدي مدارسرهاي سفید که جالب توجه هستند دردرخشندگی دیوا.داردهیجان 

بیمار القا را در حالتی منفی آور بودن علت وهمبوده و ببیماران، دیوارهاي سفید نامأنوس و شوند، اما براي بیشتر مردممی

باعث خوشحالی با جلب توجه کودك هاي شادشده در بیمارستان، رنگ دات انجامطبق مشاه).1385کریمی،(»کندمی

ك مجبور است زمانی را خاطر که کود هاي مرکزي بیمارستان به این این در فضاي انتظار و محوطهبنابر. میشوند او

 روياز .کردکننده را براي کودك ایجاد سرگرم توان محیطیبا استفاده از رنگهاي متنوع می کند، در آن سپري

با سفید و حتی شاد را به اتاقهاي  ي با رنگهااتاقکودکان  شد که تمام نیز مشخص تصاویر ارائه شده به کودکان

به کودکان نشان  بستري هدف بررسی اهمیت رنگ در اتاقکه به  بین تصاویرياز.هاي روشن ترجیح میدهندرنگ

بینطبیعت د نتوانستند ازدرص40کرده و را انتخاب بیعت گذشته و اتاق با اشکال رنگیدرصد کودکان از ط60شد، داده

درصد 10تنها طبیعت نقاشی شده با رنگهاي شاد ودرصد 90،همچنین از بین کل نظرات. کنند یکی را انتخابو رنگ 

ت رنگ در اتاق بستري براي کودك دهنده میزان باالي اهمی این نتایج نشان. کردند طبیعت واقعی را انتخاب

ارتفاع دید کودك رپشت آنها داي که تصاویر رنگی در هاي شیشهیا قابنقاشی در پایین دیوارها توان ازمی.باشدمی

  .کرد استفادهشود نمایش داده می

  

  :ارتباط با طبیعت.3

. شوداسترس میکرده وموجب کاهش افکار پر ، توجه را به خود جلباز مناظرطبیعی با القاي حس مثبت بسیاري

روند توجهی را در ، تأثیرات قابلتانفضاي بیمارسهاي طبیعی درپوششند که این باور بودبرها هاي دور انسان از گذشته

بستري عنوان محل بغربی، فضاهایی بصورت باغ و جوامع آسیاییکه هزاران سال پیش درطوریدارد، ب بیماران هبودب

موثر عنوان عاملی ب دمیتوانطبیعی در بیمارستان يفضا همچنین ).Ulrich،2000(شده استگرفته میبیماران درنظر

ایجاد تغییرات بادیدن طبیعت .نقش نماید از بیمارستان ایفايبه فضاي خارج از سرایت بیماری درجلوگیري

بیمار باعث کاهش درد  بهبود استرس بیمار موثربوده والیت قلب درخون و فعفشارمثل  فیزیولوژیک بدن

که  داد بیمارستان کالیفرنیا نشانباغ 4اولریخ در شده توسطانجام POEنتایج  ).Zimring ،2004و Ulrich(میشود

شده  درتصاویر ارائه.کنندکار استفاده می از استرس ورهایی راي تجدید نیروها ب، از باغبیمارستانکارکنان بسیاري از 

اتاق با  اکثر کودکان. ندهایی که به طبیعت دید داشتند را انتخاب کرد،آنها اتاقدر مطالعات میدانی به کودکان

از دیگر مسائلی که باید در طراحی بیمارستان  .طبیعت نقاشی شده را به اتاق با نقاشی اشکال هندسی ترجیح دادند
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یعت را که کودك توانایی تماشاي مناظر طباي  بگونه،ها طراحی پنجرهو ك مقیاس کود کودکان در نظرگرفته شود،

  .استاز داخل پنجره داشته باشد

  

  :تفریحبازي و .4

این نتیجه  میالدي دربررسی رابطه بین فعالیت اعصاب مرتبط بادرد وسرگرمی، به1994پژوهشگران درسال«

؛ بعنوان مثال ماناثر محرك دردناك میشودالیت عصبی برسرگرمی باعث کاهش میزان فعرسیدندکه
8

روشی 

میزان اضطراب که کاهش موثري در کرد یکننده براي کودکان داراي تومور، حین پروسه تزریق طراح سرگرم

د و بدین طریق، اثر شومیآشکار با بازي  کودك هاي درونی دلهره).1390شامقلی،(»کردوالدین ایجاد می کودکان و

لن دیوسبیمارستان کودکان هدر).1379فراري،(دابمی ن کاهشآ
9

انجام  اصلی کارهایی است که کودك ، بازي جزء

کودك بیمار براي .)Rapids,2010(است شده داده بازي کودکان اختصاصبه  وخارجی فضاهاي داخلی .ددهمی

قابل دسترس این بنابر.نیاز به سرگرمی دارداضطراب درونیها و خواستهریزی برون ونامطلوب کردن شرایط  فراموش

بازي  اتاقگرفتن درنظر.بتواند با آن سرگرم شود هنگام نیازدرالزم است تا کودك براي کننده  وسایل سرگرمبودن 

هاي خود ریزي ناراحتی به برونو  کرده کودکان درکنارهم بازيکند که براي کودکان نیز شرایطی را مهیا می

تدي هاي عروسکیکلینیک خرس«روش.بپردازند
10

هاي بازی اسبابوهاعروسکآن کودکان به کمک که درروشیست » 

درمانی پزشکی درحین ورودبه بیمارستان،  واقع بازيدر.آشنا میشوند درمان فرایندستان و هاي بیمارمحبوبشان، با بخش

زآغاز اینکار، پروسه درمان را قبل اها انجام داده و باروي عروسکهاي درمان را فعالیتیست که درآن کودك پروسه

  ).1390شامقلی،(راکاهشدهداضطراب ویواند تمی دو اینکارروي عروسکها انجام میدهروي خود،

  

  :يجمع بندي و نتیجه گیر

حایز محیط بیمارستان در ی اونیازهاي روان د، توجه بهروربر اصلی فضاهاي درمانی بشمار میآنجاکه بیمار بعنوان کااز

ین طریق درمان محافظت کرده و بد مراحلطی درهاي روحی نها بیمار را از آسیبباید با برآوردن آ اهمیت بوده و

  . باشد تسریع ببخشیمزیولوژیکی بشدت متأثر از شرایط روانی بیمار نیز میروند بهبودي آنها را که عالوه بر مسایل فی

  »فرایند تأثیر استرس بر درمان «

  

  

                                                          
8Manne
9Helen Devos Children’s Hospital
10Teddy Toys Clinic

بیمار

عدم توانایی در 

کنترلبیماري توسط 

عدم برآورده شدن 

نیازهایروانی و اجتماعی 

بیمار در محیط

استرس هاي 

  ناشی از بیماري

استرس هاي 

از حضور  ناشی

در محیط 

تشدید آسیب 

روحی و 

  استرس بیمار

اثرات منفی 

سیستم  روي

  ایمنی بدن

تأخیر در 

بهبود 

  بیماري
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نگارندگان: منبع                                                                                                                           

بیماري و نگرانی هاي متعاقب آن همچون تحمل درد،  -1:منشأ اصلی دارد 2همانطور که گفته شد استرس بیماران 

  محیط و محرك هاي تنش زاي محیطی  -2 .عضو و غیرهعدم بهبودي، نقص 

، دوري ازخانواده، پزشکی زاتدیدن تجهی:از اي کودکان در بیمارستان عبارتندزاي محیطی بر حرکهاي تنشم

ریم ببا بررسی هریک از استرسها درمحیط بیمارستان، پی می. فضاي ناآشناوحضور در شتگیگ  ، گمسروصدا وشلوغی

  .، فرد را دچار استرس و نگرانی خواهد کردنشدن آن این نگرانیها نیازي وجوددارد که تأمینکه پشت هرکدام از 

  

  »هاي محیطی کودك بیمار جدول استرس«

  نیازها      استرس هاي محیطی بیماران در محیط درمانی

  نیاز به آرامش  نگرانی از حضور در فضاي شلوغ

  خانوادهنیاز به آرامش، امنیت، حمایت : ه هاي خانبا توجه به ویژگی  نگرانی دوري از خانه

  نیاز به هم صحبت  نگرانی از تنها ماندن در اتاق بستري

  نیاز به حس کنترل فضا  نگرانی سر درگمی در فضا

نگرانی گذراندن روزهاي یکنواخت و خسته کننده در 

  بیمارستان

  نیاز به تفریح و احساس شادي

  نیاز به خلوت و محرمیت  اتاق نگرانی از آمدن افراد غریبه به داخل

  نیاز به حس تعلق به محیط  نگرانی از حضور در فضاي ناآشنا

نگارندگان: منبع

( تماعینیازهاي اجو  ... )شادي، امنیت،هم صحبت،( روانینیازهاي :داد  جايدسته 2توان دراین نیاز ها را می

که محیط بیمارستان باید عاري از عالوه براین. )...،دوستانارتباط با هاي خانواده،ارتباط مثبت باکارکنان، حمایت

هاي کن حواس پرتاز محیطی در بیمار از بین برود، میتوان با استفاده  هايرگونه محرك تنش زا باشد تا استرسه

طبیعت، :باشدشامل موارد زیر میهاي مثبت محیطی محرک. داد در بیمار کاهش را نیزاسترس ناشی از بیماري محیطی

است که در پژوهشهاي بعدي با بررسی ویژگیهاي محیطی نیاز. بازي وسرگرمی روابط مثبت اجتماعی،رنگ، 

بتوان بستري را تا پرداخت به هریک از این نیازها معماري  هايدراك بیمار از محیط به کشف پاسخگذار بر اتأثیر
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هاي و از این طریق از ایجاد آسیب ادههاي فیزیکی، روانی و اجتماعی بیمار پاسخ دآن به تمام نیازکرد که در خلق
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