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 چكیده

ثر معماری جهت بهبود روحیه بیماران در بیمارستان امام خمینی مهاباد مورد ؤعوامل مسعی بر آن است که  ،الهدر این مق

باشد که  سازی محیط بیمارستان مهاباد از لحاظ معماری داخلی می یرد و هدف از بررسی این موضوع، مناسبمطالعه قرار گ

طوالنی در مراکز درمانی برای بیماران و و از آنجایی که گذراندن ساعات  .حاالت روحی و روانی بیماران دارد ثیر بسزایی برأت

باشد؛ لذا هر اقدامی که در راستای افزایش کیفیت محیط مراکز درمانی و بهبود شرایط روحیه  زا می کننده و تنش سایرین خسته

ت است و اطالعا یدانیم-یفیو براساس روش توص یاز نوع کاربرد تحقیق حاضر،بیماران، صورت گیرد، الزم و ضروری است. 

مصاحبه و به روش اطالعات  یابزار گردآور باشدکه ی از محیط بیمارستان مهاباد میدانیم و بازدید ای از روش کتابخانه ازیمورد ن

ها حاکی از آن  یافته به تحلیل آماری پرداخته شده است.پرسشنامه  یریبا بکارگ ،فبه اهدا یابیبرای دست کهمشاهده بوده 

 از شده استخراج راهکارهای با آن ادغام و نیازها این گرفتن نظر در با و نیازهای بیماران تر قیقو د است که با شناخت بیشتر

 بهبود روحیه بیماران برای راهکارهایی خاص توان می بیمارستان، محیط در موجود معضالت رفع زمینه در پیشین تحقیقات

 .گردد بیمارستان امام خمینی مهاباد در و تنش ، آرام و بدور از استرسمطلوب محیطی ایجاد سبب که داد پیشنهاد
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 مقدمه  -1
 و شود می نقصان دچار روحی و جسمی جهت دو از بیماری هنگام در و باشد می سالمتی داشتن ،انسان مایحتاج ترین مهم از یکی

 اجتماع برای مولد عنصری عنوان به زندگی به دوباره برگشت برای انسان سازی آماده برای پزشک و نقش بیمارستان که اینجاست

 است )اسدی و شده منجر ها انسان پیرامون فضاهای شدن تر پیچیده به امروز دنیای در علم وتکنولوژی پیشرفت .شود می مشخص

 طراحی به مستقیماً ترتیب این به و طلبد خود می متناسب فضاهایی روز هر ،پزشکی دیدج (. تکنولوژی60: 1391دیگران، 

 از بیمارستان های فضا کاربر است که حالی در این ؛مشخص تجهیزات عناصر و ابعاد با فضاهایی. دهد می جهت بیمارستان های فضا

 کیفی و عوامل کمی ثیرأت تحت شدت به روحی هویژ شرایط آن تبع به و جسمی حساس شرایط در که هستند بیماران سو یک

 شرایط و استرس از ناشی فشارهای و کاری حساس شرایط در که بیمارستان پرسنل دیگر سوی در و باشند می پیرامونی فضای

 بیمارستان در که بیمارانی اکثر (.15: 1388)مشبکی،  گذرانند می فضا این در را روز شبانه از طوالنی های ساعت بیماران نامطلوب

 قرار درمانگران و توجه پرستاران مورد بیشتری زمان برای گاه و پزشک توجه مورد کمی مدت برای روز طول در هستند بستری

 این بدون ها کنند، ساعت پیدا بهتری وضعیت که صورتی در یا و هستند بیمارستان تخت روی اوقات بیشتر که چند هر. گیرند می

ا ر که محیط است منطقی بنابراین .سازد می حساس بسیار محیط به نسبت را آنها وضعیت این .نشینند می دهند انجام کاری که

 محیط ثیرأت نایتینگل فلورانس پیش، قرن یک از بیش .بدانیم آنها کامل بهبودی و بهترشدن احساس در ای کننده کمک عامل

 و بیمارستان در حضور با بیمار فرد بیماری، از ناشی استرس بر عالوه .1383) الوسان،( شد متذکر بیمارانش روی بر را اطراف

 )ناصری شود می افزوده وی استرس بر محیطی زای تنش های محرک وجود درصورت قرارگرفته و محیط با تعامل در شدن، بستری

 تحت را فرد روان تسالم که میشود منجر افسردگی به اختالل اضطراب تداوم روانپزشکی نظر از (.3:1392میرجانی،  بروجنی،

 ،بنابراین ؛کند می تر پیچیده را درمان و شده تجویزی داروهای شدن اثر کم و بیماری تداوم به منجر مرحله ین. ادهد می قرار تأثیر

 ه(. در این مقاله سعی بر آن شده است که ب1386)خلوت، خواهد شد بیماری بهبود روند در ایجاد تأخیر باعث استرس وجود

بهبود  زا پرداخته شود و راهکارهایی خاص، برای عوامل تنش و شناسایی های درمانی در محیط تر نیازهای بیماران قدقی بررسی

 .گردد بیمارستان امام خمینی مهاباد در مطلوب، آرام و بدور از استرس و تنش محیطی ایجاد سبب که داد پیشنهاد بیماران روحیه

 

 انروحی بیمار های عوامل اصلی در ایجاد استرس و تنش -1-1
 و رنجش دچار خود روان و روح یا بدن از سیستمی درست کارکرد عدم بدلیل که فردیست بیمار های ناشی از بیماری: استرس

 آورد می همراه به استرس خود با و بوده ناخواسته امری نامیم، می بیماری را آن ما که کارکرد عدم این. است شده دردمندی

 (.3:1392، ناصری بروجنی، میرجانی)

 جادیا یانفعال راتییاست که تغ یا دهیمفهوم و پد ،یفشار روان ایاسترس  :محیط فیزیکی بیمارستانایجاد استرس و تنش به علت 

قرار  یکیزیو ف یکیولوژیزیف ایو  یاجتماع یها که فرد در معرض محرک شود یآشکار م یاسترس زمان ،یو در اصطالح کل کند یم

هنگامی که بیمار برای مبارزه با بیماری آماده  (.119: 1382کهانا،  جای)گر زند یفرد را برهم م شیآسا طیشرا ،تیو در نها ردیگ یم

پناهی، نگرانی در مورد مخارج پزشکی و نتیجه تشخیص بیماری و جراحی او را تحت  شود، محدود شدن اجباری، احساس بی می

بایستی بتواند برای بیمار و همراهان وی،  ن بیماران، در تمامی جوانب فیزیکی، میبیمارستان به عنوان محل درما .دهد فشار قرار می

حضور در بیمارستان تحت  افتد و بیماران از در کمتر بیمارستانی این اتفاق می احساس اطمینان و آرامش درونی را به ارمغان بیاورد

 گیرند. عواملی جوی بیمارستان قرار میثیر أت
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 بود روحیه بیمارانثر بر بهؤعوامل م -1-2
 آن: طراحی فضای سبز در محیط بیمارستان ومزیتهای

 کنندگان مالقات و پرسنل بیماران، استرس کاهش 

 بیماران درد کاهش 

 (سبز فضای در ورزش و تمرین انجام با خصوصاً) افسردگی کاهش 

 ی و دیگران،یدارا( )سبز ایفض در ورزش و تمرین انجام با خصوصاً) دائمی بیماران برای باالتر کیفیت با زندگی 

259:1391) 

 

 1391، دارایی و دیگران های معماری در بیمارستان خارجی، ماخذ: بررسی ویژگی( 1)جدول 

 
 

 بكارگیری آسمان مجازی در سقف بیمارستان -1-3

طبق آسمان مجازی کارانا بنا به نظریه روانشناسان، با استفاده از تصاویر نورانی و طبیعی از آسمان، شکوفه و برگ درختان که 

ها را به حداقل رسانید و افسردگی را  توان استرس شود و نصب آن در خانه و یا محیط کار یا مراکز درمانی می نامیده می( 1شکل)

 (.4: 1392 )رحیمی ورپشتی، موثر استبهبود بخشید که در بهبود روحیه 

 

       
 1392در بیمارستان، ماخذ: رحیمی ورپشتی، ایی از بكارگیری آسمان مجازی  نمونه (1شكل )
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تأثیر بسزایی در (، 2) طبق شکل های اتاق و ملحفه تخت بیماران منسوجات از قبیل پرده حتی و مبلمان داخلی، فضای راحیط

افراد  حوصلگی در رنگ و جنس این تزئینات موجب دلگرمی و یا حتی بی ،در برخی مواردش و یا کاهش کیفیت محیطی دارند. افزای

، 1992) گردد ها در فضاهای درمانی می شود و در برخی موراد دیگر، مباحث پزشکی و انتقال عفونت بوسیله ملحفه و پارچه می

Malki).  در طراحی داخلی و چیدمان باید به استفاده از ابزارهای نور، رنگ و مبلمان در بستری مناسب و هماهنگ با یکدیگر بهره

 .(5: 1394 )بدیعی، نصر، جست

 

      
 1394نصر؛ ماخذ: بدیعی،  نمایی از فضای داخلی اتاق بیمار و اتاق همراهان بیمار، (2شكل )

 
 1394؛ های ایران، بدیعی، نصر های پیشرفته با بیمارستان مقایسه طراحی بیمارستان (2جدول)

 های ایران رستانبیما های موفق در کشورهای درحال توسعه بیمارستان معیارهای طراحی بیمارستان

 یابند در مراکز توریستی درمانی اسکان می اسکان بیماران و همراهان بیمار

 ها( )مجموعه هتل بیمارستان

های غیردرمانی و  عدم توجه به حلقه

 زنجیره ارزش کسب و کار در گردشگری

ایجاد ساختار مستقل از ساختار برای الزامات مدیریتی و  سازیساختار

 پزشکی اجرایی گردشگری

 استفاده از ساختارها و نیروهای موجود

توجه به دید و منظر، نور طبیعی، طراحی معمار محور و  معماری

 حداکثر آسایش محور

 توجه به عملکرد بیمارستان،

 طراحی پروسه محور

لودگی، آبکارگیری نور طبیعی، توجه به کنترل صوت و  طراحی داخلی

 توجه به انتخاب مصالح و رنگ

 ری مصالح و رنگ بدونبکارگی

 انجام مطالعه

سازی، ایجاد نمایندگی، استفاده از بیمه،  تبلیغات، برند بازاریابی

 های گردشگری برای همراهان گیری از جاذبه بهره

ریزی در مورد بازاریابی  عدم توجه و برنامه

 سازی و برند

و تعامل و تبادل رسانی  بهره بردن از اینترنت دراطالع استفاده از فناوری اطالعات

 اطالعات با پزشکان و بیماران

رسانی عمومی  استفاده در حد اطالع

 )استفاده حداقلی(

ارائه استانداردها در بعد روابط فضایی و  های صنعت گردشگریدارائه استاندار المللی استانداردهای بین

 عملکرد بیمارستان

 

 سواالت پژوهش -1-3
 تواند در بهبود روحیه بیماران موثر واقع شود؟ بیمارستان امام خمینی مهاباد می گیری از چه عواملی در محیط بهره -1

 طراحی مناسب بیمارستان از دیدگاه بیماران چیست؟ -2
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 فرضیات تحقیق -1-4
ها و فضای سبز محوطه، معماری داخلی قوی،  گلدان همچونبکارگیری عواملی مانند عناصر طبیعی رسد  به نظر می -1

ها و  بات رنگی مناسب و شاد، نورگیری مناسب و کافی، استفاده از تصاویر و تابلوهای نقاشی شده در اتاقاستفاده از ترکی

 تواند در بهبود روحیه و گرفتن انرژی مثبت از فضای درمانی موثر باشد. تهویه مناسب می

رگیری عناصر طبیعی در های شاد و ترکیب رنگی مناسب و عدم بکا عدم استفاده از رنگ علترسد که به  به نظر می -2

 ها،  طراحی بیمارستان بسیار خسته کننده و کسالت آور است. اتاق

 

 پژوهش ضرورت -2
و ...  ثیرگذار بر روحیه بیمارانوند طراحی معماری، شناخت عوامل تأشناخت نیازهای بیماران، بازنگری به رتحقیق با توجه به این 

لوب و آرام، با معماری داخلی قوی جهت تقویت روحیه بیماران حاضر در بیمارستان مط یابد که در راستای ایجاد فضای ضرورت می

بایست در  نیز می نیازهای بیمارانچرا که عالوه بر تأمین امکانات درمانی برای بیماران، تأمین  ؛اقدام نمودامام خمینی مهاباد 

 قرار بگیرد. مسئولین و طراحاناولویت برای 

 

 یهپا مفاهیم و تعاریف -3

 بیمارستان -3-1
بوده  نیاند و منظور ا دانسته ینواز مهمان یبه معنا HOSPITIUM نیکلمه الت أرا از منش HOSPITAL کلمه ،یآموزش یها در کتاب

 یرا مکان مارستانی، بیو اجتماع یاطالعات عموم یها اما در کتاب .اند گرفته یقرار م ییرایاست که مهمانان در محل مذکور مورد پذ

 ونیامکان پانس نیبوده و همچن یدرمان ای یصیتشخ زاتیتجه یدارا ستیبا یها م مکان نیا .نامند یو درمان م صیتشخ یبرا

 ایمعالجه  مارانی، بها مکان نیموجود در ا یو پرستار یپزشک یها به سبب مراقبت نیهمچن .را فراهم آورند مارانیب یروز شبانه

 ( http://architect-dez.blogfa.com) گردند یدرمان م

به  مارانیکه در آن ب یوزارت بهداشت عبارت است از محل یها بخش نامه یاز فهو مارستانیب یبرا یقانون فیتعر نتری خالصه

و سطح هر  زانیموجود باشد. )مجهت درمان در آن  یپزشک زاتیو تجه یهستند و پزشک و کادر پزشک یبستر یروز صورت شبانه

 .متفاوت خواهد بود( اریها بس یبسته به نوع بستر یاندرم زاتیو تجه یکدام از کادر درمان

 

 استرس -3-2
انسان  کنترل از خارج که ستا اتفاقاتی از ناشیغالبأً و شود می افراد زندگی تعادل زدن برهم باعث که است زندگی در رویدادی

 قلبش ضربان شود، می استرس دچار فرد که وقتی. دارد تأثیر، آنها استرس مختلف سطوح بر افراد کنترل میزان بنابراینباشد.  می

 (.Debord،2008) شود می منقبض هایش ماهیچه و کشد می نفس بیشتری سرعت با رود، می باال

 

 پژوهش پیشینه -4

 ،یهای موضوع مناسب انتخاب شدند و بر اساس سر عنوان یدیواژگان کلابتدا با در نظر گرفتن هدف پژوهش، در حاضر،  مقالهدر 

ای، از موتورهای جستجوگر و  عالوه بر مطالعه کتابخانه ،بیمارستانمنابع مرتبط با  گریمقاالت و د افتنی. به منظور دندیمستند گرد

 و نا مربوط تکراری نیو مطالعه شد و عناو هفتایمقاله  یادیمطالعه، شمار ز نیالزم به عمل آمد. در ا برداری معتبر، بهره یعلم گاهیپا

و مواردی که با هدف مقاله  یرعلمیشد. مقاالت غ دیتأک یمراکز درمان یو مروری در حوزه معمار یو بر مطالعات تجرب دیحذف گرد

http://architect-dez.blogfa.com/
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منبع برای  17 تیهابود، از مطالعه حذف شدند. در ن یو فارس یسیانگل زا ریکه زبان نگارش آنها غ ینداشتند و مقاالت یخوان هم

 قرار گرفتند. یموضوع مقاله مورد بررس نهیمرور در زم

 یتخصص یها یبه عنوان بررس شدند یو انسان اختصاص داده م طیمتقابل مح ریتأث یکه به بررس ییها پژوهش 70و  60 یها در ده

را مکمل  طیمح ی( روانشناس1976) گرامان منتشر شدند. یعلوم اکورفتار ای کیاکولوژ یروانشناس ،«طیمح یروانشناس» یها رشته

 یعموم یروانشناس یتخصص یها ها و رشته مجموعه ریاز ز یکیزیف طیمح ی. پس روانشناسداند یم طیفاقد مح یعموم یروانشناس

 فیتعر «یو یکیزیفرد و قرارگاه ف نیمتقابل ب یبررس»را  طیمح ی( روانشناس1997) فوردیج (.2-5:1380 ،ی)مرتضو است

 طیمح لهیبه وس یو همزمان، رفتار و تجارب و کند یرا دگرگون م طیفرد مح ،یمتقابل ریتأث نیدر چن ،یو دهی. به عقندک یم

مدرسه که  ،مانند ؛شده است فیتعر یو سازمان یاربردک یها با هدف یکیزیف یفضا ،یکیزی. منظور از قرارگاه فشود یدگرگون م

 (.gifford ،1997:10) است تیو ترب میمحل تعل

در  مشابه های نمونههای بیمارستانی و نیز  محیط طراحی استانداردهای و ضوابط زمینه دری مطالعات، تحقیقاهداف  استایر در

 قابل میزان به شده طراحی داخلی فضای یک که بودند باور اینه و اغلب بر گرفت صورتخصوص ارتقای کیفیت محیط شهری 

 و پرستاران به نسبت ،خوب طراحی با های محیط در بیماران که داشتند اعتقادو  دارد طارتبا بیماران احیای نسبت با توجهی

دهقان توران پشتی، طایفی باشد ) و بیماران تأثیرگذار می کارکنان روحیه تغییر در بیمارستان طراحیو  دارند بهتری رفتار کارکنان

 (.2: 1392نصرآبادی، 

 دمانینور، رنگ، نحوه چ یریکالبد و با بکارگ یباسازیبهتر از نظر ز تیفیبا انجام ک نیدرمادر مراکز  یاستفاده از هنر و معمار

 یبرا یو روان یروح شیآسا ازمندین ،یماریهنگام ب یچرا که هر انسان .مؤثر است ماریدر روند درمان ب گریموارد د ریمبلمان و سا

که  شود یالقا مدرمانی  طیدر مح مارانیبه ب یذهن یها از دغدغهآرام و بدور  یطیمح کی جادیحس با ا نیمبارزه است و مسلماً ا

های مناسب  ها، به کارگیری شیوه (. به اعتقاد معماران و طراحان داخلی بیمارستان2:1394 )بدیعی، نصر، باشد یگذار م ریتأث اریبس

ها  هبود وضعیت جسمانی و روحی آنشود که همین امر در تسریع ب در طراحی، موجب احساس امنیت و اطمینان در بیماران می

 (.1391 درگاهی،) ای خواهد داشت نقش تعیین کننده

به طوری  .ولی آنچه مطلوب است وجود انعطاف و سازگاری بین طرح و عملکرد است ؛به گفته میشل فوکو، بیمارستان یعنی کنترل

. (1996)هال، از و حالت بتوانند درگیر این فضاها بشوندکه تنوعی از فضاهای مختلف وجود داشته باشد و افراد بتوانند بر اساس نی

حال آنکه متأسفانه  ؛گیرد می بیشتری تأثیر محیط از بیمار که، دارد اهمیت جهت آن از ها بیمارستان همانند ویژه فضاهای طراحی

 ،که بدین منظور وجهی نشده استهای بیمار ت است و به نیازها و خواسته نشده طراحی بیمار مناسب ایران، در ها بیمارستان اغلب

 شود. ثیرگذار معماری بر روحیه بیماران در بیمارستان مهاباد در این مقاله پرداخته میأت های لفهؤبه عنوان نمونه موردی به بررسی م

  

 پژوهش روش -5

 )ره(خمینی امام ارستانبیم، پژوهش این بررسی مورد محیط .است یدانیم-یفیو براساس روش توص یاز نوع کاربرد تحقیق حاضر،

 نامه پرسش از مطالعه این انجام برایهمچنین  ند.ده تشکیل می را بیماران در این مطالعه باشد. جامعه پژوهش شهرستان مهاباد می

 .شد استفاده

 

 گیری نمونه روش و آماری جمعیت -6

 داده قرار ارزیابی مورد میدانی مطالعات با فاکتورها این زا، استرس فاکتورهای یافتن و ای کتابخانه مطالعات از پس، پژوهش این در

 بستری حضور بخش در که بیمار 100 شامل آماری جامعه .باشد می مهاباد)ره(  خمینی امام بیمارستان موردی، نمونه .شدند
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امه انجام گرفت. و پرسشن مصاحبه طریق از بیماران از اطالعات دریافت. که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند باشد داشتند، می

 :شد تشکیل زیر بخش دو دارای استفاده مورد نامه پرسش

نیز مربوط به نیازهای بیماران  دیگر التهای محیط بیمارستان و سوأ دیدگاه بیماران را در مورد استرسمربوط به  4الی  1 سواالت

افزار اکسل تجزیه و تحلیل  محیط نرمده در ها و اطالعات بدست آم ای برخودار هستند. سپس داده باشد که از اهمیت ویژه می

 گردید.

 

 های حاصل از پژوهش میدانی یافته -7

اکثر  که دهد می نشان (3با سطح تحصیالت طبق شکل ) شوندگان مصاحبه( از 3طبق جدول )پرسش و پاسخ  از حاصل های یافته

دانند که معتقد  را از محیط و فضای بیمارستان میه های وارد شد استرس از جامعه آماری %60حدود  بیماران به میزان زیادی

% از جامعه آماری 75 کند و استرس زیادی وارد می ،به آنهامحیط  از هستند شلوغی بیش از حد بیمارستان و سر و صداهای ناشی

دور بودن از  % دیگر هم از جامعه آماری به سبب45حدود  شود. مین هزینه درمان به آنها استرس وارد میأچگونگی تبه علت 

به آنها تنش و استرس  بار بیمارستان روزهای خسته کننده در فضای کسالتبه علت گذراندن % 72و  گیرند محیط خانه استرس می

 شرح جدولبیماران در محیط و فضای بیمارستان است به نامه که در خصوص نیازهای  با توجه به دیگر سوأالت پاسخگردد.  وارد می

بهتر است به نیازهای مطرح شده توسط بیماران توجه شود و در معماری ساختمان  ،برای افزایش کارایی هدرآمده است ک (4)

( مربوط به عناصر معماری بکارگرفته شده 4بیمار محور طراحی گردد و نیز شکل ) دخیل گردد و فضای بیمارستان مهاباد بر مبنای

 ر محیط بیمارستان است.د
 

 
 شوندگان حصیالت پرسشنمودار میزان ت( 3شكل )

 

 مهاباد، ماخذ: نگارنده )ره( های محیط بیمارستان امام خمینی دیدگاه بیماران در مورد استرس (3جدول)

 
 مهاباد )ره( بیمارستان امام خمینی

 درصد پاسخگوییبیشترین  های محیط بیمارستان مربوط به دیدگاه بیماران را در مورد استرس 4 -1سواالت 

 متوسط %60 حد فضاهای بیمارستان شلوغی بیش از

 زیاد %75 هزینه درمان استرس به علت

 کم %45 استرس ناشی از تنها ماندن در فضای بیمارستان

 زیاد %72 استرس به علت گذراندن روزهای خسته کننده در فضای کسالت بار بیمارستان
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 ماخذ: نگارنده مهاباد، )ره( رستان امام خمینیهای محیط بیما بیماران در مورد استرس ( نیازهای مطرح شده4جدول)

 

 
 ارنده( نمودارعناصر معماری مشاهده شده، ماخذ: نگ4شكل)

 

 گیری نتیجه -8

ثیر محیط أت پژوهش و بازدید میدانی از محیط بیمارستان، روش مقاله، اهداف و ها ضرورت ،موضوع عنوان از پس تحقیق فرآیند در

 و بررسی توجه موردفضاهای مختلف بیمارستان و نیازهای بیمارن  مهاباد بر روحیه بیماران حاضر در )ره( بیمارستان امام خمینی

 جمله از مختلف علوم در وسیعی اطالعات نیازمند حال عین در و بوده پیچیده بسیار درمانی فضاهای طراحی که آنجا از. گرفت قرار

 حیطم در بیماران روانی نیازهای به توجهباید مورد بررسی قرار بگیرد.  حتماًاست که ...  و روانشناسی سیسات،أت ،سازه ،معماری

حضور آنها در  آورده ساختن نیازهای بیماران در طی مراحل درمان وو بر توجه باید که بوده برخوردار باالیی اهمیت از بیمارستان

 مهاباد)ره(  بیمارستان امام خمینی

 و بیشترین درصد پاسخگویی مارانیمطرح شده توسط ب یازهاین

نیاز به حضور عناصر طبیعیی در  

 اتاق بیمارستان و سایر فضاها

یییاز بییه وجییود مبلمییان   ن % زیاد54

در راحیییییت و لیییییوکس 

 بیمارستان

 % زیاد80

 

 

نیییاز بییه دییید فضییاهای طبیعییی 

 محوطه از پنجره اتاق

 %50 نیاز به وجود محوطه زیبا % زیاد42

 متوسط

 تمایل بیه وجیود نیور طبیعیی و    

 مصنوعی در اتاق

40% 

 متوسط

نیاز بیه وجیود بازشیوهای    

 وسیع

 زیاد 45%

هیای شیاد    عالقه به استفاده رنگ

 و جذاب

نیییاز بییه امکانییات رفییاهی   زیاد 87%

 بیشتر

 زیاد 90%

تمایل به وجیود داشیتن تیابلو و    

تصییاویر زیبییا در اتییاق و سییایر   

 فضاها

نیاز به داشتن حس تعلیق   زیاد 80%

 در قبال فضای بیمارستان

 زیاد 95%

تمایل داشتن به استاندارد شدن 

 فضاها

 زیاد %64 نیاز به آرامش % زیاد75
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های روحی و از دادن روحیه به سبب قرار گرفتن در چنین محیطی  بیمارستان، تالش فراوانی صورت بگیرد و بیمار از آسیب

د و مطالعات آماری صورت مهابا)ره( ط بیمارستان امام خمینی محافظت شود. با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته از محی

های بیماران توجه شده و نیازتوان با مقایسه جدول و نمودار به این نتیجه رسید که در بیمارستان در حد بسیار کمی به  گرفته می

نیز ستان دخیل داده نشده است. و به نیازهای بیمار توجهی صورت نگرفته و در طراحی بیمار اصالً ،در معماری داخلی ساختمان

 ثیر بسیار کمی در بهبود روحیه بیماران حاضر در آنجا دارد که نقاط ضعف طراحی داخلی عبارتند از:طراحی داخلی بیماستان تأ

 عدم توجه به نیازهای ضروری افراد در بحث طراحی بیمارستان 

 عدم ایجاد فضاهای جهت برقراری تعامالت اجتماعی افراد 

 روهای بیمارستان ها و راه های خنثی در اتاق ده از رنگاستفا 

 عدم بکارگیری تابلوهای زیبا و نقاشی شد در اتاق بیماران جهت بهبود روحیه آنها 

 های شاد و مصالح مناسب در طراحی نما عدم بکارگیری رنگ 

 عدم بکارگیری مبلمان راحت و مناسب 

 نامناسب طراحی البی و ورودی 

 قرارگیری تخت بیماران در اتاق جهت مشاهده فضای سبز محوطه بیمارستان عدم توجه به زاویه 

 

 پیشنهادات -9
 

 راهكارهای معماری داخلی

 های بیماران و دیگر فضاها اتاق در عمومی فضای در را تیره های رنگ و طبیعی نور از بوجود آوردن ترکیبی

 هتلینگ و رفاهی امکانات به بیشتر توجه

 ی مناسب در اتاق بیماران جهت آرامش بخشیدن به بیمارها بکارگیری رنگ

 دسترسی به مناظر خوشایند با قرارگیری بازشوها و تعبیه آنها در زوایای مناسب

 داخلی فضای در گیاهان از استفاده محیط، در هایی المان یا و عکس قاب از استفاده
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رامش روانی در آسازی و ارتقای سطح  ه راهکارهایی جهت بهینهئارا»(؛ 1392عباسعلی، ) طایفی نصرآبادی، عاطفه،دهقان توران پشتی،  -4
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