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 بیمارستان فضایی طراحی در محیطی روانشناسی تاثیر
 میترا اوالیی

 
  )mitra.olaye@yahoo.com(دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش  -1

 

 چكیده

 توجوه  موورد  معماری و محیط طراحی زبان به آن ترجمه قابلیت و محیط و انسان رابطه موضوع معاصر قرن در

فضواهای   و زندگی محیط های ویژگی و انسان شناخت راستا این در .است بوده دانش از حوزه این رانپژوهشگ

 آگواهی   سوط   بوه  توجه با انسان هر . دارد اهمیت عامل دو این میان رابطه برقراری چگونگی و او موردتعامل

 کوه  اسوت  مكانی و حیطیم شرایط این طرفی از و پرداخته محیط در تصرف و دخل به خود فنی توان و دانش

 دانوش روانشناسوی   بر تحلیلی مروری مقاله ایننماید.  می مشخص را او رفتارهای شیوه و عمل نحوه و حدود

 انسوان  روان و رفتوار  بور  شوده  محیط ساخته کیفیت و تأثیر انسان و محیط بین سویه دو ی رابطه محیطی 

افوراد در یوم محویط بخصووا فضوای درموانی       عدم توجه به نیازهای فیزیولووییكی و روانوی    است. داشته

بوه ایون منروور      ..شود می کندی روند بهبود بیماران  منجر به ایجاد حس نارضایتی در بین آنها و بیمارستان

 محیطوی  توأثیر  .ها مورد ارزیابی قورارداده شود   ترین نمونه به عنوان یكی از شاخص محیط های بیمارستانی

در طراحوی   است. حائز اهمیت بسیار بیماران پذیری آسیب و حساس شرایط هب توجه با بیماران بر بیمارستان

محیط های بیمارستانی  شناخت صحی  نیازهوای بیمواران و کارکنوان و تعریوا مناسوب فضواهای مختلوا        

هدف از این مقاله تواثیر روانشناسوی    .از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بیمارستانی مانند فضاهای ارتباطی

می باشد که بیان می کند روانشناسی محیط  درمانی اماکن و بیمارستانی های محیطراحی معماری محیط در ط

پژوهش حاضر با اسوتفاده از مطالعواک کتابخانوه ای و     .تا چه میزان بروی افراد در فضای بیمارستان موثر است

به روانشناسی محیط در  توجه اینكه  نتیجه .رویكرد توصیفی  به درک و اهمیت این موضوع پرداخته می شود

 محیطوی  ایجواد  با طراح .آید می شمار به بیماران بهبود روند در مهم عاملی بسیار ها بیمارستان محیط های

موی   تأثیر بیمار جسمی همچنین و روانی و روحی وضعیت در غیرمستقیم و طور مستقیم به مطبوع و مناسب

 وضوعیت  همچنوین  و بیمارستانی پرسنل کارایی و دهیباز .دهد تغییر می را وی بهبود روند سرعت و گذارد

  .باشد طراحی می این از متأثر نیز بیمار همراهان روانی و روحی

 

 

 

 ، محیط ، بیماربیمارستان معماری،  محیط، روانشناسی :کلیدی های وایه
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 مقدمه
 و معماری فیزيکی شرايط و عوامل و اررفت متقابل تأثیر رویبر  که است نوپايی تخصصی رشته های از يکی محیط روانشناسی

 رفتاری و جغرافیايی نوع دو به را محیط گشتالت، مکتب بنیان گذاران از يکی .دارد تأکید ديگرجنبه ها از بیش محیط، فضايی

 به که بدان گونه رفتاری محیط و دارد وجود عینی طور به که معنی محیطی به جغرافیايی محیط وی نظر از .میکند تفکیک

 عقیده وی رود می شمار به مکتب گشتالت محققان ديگر از که )انگلیسی( لوين .می رود کار به می شود تجربه فرد سیلهو

 تأثیر متقابل از حاصله پديده بیان برای وی .میگیرد سرچشمه محیط و فرد از که است عواملی متقابل تأثیر تابع رفتار دارد

 تابع رفتار" میشود بیان چنین نظر اين مبانی مهمترين از يکی .میکند استفاده یزيست فضای مفهوم از محیطی و فردی عوامل

  (. 1386. )کريمی، ويکتوريا، "است زيست فضای های ويژگی

 محیط تأثیر تحت متقابل طور به و کند می دگرگون را محیط خود، هدف های و ها ارزش نیازها، به توجه با انسان عبارتی به

 فیزيکی، های قرارگاه اين .زمان ماست بنیادی ويژگی های از يکی محیط سريع دگرگونی .گیرد قرار می شده دگرگون

 روانشناسی ی رشته اخیر سال بیست طی .کنند می تحمیل خود ساکنان بر را نوينی اجتماعی های نقش  و رفتاری الگوهای

 توجه بی انسان، بر محیط متقابل تأثیر و محیط بر سانان تأثیر بر يعنی پديده، اين بر ديگر، متعدد علمی های رشته مانند نیز

 ، تغذيه تفريح، استراحت، ( نیازها ارضای به مناسب، محیطی شرايط .است يافته دست توجه قابل های علمی يافته به و نمانده

 (.1367شود.)مرتضوی، شهرناز،  می نیازها ارضای از مانع نامناسب شرايط و میکند کمک ) غیره و مطالعه

 روانی کسالت های اجبار اين و نمی شوند آنجا وارد اختیار افراد به اما هستند بخش سالمت چه اصوال اگر درمانی های محیط 

 زمان جبر اين کاهش جهت مناسبی عناصر و ابزارها از که است ضروری پس .می کشاند آنجا به را آنها که است جسمانی يا

 (.  معماری1381.)وهابی، يداهلل،  است مبارزه برای روانی و روحی آسايش نیازمند بیماری هنگام انسانی هر .شود استفاده

 هدف، .میشود درمان طول شدن کم باعث که رفاهی است، بیمارستان در رفاه ايجاد برای انسانگرايانه معماری شفابخش،

  (.1392یمی،آمنه، )ابراه است معماری طريق از روان و روح و بدن ذهن، سالمتی و بهبود بهداشت تسريع

 

  محیطی روانشناسی دانش پیشینه بر مروری

 1970 سال در و ريولین ايتلسن پروشانسکی،" .گرديد مطرح بیستم قرن 60 دهه اواخر از محیط روانشناسی موضوع

 عالما «کالبدی -اجتماعی محیط و محیط انسان شناسی روان»عنوان  با کتابی در را محیط روانشناسی علم ظهور میالدی

 متقابل تأثیر بررسی جهت به هايی پژوهش ، 1970 و 1960 های دهه در" اين از پیش البته (. 1388، عینی فر) کردند

 به (. توجه1380مرتضوی، ) "شدند می منتشر « اکولوژيک روانشناسی» يا « اکورفتاری علوم» عنوان تحت محیط و انسان

 بر. شد ارائه«شناختی بوم روانشناسی» واژه با ابتدا گیرد، می شکل آن در رفتار که محیطی و مکان و انسان رفتار مطالعه

 نداشت، او کالبدی محیط انسان و رفتار بین ارتباط به توجهی آنان شده انجام های پژوهش  که سنتی شناسان روان خالف

 های جنبش همچنین  .رفتگ قرار توجه خويش مورد بوم يا محیط با انسان ارتباط مفهوم شناختی بوم شناسی روان در
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 فضاهای باب در شده انجام نقدهای. است داشته اساسی محیط نقش روانشناسی علم گیری شکل در مدرن معماری دوره

 منهدم نهايتا که امريکا در ايگو پروئیت شهرك جمله از مدرن شهرهای و های مسکونی مجتمع در خیز جرم و آور کسالت

 دانست. مطلوب محیط از انسانی نیازهای به توجه لزوم رب توان سرآغازی می را گرديدند،

 

 محیطی روانشناسی

 زير و از روانشناسی ای شاخه عنوان به دانش اين (. 1)جدول  است شده ابراز محیطی روانشناسی از متفاوتی تعاريف

 اکثر .پردازد می پیرامونش دیمحیط کالب يا سکونتگاه با رابطه در انسان رفتارهای مطالعه به رفتاری، علوم از ای مجموعه

 سال در برونسويک اگون .داند می رشته اين پايه گذاران را گیفورد رابرت و لوين کورت برونسويک، اگون پژوهشگران؛

 ،( 1902 ) هلپاخ زبان، آلمانی منابع در" ولی .است برده کار به« محیط روانشناسی»  اصطالح بار نخستین برای 1943

 قرارگاه درباره ( 1968 ) بارکر اولیه (. مطالعات1380 )مرتضوی، "شود می نامیده روانشناسی محیط گذار پايه نخستین

 درباره فضاهای ( 1980 ) آلتمن و ( 1970 ) سامر مطالعات و شناختی بوم روانشناسی حوزه در رفتارها -مکان يا رفتاری

 .است شده شناخته آن زيربنای عنوان به اجتماعی، رفتار و شخصی

 

 : تعاریا ارائه شده از روانشناسی محیطی توسط نرریه پردازان(1)جدول 

 تعريف ارائه شده از روانشناسی محیطی زمان نام

مطالعه روان شناختی رفتار انسان، به گونه ای که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط  1970 (craikکريک)

 باشد.

 حیط، مکمل روان شناسی عمومی فاقد محیط است.روان شناختی م 1976 (graumannگرامان)

شاخه ای از روانشناسی است، که به مطالعه و تحلیل تعامالت،تقابالت، تجارب و کنش های انسان با  1981 (canterکانتر)

 جنبه های مختلف محیط اجتماعی و فیزيکی توجه دارد.

 کردن رابطه نظام مند بین شخص و محیط می پردازد. حیطه ای از روانشناسی است، که به فراهم 1982 (Russellراسل)

روانشناسی محیط، مناسبات مشترك بین محیط فیزيکی و رفتار و تجربه انسان را مورد بررسی قرار  1982 (holahunهاالهان)

 می دهد.

 دارد.روانشناسی محیط، با تعامالت و روابط میان مردم و محیطشان سرو کار  1990 (proshanskyپروشانسکی)

 روانشناسی محیط، بررسی بین فرد و قرارگاه فیزيکی وی است. 1997 (giffodگیفورد)

 

 

 محیط

 محیط از های مختلفی بندی طبقه و تعاريف خود رشته حسب بر دانان جغرافی و شناسان جامعه روانشناسان، معماران،

 .دارد گوناگون ابعاد که مرکب و ست پیچیدها مفهومی محیط،" .است دشوار آن دقیق معنای تعريف که حدی به دارند،

 مهم ابعاد از زيستی و تاريخی، جغرافیايی، نمادی، فیزيکی، معماری، فرهنگی، اجتماعی، های جنبه فضايی، های داده
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 اجتماعی، محیط کالبدی، محیط متنوع؛ های واژه بین محیط، ادبیات (.1380 )مرتضوی، "شوند می محسوب محیط

 يا واقعی، حقیقی جهان بین تمايز ها، بندی طبقه اين اصلی نکته .شود می قائل تمايز رفتاری محیط و روانشناختی محیط

 را مردم روحی يا واکنشهای رفتاری الگوهای ناخودآگاه، يا خودآگاه که است پديدارشناختی جهان و انسان اطراف عینی

 تعريف، هر بنابراين .است معماری رشته در محیط فتعاري معیار ترين اصلی« اطراف فضای» دهد. می قرار تأثیر تحت

 (.1382باشد)پارسا، محمد،  اطراف فضای چیزی در به توجه با بايد محیط کارکرد ماهیت تبیین يا توصیف،

 

 ادراک

 انسان اطراف از محیط اطالعات کسب فرايند" و محیطی روانشناسی در مقوالت ترين محوری از محیط از انسان ادراك

 اطالعات تمام منبع زيرا دارد قرار محیطی رفتار گونه هر مرکز در " انسان ادراك که گفت توان (. می1381 نگ،)ل "است

 "است محیطی

 طريق از که تجربه بر مبتنی انتظارات و حسی اطالعات ترکیب پايه بر است محیطی فرآيندی (. ادراك1387اندرو،  )مک

 و فرهنگ، نگرش به و است هدفمند" لذا .گزيند می بر خود پیرامون محیط از نیازش اساس بر را الزم داده های انسان آن

 ذهن در که شناخت و ادراك حسی تعامل از محیطی ادراك حقیقت در .دارد بستگی کننده ادراك تفکر بر حاکم ارزش

 در نهايت در و وسعهت رشد، در اساسی عاملی به عنوان محیط نقش فرآيند اين در .شوند می حادث اند شده تجربه انسان

 معلول برخی را شناخت و ادراك های شیوه مالحظه قابل تنوع .(1380مطلبی،) "گیرد می قرار توجه مورد يادگیری

 (.1380 )مرتضوی، "دانند می دو هر معلول متفکران، از ديگر گروهی و ها انگیزه و يا شخصیت افراد متفاوت تجارب

 

 انگیزش

 نیرويی انگیزش" .می باشد متفاوت و گوناگون معنوی و روحی مادی، های انگیزش دارای که است پیچیده موجودی انسان

 می ها انگیزش .(1380مطلبی،) "است هدفمند آدمی رفتار يا و شناخت ادراك، دهنده سازمان و کننده هدايت که است

 و يابد می معنا محیط های قابلیت و اه شکل ناگهان که است انگیزش ها اين در تغییر با و باشند معنوی يا و مادی توانند

 .گرايند می به نابودی داده دست از را خود معنای يا

 

 

 انسانی های نیاز
 مفاهیم اساس بر معماری محیط، طراحی نظريه تبیین بنابراين .گیرند می شکل انسانی های نیاز ارضای جهت در رفتارها

 برای ها مدل اين از دونمونه .است شده هايی تدوين مدل انسانی ینیازها تعريف برای .است ضرورت يک انسانی، های نیاز

 :است گرفته قرار معماران و محیط طراحان مورد استفاده شده ساخته محیط انسانی های قابلیت تبیین
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 لیتون الكساندر رقابت در اصلی احساساک مقیاس
 انسان به احترام عین حال در و شده ساخته محیط ماهیت درك برای مناسبی وسیله توان می را ( 1959 ) لیتون مدل

 (. لیتون1381 ندارند)لنگ، روشنی دسته بندی و نظم هم و اند پیچیده هم ها نیاز اين " لنگ جان نظر به گرچه دانست،

 خود بیان شدن، شناسايی شخصی، عالئق حفظ عشق، ابراز دشمنی، ابراز جنسی، ارضای فیزيکی، امنیت های؛ نیاز

 نظم يک به تعلق و معین گروهی در عضويت از مراقبت و حفظ جامعه، ديگران در و خود جايگاه شخیصت انگیختگی،

 .داده است تشخیص را معنوی

 

 مازلو آبراهام انسانی نیازهای مراتب سلسله

 سلسه مازلو .دارد کاربرد بیشتری محیط، معماری در ولی است لیتون مدل به شبیه اينکه با 1954) و (1943 مازلو مدل

 های نیاز به نسبت به قوی های نیاز ترتیبی که به .است کرده پیشنهاد ترين ضعیف تا ترين قوی از را نیازها از مراتبی

 نیازهای ايمنی، و امنیت نیازهای فیزيولوژيک، ؛ نیازهای ترتیب به او پیشنهادی مراتب سلسله .دارند اولويت تر ضعیف

 شامل را زيبايی به تمايل و شناختی زيبا و شناختی نیازهای که است خود شکوفايی به ازنی و تعلّق و احترام به نیاز عاطفی،

 های نیاز ساخته شده محیط" .آورد می فراهم را مناسبی چارچوب معماران، طراحی تفکر برای بندی طبقه اين .شود می

 نمادگرايی با را احترام و یازهای تعلّقن روانی؛ و فیزيکی امنیت همچون ايمنی، نیاز سرپناه؛ مثل انسان، شناختی زيست

 تعداد است ممکن گرچه . (1381)لنگ،  "کند تامین می صوری، زيبايی طريق از را شناختی زيبا های نیاز و محیط

 می اهمیت فیزيولوژيک نیازهای از بیش اشناختی زيب نیازهای به اند، ديده که هايی آموزش واسطه به مردم از معدودی

 انسان روانشناسی در شده ارائه مدل".هستند قايل اولويت تر، قوی نیازهای برای مردم که عمده است لممس ولی دهند،

 و تحلیل تعامل و تجربه سازوکار تواند می شهری، و معماری فضاهای در انسان رفتارهای بر آن دادن تعمیم مازلو و گرای

 شکل علل به تا کند کمک می شهری طراحان و معماران به مدل اين .دهد بدست را شده ساخته محیط و انسان ارتباط

 (.1380 )مطلبی، "توجه نمايند انسان نیازهای با ارتباط در معماری فضاهای و زيستی های مجتمع گیری

 

 محیط و روانشناسی مكاتب

 ساير که ستدان محیط با مرتبط روانشناسی اصلی مکتب سه توان می را گشتالت و رفتارگرايی عمقی، روانشناسی مکاتب

 .هستند آنها از تلفیقی يا فرعی های شاخه ها نظريه
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 عمقی روانشناسی

های  غريزه تأثیر انسان تحت رفتار" که، است اين بر روانکاوی، يا عمقی شناسی روان مکتب موسس فرويد زيگموند نظر

» به که زمانی و گیرند می شمهسرچ« نهاد» يا » بن » از جنسی امیال .گیرد می قرار«  نیستی و مرگ -زندگی و عشق»

 نمايانگر «من»يا « خود»مانند. می باقی ناهشیار طور به اند، راه نیافته دارد قرار هشیار و هشیاری نیمه سطوح در که« من

 نظريه از ديگر (. يکی1380 )مرتضوی، است اجتماعی و فیزيکی ابعاد شامل خارج جهان  .است خارج جهان های واقعیت

 سال ها میلیون دارای انسان بدن تکامل تحول و که همانگونه :دارد عقیده (1962يونگ) گوستاو کارل مکتب اين پردازان

 و رشد اين نمايانگر ای گونه به بدن عضو هر که طور و همان است ای گذشته چنین دارای نیز فرد روانی نظام است، تاريخ

 .کند می منعکس را روانی -تاريخی گذشته رويا، يا خواب نیز همانند روانی های فعالیت است، تاريخی تحول

 

 رفتارگریی روانشناسی

 عنوان به محیط .مشاهده هستند و گیری اندازه قابل که دارد رفتاری موضوعات به سیستمی و علمی نگاهی رويکرد اين

 رفتار مکتب اين در .گیرد می قرار مورد بررسی ارگانیزم، سوی از شده ارايه پاسخهای با رابطه در محرکها، از ای مجموعه

 مورد درونداد يا محرك عنوان به محیط از اجزايی در طرح ها و دهند می قرار مطالعه مورد قرارگاهی مصنوعی در را

 محدوديت" .دهند می قرار سنجش مورد دارند، می دريافت برونداد به صورت که را پاسخهايی و گیرند می قرار استفاده

 "نگیرد قرار پژوهش مورد محیطی شرايط شوند می موجب گیرند می سرچشمه مکتب نپژوهش اي روش از که هايی

 شرايط طبیعی و نداشته دارد، می بروز طبیعی محیطی در که را حالتی آن رفتار تحقیق نوع اين در بطورکلی(. 9همان )

 .گیرد نمی قرار آزمون مورد محیط

 

 گشتالت روانشناسی

 (. در1389 )کپس، "می داند ناپذير تجزيه کلیتی را روانشناختی پديده که است ای يهنظر يا مکتب گشتالت روانشناسی "

 پديده هر کل و ترکیب زيرا نمود تجزيه ساده اجزاء توان به نمی را رفتار جمله از مرکب، رويدادهای و ها پديده مکتب، اين

 توجه محیط شرايط به مکاتب ديگر از بیش گشتالت مکتب پژوهشگران .دارد تفاوت آن اجزاء مجموع با آن گشتالت يعنی

 درك را آن دهنده تشکیل اجزای ادامه در کند، می توجه موضوع کل به ابتدا اينکه بر عالوه يک فرد که دريافتند آنها دارند

 انچن فاقد منفردطور  به آن اجزای که است روانی يا مادی کلیتی گشتالت .کند می کشف هم را اجزاء بین موجود و روابط
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 حد تا را خود ادراکی دنیای دارند تا ذاتی تمايلی ها انسان که داشتند باور گشتالت شناسان روان" .هستند مختصاتی

 ادراکی های نظريه در بیشتر معماری حوزه در ويژه به گشتالت (. مکتب1387 اندرو، )مک "دهند سازمان ساده امکان

 وحدت و اشناسی زيب چون طراحی در و محیط به بخشیدن ظمن روشهای در گشتالت نظريه .است توجه مورد محیط

 معنی به آلمانی هم در گشتالت واژه" بصری، هنرهای باب در .دارند زيادی استفاده محیط طراحی در هنوز فضای معماری

 لوب،مط تداوم بستگی، تشابه، : مجاورت، مانند عواملی گشتالت، قوانین ( در1382 )بل، "است شکل خصوصیت هم و شکل

 در هم و روانشناسی در هم گشتالت نظريه میراث .می دهند قرار تأثیر تحت را فرم ادراك تقارن، و سطح بودن، بسته

 .است داشته مهمی آثار محیط طراحی

 

 بیمارستان محیط روانشناسیمروری بر 

 و بهبودی تسريع در تأثیرگذار محیطی عناصر بررسی به که است افرادی اولین از ،1800 دهة اواخر در نايتینگل فلورانس

 و تهويه بزرگتر، های پنجره بیشتر، ارتفاع با بستری اتاقهای رابطه، اين در و پرداخت بیمارستانها در بیماران روانی فشار کاهش

 توسط شده مطرح از نظريات بعد (.1390داد )حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،  پیشنهاد را مناسب طبیعی نور

راهروهای  که داشتند اذعان و پرداختند بررسی و بحث به بناها، از گونه اين خصوص در محققان ، 1970 دهة اواسط از ،او

 به را فضا در ناخوشايندی از حسی نامطبوع، بوی با شده استرلیزه داخلی محوطه های خم، و پیچ پر کريدورهای پنجره، بدون

میگردد)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان  بیماران در استرس و روانی رفشا افزايش سبب در نتیجه و می آورد وجود

 در تحقیقات به 1980سال از آکادمیک طور به که است محققانی از يولريچ، راجر دکتر زمینه، اين در ؛ (1390السادات، 

در  درمانی، محیطهای در و اربیم افراد بر را مسأله اين خاص طور به و پرداخت افراد سالمتی بر داخلی طراحی اثر زمینهی

 (.1390نمود.) حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،   بازگو پژوهش چندين

 آشکار زمانی استرس کلی اصطالح در و میکند ايجاد انفعالی تغییرات که است پديدهای و مفهوم روانی، فشار يا استرس

 برهم  را فرد آسايش شرايط نهايت در و میگیرد قرار فیزيکی و يکیفیزيولوژ يا و اجتماعی محرکهای معرض در فرد که میشود

 کالبدی محیط که میکند بیان ديالنی زمینه پروفسور اين . در (1390میزند)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات، 

  کند غلبه خود بر استرس ردف که شوند سبب میتوانند منفی، و مثبت تجربه ی با محیط هايی و می گذارد تأثیر فرد رفتار بر 

 بیمارستانی، محیط های با رابطه در (. بنابراين1390گردد)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،  استرس دچار يا و

 برانگیخته و نمايان میتواند )بیمارستان ساختمان ( آنها از بردن نام با فقط ترس، يا اضطراب مانند منفی هیجانی واکنشهای

میکند)حجت، عیسی و ابن  فراهم را ترسناکی تجربة فردی، هر برای شکلی، و اندازه هر با بیمارستانی محیطهای ديدن و گردد

 عنوان به معموالً بیمار، برای گفت میتوان بستری فضای و بیمارستان محیط بدين جهت . (1390الشهیدی، مرجان السادات، 

 دادهاند، شکل را مفهوم اين که معالجه و درمان با و ترسناك است و شنا،ناآ فهم، از دور عجیب، که میشود توصیف مکانی

 توسط که سودمندی بندی طبقه اساس بر همچنین .(1390دارد)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،  ارتباط

 بستری و بیمارستان انساختم توسط که اضطرابی از وضوح به میشود ناشی بیماری از که پريشانی و شد، اضطراب ارائه ادلمن

 (.1390می باشد)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،  تمايز قابل میآيد وجود به شدن
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 و آزادی در محدوديت و بستری فضای و بیمارستان تکنولوژيکی و سازمانی پیدايش که داشت اظهار می توان شک بی پس

میدهد)حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان  انتقال بیمار به را شدن غیرانسانی و بیماری فرمانبرداری، انتخاب، پیام حق

 مفاهیم انتقال با بیمارستان، می تواند فیزيکی ، محیط» اندکه  داشته بیان سانتس و بیل ، لیدر (. همچنین1390السادات، 

که  می دهد قرار عواملی میان در را بیمارستان محیط با اندك آشنايی کپُرسو نیز «.ايجاد کند را استرس سطوح منفی،

 (.1390.) حجت، عیسی و ابن الشهیدی، مرجان السادات،  کنند  ايجاد شده بستری بیمار در را استرس بیشترين میتوانند

 

 

 بیمارستان در محیط روانشناسی

 

 بیمارستان معماری با بیمار برخورد اولین

 برقرار ارتباط و فضا به نسبت او نگرش بر شگرفی تأثیر هست، تباطار در آن با بیمارستان به ورود بدو در بیمار که فضايی اولین

 فرم و ورودی مجموعه، سايت می نمايند، درك بیمارستان فضای از بیماران که چیزی اولین  .دارد محیط با او کردن

 و بیماران قبول مورد فضايی طراحی سوی به موفق قدم اولین باشد. داشته دلپسندی و جذاب هندسه اگر که است بیمارستان

 قابل وضوح به بايستی بیمارستان (. ورودی1390است.)شامقلی، غالمرضا و يکی تا، حامد،  شده برداشته خانواده هايشان

 اين .باشد سرسرای بیمارستان به خیابان يا پیاده رو از مستقیماً ورودی اگر .نمايد توجه جلب تازه واردها برای و تشخیص

 اين به ورود درب نیز می باشد بیمارستان خصوصی محوطه در ورود ابتدا که بیمارستان هايی در .رددا بیشتری اهمیت موضوع

 تعبیه . شود تلقی بی اهمیت مراجعه کننده گان برای ها ورودی اين نمای و رنگ نبايستی .باشد واضح کامالً محوطه بايستی

 که است آن به بیمارستان ورودی زيبايی . باشد می ملزومات از و اجباری اين ورودی ها در بیمار و خودرو ورود رمپ های

 شهری مبلمان در او همراهان و بیمار به احترام .باشد بوده تمیز و مرتب هتل يک ورودی شبیه بیشتر و بیمارستان شبیه کمتر

 بهینه استفاده منظر از زملوا آراستگی اين و تعداد و نوع و رنگ .باشد هويدا کامال بايستی بیمارستان ورودی قسمت داخلی و

و بی  خستگی رفع در زيادی مقدار شببه در بخصوص ورودی نورپردازی .گردند انتخاب و ديده بايستی مراجعه کنندگان

از  ترجیحا سايبانی با است بهتر باز رو ورودی های .میباشد مؤثر بیمار آشفته همراهان آرامش و درمانی کادر و بیمار حوصلگی

 .شود ار پوشیدهد سايه درختان

 درختچه های از مجموعهای .باشد آن محوطه بايستی بیمارستان محل زيباترين که باشد شعار اين حول است بهتر سعی تمام

 محل در زيبا و مناسب نیمکت های طبیعی، مصالح با شده سازی زيبا سواره روهای و پیادهروها شده، بلند جانمايی و کوتاه

 فانتزی، و مناسب خدماتی و اطالعاتی های کیوسک راه ها، چند تمامی در تابلوهای راهنما ی،کاف تعداد به و مناسب های

 انواع با اصلی مسیرهای برای روز در سايه طراحی ايجاد رنگارنگ، و فصلی گل های از حاشیه ای با متناسب چمن زمین
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 زيبا اولیه کارهای جمله از  ...و شب در مناسب رنو طراحی رنگی، برزنت های با مسقف تونل های يا و سايه دار بلند درختان

 .  است بیمارستان محوطه سازی

 ايجاد و اطمینان و اعتماد حس القاء روحیه، بردن باال در اساسی نقش که بیمارستان عمومی بخش اساسی ترين و اصلی ترين

 البی اگر .می باشد شهری میدان کي نقش در سازمان دهنده عنصری که است بیمارستان البی دارد، بر عهده صمیمی جو

 که می شود باعث و کرد خواهد ايجاد وی خانواده و بیمار ذهن در فضا از ذهنیت ماندگاری شود، طراحی خوبی به مجموعه

 ديگر فضاهای بالطبع مجموعه، به ورود از خوب برداشتی داشتن با که چرا شوند درمانی محیط وارد بهتری آمادگی با بیماران

میشوند.) شامقلی، غالمرضا و يکی تا، حامد،  درمانی بخشهای وارد استرس کمترين با و کرده تصور خوشايند و جالب نیز را

1390.) 

 

 پنجره نقش

 است، روبرو آن با طراح که چالشی .باشد می اهمیت حائز بسیار بیمار اتاق بیماران، برای خوشايند محیطی ايجاد پروسه در

 تکامل در .رسند می نظر به الزم جديد تکنولوژی در که است ملزوماتی تعبیه کنار در بیمار درآرامش  و سکونت حس ايجاد

 بیمار به مدرن محور پرسنل حالت از اتاقها جابجايی بر مبنی پیشنهادی 2000 سال در فاين و وردربر درمانی، مراکز معماری

 اهمیت حائز فیزيکی ويژگیهای از يکی می کند، ايجاد که یديد و پنجره نقش تغییر اين در .داده اند ارائه مدرن پست محور

 (. 1387)لینکوهی، ساناز،  است گرفته قرار اشاره مورد دفعات به بیمارستان از بیماران تجربیات در که میباشد محیط

 های بخش بیماران روی بر تحقیقی توسط درمان، بر پنجره فاقد درمانی محیطهای منفی تأثیرات  :بیرون به دید -الا

 دارای اتاق های بیماران در هذيان گويی و افسردگی اضطراب، باعث پنجره نبود .است گرفته قرار بررسی مورد ويژه مراقبت

 دستگاه هايی صدای به نسبت را آنها تحمل و شده بیماران در مثبت شدن انگیزش کم باعث پنجره نبود .است بوده پنجره

 به .باشد می ومنظر ديد مسئله بیماران، اتاق در پنجره تعبیه مزيتهای از ديگر يکی .میکند کم مصنوعی تنفس دستگاه نظیر

 (.1387کرده اند)لینکوهی، ساناز،  اشاره طبیعت به ديد داشتن اهمیت به بیماران گروه های تمامی که طوری

 به ديد دارای های اتاق در که بیمارانی دريافت اولريچ ، بودند گرفته قرار جراحی عمل مورد که بیمارانی روی بر مطالعه ای در

 کوتاه تر، بستری زمان دارای است، بوده آجری ديواری به آنها ديد که اتاقهايی بیماران به اند، نسبت بوده بستری طبیعت

 .بوده اند کمتری جراحی از پس عوارض میزان نیز و آرام کننده مصرف داروهای کمتر میانگین پرستاران، به کمتر اعتراضات

 بدون های اتاق در چنانچه جراحی از عمل های پس بیماران که است داده نشان 1972 سال در ويلسون مشابه، تحقیقی در

 ، میشوند بستری پنجره دارای اتاقهای در که بیمارانی به نسبت بیشتری تدريجی روان پريشی دچار شوند، بستری پنجره

 (1387اند.) لینکوهی، ساناز،  داده نشان

 مؤثر بیماران رضايت ايجاد در و داشته بیماران بر استرس کاهنده و درمانی نقش پنجره وجود که است آن بیانگر ها افتهي اين

 مردم که است داده نشان تحقیقات .شود گرفته نظر در انتظار اتاق های و بیمارستان طراحی در لذا می بايست ، باشد می 

 در حاکم حس به نسبت حس اين لذا .می دهند ترجیح عمومی حیط هایو م شهری فضاهای به را طبیعت در بودن حس
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 وارد برای خالقانه ای های روش امروزه . می گذارد نقاهت دوران روحی شرايط بر بیشتری مثبت نتايج شهری های محیط

 ديترويت، يسبیمارستان گر آنژيوگرافی بخش در مثال عنوان به و است شده ابداع درمانی مجموعه های در طبیعت کردن

 راپیدس گراند در ماری سنت بیمارستان اسکن بخش در يا و میشود روشن نورپردازی توسط پشت از درختان از تصويری

 نیز پرسنل بر پنجره وجود تأثیر مورد در .است شده طراحی سقف روی بر آب زير محیطهای و آبشارها از میشیگان تصاويری

 که کارکنانی به نسبت اند، داشته طبیعت به ديد با پنجره هايی با هايی اتاق هک کادر درمان از گروهی است شده مشخص

 فاقد يا و شد می باز شده ساخته های محیط به کارشان محل پنجره

 (. 1387اند)لینکوهی، ساناز،  داشته بیشتری شغلی رضايت و بهتر سالمتی وضعیت کمتر، استرس ، بود پنجره

 فضاهای در ويژه به و بیمارستان داخل در طبیعی نور تدمین داخلی، فضاهای طراحی در ممه پیشرفت های از يکی :نور -ب

 تمام برخورداری بر عالوه تا کرد استفاده مرکزی حیاط های از می توان وهوا آب خوش مناطق در .می باشد بخش ها میانی

 تقسیم فضاهای در يا اصلی راهرو سمت يک در مرکزی حیاط اگر .بهره جست نیز منظر طراحی از طبیعی، نور از طبقات

مالقات  جهت يابی در می تواند  )کنند می استفاده آن از ها بیمارستان از بسیاری که روشی( شود گرفته نظر در اصلی،

 شود. واقع مؤثر پرسنل و کنندگان

اتاق  برابر در شوند می روشن خورشید نور با که بیمارستان از اتاق هايی می دهد نشان (. تحقیقات1387) لینکوهی، ساناز، 

 نسبت می شوند، بستری نورانی اتاق های در که افسردهای بیماران .دارند پی در را بهتری درمانی نتايج تاريک و نور کم های

 است شده مشخص ديگر تحقیقی در .دارند کوتاه تری بستری زمان مدت می برند، سر به تاريک اتاق های بر که بیمارانی به

 نور طبیعی با روشن های اتاق در صورتی که در ، کرده اند قلبی سکته که وعروق قلب ويژه های مراقبت بخش رانبیما که

 تحقیقات اساس بر همچنین .دارند کمتری میر و مرگ میزان باشد، سايه فضايی به آنها ديد که حالتی به نسبت شوند، بستری

می  نشان تمايل دارند، سايه به ديد که محیط هايی از بیشتر روشن های محیط در کارکردن به کادر درمان گرفته، صورت

 خیره کننده ونور تشعشع بوده، خورشید نور مقابل در مستقیماً که وجود پنجره هايی به کارکنان و بیماران حال اين با .دهند

 اتاق های در استقرار با افسرده رانبیما که نشان می دهند زمینه اين در گرفته صورت تحقیقات .نداشته اند تمايلی کند، ايجاد

 نور از بیش صبحگاهی نور میان اين در . می شود کاسته بیمارستان در آنها بستری مدت از روز 67/3متوسط طور به روشن

 بسیار که است ديگری نکته نیز بیمارستان در بیماران های اتاق نورگیری . نحوه است بوده بیماران توجه مورد بعدازظهر

 افزايش کند، محدود بیماران اتاق در را روز نور معماری که طراحی با افسردگی میزان است شده مشخص که چرا دارد اهمیت

 نورگیرهای که است به آتريمی بیماران اتاق پنجره کردن باز زمینه اين در ناموفق معماری راهکارهای از نمونه يک . می يابد

 و بخش رنگ هردو در( نورپردازی .است شده کدر آنها اتاق های ،پنجره های نبیمارا حريم حفظ برای و داشته محدود سقفی

 که کارکنانی برای مثال طور به .گیرد قرار توجه مورد درمانی محیط های در بايد که باشد می مواردی ديگر از  )آن کیفیت

 مشابه صورتی به .می باشد رداربرخو بااليی اهمیت از نور کیفیت ، می کنند سپری بیمارستان در داخل را زيادی مدت

شود.)  بینی پیش فضاها برای مستقیم غیر و روشن ونوری بگیرد قرار توجه مورد بايد خیره کننده نور مهار برای نیز مالحظاتی

 (.1387لینکوهی، ساناز، 
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 رنگ

 مشخصه وصفات حاالت درونی، احساسات از نمادهايی به قرنها طی در رنگها .است شده ثابت انسان روان بر رنگ تأثیر

 صورت ها انسان روان بر آن بازتاب و رنگ مورد در زيادی تحقیقات اخیر سال های در . تبديل شده اند اجتماعی و شخصیتی

 وجود فعالیت و تحرك که محیط هايی در گرم رنگهای که است از آن حاکی تحقیقات اين نتايج کلی طور به .است گرفته

 .دارند کاربرد دارد، وجود بیشتری و آرامش تمرکز به نیاز که محیطهايی در سرد های رنگ و شوند می استفاده دارد،

 های رنگ از استفاده مثال برای .است برخوردار بیشتری حساسیت از درمانی فضاهای برای رنگ انتخاب که داشت توجه بايد

 .گذاشت خواهد برجای را مضری بسیار ثراتا است، شده طراحی روانی بیماران برای که در بیمارستان هايی مهیج و گرم

 در تا می باشد رنگ هر وتأثیرات بخش آن عملکرد کامل شناخت بر منوط يک بیمارستان مختلف فضاهای در رنگ انتخاب

 ، می کنند صادر تشعشع و نور خود از که گرم های از رنگ دسته آن .يابد دست آل ايده رنگی ترکیب يک به طراح نهايت

 خواهد فیزيکی حرکات برای انجام عضالت آمادگی باعث خود تبع به امر اين که شوند می انسان در هوشیاری احساس سبب

 درحالی اين .باشد می مناسب بسیار درمانی حرکت های سالن و فیزيوتراپی مراکز در رنگها دست اين از استفاده بنابراين .شد

 باعث فیزيوتراپی سالن همچون محیطی در آنها کارگیری به و نمايند نمی صادر خود از را تشعشع اين سرد رنگهای که است

 اين .باشد آرامش والقاکننده روشن نوع از بايد نیز بستری های اتاق در شده استفاده رنگ .شود می حرکت بیماران در افت

 کمترين بايد بیمار فضاها ينا در که طوری به ، باشد می برخوردار بیشتری اهمیت از ويژه مراقبت بستری های بخش در مسأله

 . نمايد تجربه را تهیج

 نورآبی پخش هنگام که درحالی شده، زياد تنفس و خون فشار قرمز، نور پخش هنگام در که رسیده اند نتیجه اين به محققان

 شد مدعی نبیر .کند می بدن های بافت در حرارت تولید و کرده گشاد را خونی های رگ قرمز، مجرای نور .است يافته کاهش

 بی افراد برای آرامش و خون فشار و سردرد آوردن پايین برای نورآبی .شود ها زخم يافتن شفا باعث تواند می قرمز رنگ که

 و( زرد و قرمز خصوصاً دارند، بااليی سرعت هايی که رنگ کنندگی تحريک میزان که کرده ثابت آزمايشات .است مفید خواب

 و قرمز نور از کمتر بسیار عصبی پاراسمپاتیک، دستگاه روی آبی نور کنندگی تحريک که کرد زارشگ جرالد .است باال )آن انواع

 .است محرك کمترين آبی و است زرد و سبز آن از بعد و قرمز رنگ، محرکترين که دريافت جاکوبز هوستماير .است سفید

 انبساط، باعث تواند می و دهد می تغییر را یمعمار شکل . رنگ، است قلب ضربان میزان پايه ی بر تحقیقات بیشتر اساس

 رنگ .کند ايجاد  )آن بودن پايین يا باال مثالً( سقف ارتفاع از را نادرستی درك و شود شدن طوالنی يا شدن عريض شدن، کوتاه

 (1389شود.)کپس، جئورگی،  فرد خوی و خلق تغییر باعث که دهد تغییر آنچنان را محیط ظاهر میتواند

 همگی مصريان و بابلیان آشوريان، .است بوده مطرح تاريخ طول در همواره که بوده موضوعی جسم، بر ها رنگ یرتأث بررسی

 رنگ نوعی از باستان ايرانیان (.Demarco and Clarke،2001 )کردند می استفاده درمان در نور و رنگ از نوعی به

 داشت باور میالد از قبل سال 500 در يونانی فیلسوف یثاغورثف .کردند می استفاده بوده، نورانی تابش اساس بر که درمانی
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 از کرده می هم پزشکی مسیحیت عصر ابتدای در که سلسیوس .کرد درمان را بیماری توان می رنگ و شعر موسیقی، با که

 زخم دشو می باعث آيد می نظر به قرمز رنگ به ضماد که است نوشته او .کرده می استفاده بیماری درمان برای رنگ

 داشتند باور نها آ .است بوده ساده بسیار درمان در رنگ نیروی با رابطه در قديمان باورهای .شود ترمیم و بازسازی تر سريع

 تمدنی اولین مصريان(. Birren،1961)کند می تولید رنگ بیماری که چرا هستند، هم به وابسته ها بیماری با ها رنگ

 ساختند طبس و کارناك مانند خود معابد در رنگی راهروهای آنها .اند داشته درمانی رنگ با رابطه در تحقیقاتی که اند بوده

 ها رنگ تأثیر روی بر ها پژوهش (.Jo edge k ،،2003) کردند کشف را بهبودی و درمان در افراد بر رنگ تأثیر درآنها که

 دهد می نشان شناسی عصب تحقیقات و اتمطالع آخرين .باشد می اخیر های سال به مربوط علمی صورت به بیماران بر

 (.Edelstein ،2008)گذارد می تأثیر وی سالمت و انسان بیولوژيکی های سیستم بر مستقیمأ ها، رنگ طیف که

 

 دربیمارستان سبز فضای

 و درد تری،بس مدت و کند می تسريع را بیمار بهبود دوره درختان، مشاهده .دارد تأثیر بیماران بهبودی روند در هم سبز فضای

 دادن کاهش با میتواند اما کند، معالجه را سرطان يا شکسته پای تواند نمی سبز فضای .دهد می کاهش را بیمار استرس

 به گیرد؛ کار به بهبود برای را خود درونی قوای کند کمک بیمار به قرارگیرد؛ تعادل وضعیت در که کند کمک بدن به استرس

 فیزيکی درمان به بهتری کمک بتواند درمانی کادر که کند فراهم را محیطی بپذيرد؛ را عالجال بیماری شرايط کند کمک بیمار

 کنندگانت مالقا برای بیمارستان داخل فضای از دور آرام محیطی دهد؛ کاهش را درمانی کادر کاری استرس کند؛ بیمار

 .کند فراهم
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 نتیجه گیری

 محیط اين .می گذرانند بشر، دست ساختة و مصنوعی های محیط در را خود زمان بیشتر ها انسان امروز، مدرن زندگی در

 کمک استرس کاهش و توانايی ها تقويت به می تواند مکان يک از خوب طراحی و گذاشته انسان ها اثر رفتار بر کالبدی، های

 ياد درمانی فرايند از مؤلفه يک عنوان به شده، هساخت بناهای درمورد و روانشناسان پرستاران پزشکان، معماران، امروزه .نمايد

 بهبودی و درمانی روند افراد، سالمتی بر درمانی اثر محیط های نشان دهنده ی خاص، طور به مطالعات بین، اين در .می کنند

 بهبود تسريع نهزمی در را يک هر اثر می توان يکديگر کنار در درمانی بکارگیری معماری با بنابراين .می باشد بیمار افراد

 منظر، طراحی عناصر و بیمار بین تعامل ايجاد خارجی، و داخلی فضاهای بین يکپارچگی ايجاد. کرد برابر چندين بیماران

 فضاهای در کیفیت ايجاد آن، خاص معماری از بهره گیری چشم انداز سبز، ايجاد فضا، در صوتی آلودگی کردن کم امکان

 تغییر ايجاد امکان بیماران، بین تعامل برای وجود فضاهايی بیمار، نیازهای از فضا درك فضا، به نسبت تعلق حس ايجاد داخلی،

 بودن مناسب معماری بومی، از استفاده بیمار، خود توسط فضا رطوبتی و دمايی شرايط تنظیم امکان چیدمان، و مبلمان در

 نتايجی آنها بکارگیری که کنترل قابل و مناسب نور جودو جامعه، فرهنگ با مرتبط رنگ های و طرح از استفاده فضاها، ابعاد

 درد، تحمل آستانه افزايش بستری، زمان مدت کاهش محیطی، رفتارهای بهبود و آرامش ايجاد و بیمار استرس نظیرکاهش

 با همخوان که جاآن از و فضا با ارتباط برقراری امکان فضا، آوردن وجود به در بیمار امکان مداخله فضا، از بیمار لذت افزايش

 داشت. خواهد دنبال به نیز درمانی مراکز در را اسالمی- ايرانی معماری بازنده سازی است آن از برگرفته و فرهنگ
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 منابع

 

 رهپويه مجله ،")کودکان بیمارستان محیطی گرافیک بر آن تأثیرات و فضا و فرم رنگ،( 2هنردرمانی" ويکتوريا، کريمی، -

 1386 تابستان و بهار ،2 هشمار هنر،

 1367 بهشتی، شهید دانشگاه : تهران ،"محیط روانشناسی" شهرناز، مرتضوی، -

 بخش در بستری بیماران اضطراب بر تن آرامی و موسیقی درمانی روشهای تأثیر" يداهلل، وهابی، سیاوش از نقل به آپديک -

  مراقبت های

 1381 زمستان ، 31 شماره ايران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله ،"قلبی ويژه .

 و مهر ، 12 شماره خیال، آينه ،"ايران امروز معماری و هويت مفهوم :هويت مسئله و ايران امروز معماری" علی اکبر، قطبی، -

 1387 آبان

- Dilani و De Vos, یمارستانب در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد با کودکان نیازهای تحلیل و مبنای ارزيابی بر اطفال

 1390 زمستان ، 48 شماره

 ملی همايش سومین ،"شفابخش معماری رويکرد با درمانی فضاهای در داخلی معماری نقش واکاوی" آمنه، ابراهیمی،  -

  و لیداخ معماری

 1392 اصفهان، در دکوراسیون .

- dams et al  بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 و ارزيابی مبنای

 مستانز ، 48 شماره شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد با کودکان نیازهای تحلیل

1390 

Ulrich -  مبنای بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 تحلیل و ارزيابی

 1390 زمستان ، 48 شماره شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد با کودکان نیازهای

ابن  و عیسی حجت، از نقل به ,Del Nord ,Mursa favi, Ulrich et al., De Vos , Dilani کهانا، اندرو، مک تی  - 

 الشهیدی،

 کاهش رويکرد با کودکان نیازهای تحلیل و ارزيابی مبنای بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات،

 1390 زمستان ، 48 شماره ،شهرسازی و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس

 Dilani - مبنای بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 و ارزيابی
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 زمستان ، 48 شماره شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد با کودکان نیازهای تحلیل

1390 

 Whithouse, Mursafavi - در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 بر اطفال بیمارستان

 شماره شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد با کودکان نیازهای تحلیل و ارزيابی مبنای

 1390 زمستان ، 48

 تحلیل و ارزيابی مبنای بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت، - 

  با کودکان نیازهای

 1390 زمستان ، 48 شماره شهرسازی، و معماری زيبا هنرهای نشريه ،"محیط از ترس کاهش رويکرد

 Del Nord - بر اطفال بیمارستان در بستری فضای تعريف باز" ات،مرجان الساد ابن الشهیدی، و عیسی حجت، از نقل به 

 و ارزيابی مبنای
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