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معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد
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   سارا حمزه لو1، الهام سنبلی2

چکیده

بــا توجــه بــه نقــش بســيار مهــم و حســاس فضاهــای درمانــی در راســتای حفــظ و یــا بهبــود ســامت افــراد جامعــه، لــزوم 
توجــه بــه معــاری داخلــی مراکــز درمانــی در کنــار طراحــی معــاری آن چــه بــه لحــاظ عملکــردی و چــه کالبــدی بيــش 
از پيــش احســاس می شــود. طراحــی داخلــی مراکــز درمانــی بــه ســبب تأثیــر قابــل توجهــی کــه بــر مراجعیــن، بیــاران و 
پرســنل درمــان می گــذارد بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــه نحــوی باشــد کــه اســرس و اضطــراب را کاهــش دهــد و 
بــرای آنــان فضایــی آرام و امیدبخــش فراهــم منایــد. ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی اســت و بــه روش توصیفــی-

تحلیلــی و بــا بهره گیــری از مطالعــات کتابخانــه ای و اســنادی بــا هــدف بهبــود عملکــرد و اصــاح روانشــناختی فضاهــای 
داخلــی مراکــز درمانــی بــا تکیــه بــر نتایــج طراحــی مبتنــی بــر شــواهد بــه ارائــۀ معیارهــا و راهکارهــای طراحــی داخلــی 
مراکــز درمانــی می پــردازد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه طراحــي مبتنــی بــر شــواهد متاثــر از پزشــكی مبتنــی بــر 
شــواهد اســت و بــا آن همپوشــانی دارنــد و ایــن نــوع نگــرش ارائه كننــدۀ توصيه هــای طراحــي بــر پايــۀ روابــط علـّـی بــن 
ــا و معیارهــای  ــری مولفه ه ــوب اســت و شــناخت و بکارگی ــج مطل ــی طراحــی شــده و نتاي ــط درمان مشــخصه های محي
روانشــناختی در طراحــی داخلــی ماننــد بهره گیــری مناســب از نــور، رنــگ ،فضاهــای تطبیق پذیر،عنــارص طبیعــی و پوشــش 
گیاهــی، در افزایــش کیفیــت مراکــز درمانــی و طراحــی محیــط ایمن تــر، بــا آرامــش بیشــر و اســرس زایــی کمــر موثــر 

می باشــد و منجــر بــه بهبــود عملکــرد درمانــی می شــود. 

واژگان کلیدی: طراحی داخلی،مراکز درمانی، طراحی مبتنی بر شواهد، نور، رنگ، فضاهای تطبیق پذیر
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مقدمه

ــی  ــرريس نيازهــای وی از لحــاظ روحــی و جســمی، معــاران و طراحــان داخل ــار و ب ــط بي ــه رشاي توجــه ب
ــه طوری کــه عنــارص  ــد. ب ــه رعایــت دقیــق متــام اصــول و مؤلفه هــاي معــاري فضــای درمانــی مي کن ــزم ب را مل
بــری همچــون، فرم هــای تأثريگــذار بــری، نــور و رنــگ الزم اســت بــه مراتــب اســتفادۀ  خــود در قســمت های 
مختلــف مراکــز درمــاين مــورد ارزيابــی علمــی قرارگرفتــه و گزینش هــا مبتنــی بــر شــواهد علمــی و بــا بررســی 
تأثرياتــی کــه بــر روان بيــار، بــر جســم وی و همچنــن بــر عملکــرد کارکنــان مرکــز درمانــی می گذارنــد، صــورت  
پذيــرد)Hamilton, 2003(.  فضاهــای درمانــی مکان هایــی هســتند کــه افــراد بــرای مــداوا، درمــان و مراقبــت بــه 
آن هــا مراجعــه می کننــد و بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه بــدن و ذهــن مراجعــه کننــدگان در آن اســراحت کــرده 
و احساســات منفــی را بــرای مدتــی بــه فراموشــی بســپرد. اّمــا بــرای ســال های طوالنــی، مکان هــای اســریل، رسد 
و پــر رس و صدایــی بودنــد کــه در آن هــا حتــی نــور بیشــر بــرای شــارش قرص هــا و تعویــض بســرها تنظیــم 
ــر در بیارســتان ها و فضاهــای درمانــی توســعه  ــا کمــک ســازمان پلنــری1 ، یــک رویکــرد جامع ت می شــد. امــا ب
یافــت. بــه یک بــاره آثــار هــری زیبــا، رنگ هــای آرامش بخــش و گیاهــان و گل هــای طبــی بــه داخــل فضاهــای 
Louise Krage-  ( درمانــی آورده شــدند کــه بــه نظــر می رســد بــر رونــد بهبــودی بیــاران تأثیــر مثبتــی دارنــد

.)lund & Kukk, 2016

امــروزه طراحــی داخلــی معــاری بــه بخــش مهمــی از رونــد معــاری تبدیــل شــده اســت و بــا ابتدایی تریــن 
ــتان،  ــورد بیارس ــود. در م ــل می ش ــران کام ــرف کارب ــا ت ــا ب ــا فض ــود و در انته ــاری رشوع می ش ــم مع مفاهی
بهــر اســت طــراح داخلــی بتوانــد بــه عنــوان یــک معــار بــه طــور گســرده و مســتقیم کار را در دســت گیــرد و 
معمــوالً هــم در قراردادهــای معــاری بــه طــور اساســی ذکــر شــده کــه ایــن کار مســتقیاً توســط معــار انجــام 
شــود. رشکت هــای معــاری ممکــن اســت خــود بــه طــور مجــزا دارای یــک طــراح داخلــی باشــند کــه ایــن طراحان 
بــرای انجــام کلیــۀ  خدمــات مــورد نیــاز بــرای تکمیــل هرگونــه مرکــز درمانــی از جملــه طراحــی اولیــه و ماحظــات 
ــا  ــا ب ــد. هزینه ه ــارت را دارن ــن مه ــت بهری ــرل قیم ــول و کن ــداری محص ــر و نگه ــداری و تعمی ــردی، پای عملک
توجــه بــه دامنــۀ  کار متفــاوت اســت و پیــش از انجــام کار بهــر اســت مشــاوره انجــام شــود. برنامه ریــزی بــرای 
ــرای ایجــاد بهریــن  ــد فرآینــدی جامــع باشــد و از متــام مهارت هــای تیــم طراحــی ب آینــدۀ  مراکــز بهداشــتی بای
محیــط بــرای بیــاران و مراقبــت از آن هــا اســتفاده شــود. طراحــی داخلــی بخــش مهمــی از ایــن فرآینــد اســت 
و بایــد بخشــی از فرآینــد طراحــی از ابتــدای پــروژه باشــد و نــه فقــط کاربــرد مبلــان بــرای طراحــی ســاختان. 
بدیهــی اســت کــه طراحــی داخلــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی بایــد در ارتبــاط نزدیــک بــا کاربــران باشــد. بنابراین 
ــام شــود.  ــا انج ــاده ترین راهکاره ــا س ــران و ب ــی کارب ــات جســمی و روان ــه خصوصی ــا توجــه ب ــد ب طراحــی بای
انجمــن طراحــی داخلــی آمریــكا2 ماهیــت طراحــی داخلــی را نــه تنهــا کاربــردی، بلکــه بــه عنــوان یــك پیرشفــت 

. )Cetin et al, 2018(در کیفیــت زندگــی و فرهنــگ كاربــران توصیــف می كنــد

سوال های تحقیق

بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان شــده ،در ایــن پژوهــش نگارنــدگان بــر آن شــدند تــا پاســخی بــرای ســوال های زیــر 
بیابنــد:

الف(کدام عوامل و مولفه های روانشناختی در طراحی داخلی مراکز درمانی موثرند؟ 

ب( این عوامل چه تأثیری بر روند بهبود بیاران  و عملکرد کارکنان و پرسنل درمان دارند؟
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پیشینۀ تحقیق

 موضــوع طراحــی بســیار فراگیــر بــوده و نیــاز بــه کاربــرد آن بــرای ارتقــاء کیفیــت محیط هــای انسان ســاخت 
شــامل منابــع متعــددی اســت کــه تــا کنــون مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. احداث مراكز درماىن و علم پزشىك 
قدمتى برابر با تاريخ برشى دارد، اّما در سال هاى اولیــۀ دهۀ 1960 طراحى فضا بر اساس رويكرد محيط شناسانه، 

پــا به عرصه نهاد )مطلبــی و وجــدان زاده، 1٣9٥(.

طراحــی داخلــی مراکــز درمانــی معمــوالً بیشــر بــر روی مســائل فیزیکــی متمرکــز شــده اســت، ماننــد ایجــاد 
فضاهــای مناســب بــرای عملکردهــای مناســب یــا تهویــۀ کافــی بــرای اتاق هــای جراحــی و غیــره. بــا ایــن وجــود، 
در ســال های اخیــر بــه ایــن نتیجــه دســت یافته انــد کــه تنهــا در نظــر گرفــن مســائل فیزیکــی بــرای اطمینــان 
از رضایــت از ایــن امکانــات کافــی نیســت. هان طــور کــه روگا4 در ســال 1989 اظهــار داشــت طراحــی عــاوه 
بــر ایجــاد کارایــی عملکــردی، هــدف حیاتــی دیگــری نیــز دارد کــه آن ایجــاد فضاهایــی از نظــر» روانشــناختی« 

. )Ulrich, 1991( اســت

ــش شــناخته  ــاران از قرن هــا پی ــان بی ــر درم ــی، ب ــت در محیط هــای درمان ــن کیفی ــر ای ــن راســتا تأثی  در ای
شــده اســت. در اواخــر قــرن هجدهــم فلورانــس نایتینــگل٣ بــه بررســی عنــارص محیطــی تأثیرگــذار پرداخــت و 
در ایــن رابطــه اتاق هــای بســری بــا ارتفــاع بیشــر، پنجره هــای بزرگ تــر، تهویــه و نــور طبیعــی مناســب را بــه 
ــی بیــاران در بیارســتان پیشــنهاد داد. پــس  ــودی و کاهــش فشــار روان ــع بهب ــر در ترسی ــوان عنــارصی موث عن
ــر  ــدون پنجــره، کریدورهــای پ ــه راهروهــای ب ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــات مطــرح شــده توســط او، ب از نظری
ــا بــوی نامطبــوع، حســی از ناخوشــایندی در فضــا بــه وجــود  پیچ و خــم، محوطه هــای داخلــی اســرلیزه شــده ب
ــه  ــی ک ــود. در محیط های ــی ش ــاران م ــرس در بی ــی و اس ــار روان ــش فش ــبب افزای ــه س ــد و در نتیج می آورن
بیــاران مــدت طوالنــی را در آن جــا ســپری می کننــد، تأثیــرات روانشــناختی در میــان عوامــل موثــر بــر محیــط 

ــاد، 1٣94(. ــاهچراغی و بندرآب ــد )ش ــاران می یاب ــر روی بی ــری ب ــت بیش اهمی

دغدغه هــای طراحــان و پژوهشــگران  ایجــاد محیطــی امــن و ایمــن در فضاهــای درمانــی اســت و بر اساس 
ــی مؤثرند شامل اين موارد هستند: امينى،  ــای درمان ــک فض ــی ی پژوهشهاى اسكان لون عنارصى كه در شفابخش
ارگونومى، رنگ ها، آثار هرى، نور، چشم انداز بريوىن، مبلان، محيط پريامون و درمان هاى مختلف )مطلبــی و 

وجــدان زاده، 1٣9٥(.

ــا نیازهــای امــروز و آینــده را برطــرف کننــد و نشــانه ها  ــا در حــال تغییــر هســتند ت مراکــز درمانــی در دنی
حاکــی از آن اســت کــه سیســتم درمانــی نیــاز بــه تجدیــد نظــر دارنــد. طراحــی مبتنــی بــر شــواهد٥ یــک فرآینــد 
اســت کــه بــرای برطــرف کــردن نیــاز کاربــران )بیــار، همــراه، کادر درمانــی( بــا همــکاری مجریــان مراکــز درمانــی 
و تیــم طراحــی )معــار( بــا اســتفاده از نتایــج تحقیقــات علمــی بــه طراحــی مراکــز درمانــی می پــردازد. جــدول1. 
برخــي از راهكارهــاي مبتنــی بــر شــواهد، كــه در طراحــي بيارســتان ها بــه كار گرفتــه می   شــود و نتايــج اثبــات 
ــا، تحقیقــات گســرده ای  ــا بــودن ایــن روش طراحــی در دنی ــو پ ــه ن ــا توجــه ب شــدۀ  آن هــا را نشــان می   دهــد. ب
الزم اســت تــا بتــوان بخش هــای مختلــف آنــرا بررســی کــرد. نتایــج پژوهش هــای انجــام شــده طیــف گســرده ای 

ازعوامــل از رنــگ تــا نــوع مصالــح را دربرمی گیــرد کــه ایــن پژوهــش بــه ایــن مــوارد می پــردازد.



43 معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی 
بر شواهد

جدول 1: برخی از شواهد معترب در طراحی مراکز درمانی، )مردمی و دیگران،1٣92، 1٥(

اتاق هاي 
انعطاف پذير و 

هوشمند

متركز زدايي از 
ملزومات و 

بخش ها

جامنايي 
مناسب 
ايستگاه 
پرستاري

استفاده از 
آسانسور در 

طبقات

پوشش هاي 
كاهندۀ 

رس و صدا

 و نوفه

پوشش مناسب 
كف

فضايي براي 
خانواده ها در 

اتاق بسري

ديد

 به مناظر 
طبيعي

نورپردازي 
مناسب

دسريس به نور 
طبيعي

اتاق بسري 
يك تخته     

 راهكارهاي طراحي                                             

نتايج درماين

كاهش عفونت هاي بيارستاين**

كاهش اشتباهات پزشيك****

كاهش صدمات وارده به بيار******

كاهش درد*****

بهبود خواب بيار*****

كاهش اسرس بيار********

كاهش افرسدگي بيار******

كاهش مدت زمان بسري****

بهبود راحتي و استقال بيار****

بهبود ارتباط با بيار و همراهانش****

بهبود ارتباط و حايت اجتاعي***

افزايش رضايتمندي بيار********

كاهش صدمات وارده به پرسنل***

كاهش اسرس پرسنل*****

افزايش اثر بخيش پرسنل******

افزايش رضايتمندي پرسنل*****

روش تحقیق

 ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی اســت و بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا بهره گیــری از مطالعــات 
ــا  ــی ب ــی مراکــز درمان ــود عملکــرد و اصــاح روانشــناختی فضاهــای داخل ــا هــدف بهب ــه ای و اســنادی ب کتابخان
ــۀ معیارهــا و راهکارهــای  ــه ارائ ــج پژوهــش هــای حاصــل از آن ب ــر شــواهد و نتای ــی ب ــر طراحــی مبتن ــه ب تکی

ــردازد. ــی می پ ــز درمان ــی مراک طراحــی داخل

مبانی نظری 

بــه عنــوان یکــی از رضورت هــای اساســی مــورد نیــاز بــرش، طراحــی مراکــز درمانــی دارای ســابقه ای تاریخــی 
می باشــد. اهمیــت توجــه بــه ســامت بــدن بــرای برقــراری متایــل بــه حفــظ بقــاء در انســان تاکیــد را بیــش از 
پیــش آشــکار می منایــد. بــا ایــن حــال، بــا وجــود پیرشفت هــای چشــمگیر دانــش پزشــکی می تــوان گفــت تاریــخ 
مراکــز درمانــی بــه طــور قطــع ریشــه در نگرش هــای فرهنگــی نســبت بــه بیــاری، ســالخوردگی و مــرگ دارد. در 
طــول تاریــخ بــه وضــوح دیــده شــده اســت کــه یونانیــان باســتان معتقــد بــه مســّکن های طبیعــی )نــور خورشــید 
و آب( بودنــد و توجــه و اهمیــت فراوانــی بــه فضاهــای درمانــی می دادنــد )علویان حقیقــی، نقدبیشــی، 1٣98(.

معــاری داخلــی مجموعــۀ  دانــش، فــن و هــر اســت کــه بــا عنــارص وابســته و مرتبــط از قبیــل فــرم، رنــگ و 
بافــت ســعی در بهینه ســازی فضاهــا و دســتیابی بــه کارآیــی و کارکــرد مناســب در کنــار زیبایــی معانــی و معناهــا 

* بیانگر تأثیر اثبات شده می باشد.

** بیانگر تأثیر اثبات شده با شواهد و مدارک فراوان می باشد
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دارد. معــاری داخلــی، طیــف گوناگونــی از عنــارص و مؤلفه هــا از قبیــل فــرم، نــور، رنــگ، بافــت، ســقف، دیــوار، 
ــارص ابزارهــای کار طــراح هســتند و همگــی  ــن عن ــرد. ای ــر می گی ــی و مبلــان را در ب ــارص کارکــردی و تزیین عن
بایــد بــه طــور هاهنــگ و متناســب در یــک طــرح مرتبــط و خوشــایند قــرار گیرنــد. بهبــود عملکــرد فیزیکــی و 
ــان  ــه هم زم ــی دانســت ک ــن هــدف معــاری داخل ــوان مهمری ــی را می ت ــرای راحت ســازی زندگ ــی فضــا ب روان

بایــد اصــول زیباشــناختی و عملکــردی را ســامان دهــد )چشــمه ســهرابی و همــکاران، 1٣90(.

ــور  ــاز و ظه ــش نی ــه افزای ــر ب ــوده و منج ــوردار ب ــیاری برخ ــت بس ــی از اهمی ــای درمان ــی محیط ه طراح

اصطــاح جدیــد »طراحــی مبتنــی بــر شــواهد « بــرای اســتفاده بــه عنــوان راهنــا در زمینــۀ  طراحــی داخلــی مراکز 

درمانــی می شــود. طراحــی مبتنــی بــر شــواهد فراینــد تصمیم گیــری اساســی در مــورد محیــط ســاخته شــده بــر 

اســاس داده هــای تحقیــق قابــل اعتــاد بــرای دســتیابی بــه موفق تریــن و ممکن تریــن نتایــج اســت. ایــن تئــوری 

معیارهــای مبتنــی بــر شــواهد را در طراحــی داخلــی مراکــز درمانــی بــرای تأثیــرات مثبــت بــر بیــار و همچنیــن 

ــد. در  ــه می کن ــر جنبه هــای زیبایی شــناختی و روانشــناختی، اضاف ــان بیارســتان عــاوه ب ــود عملکــرد کارکن بهب

ایــن تئــوری، اطاعــات تولیــد شــده در رونــد طراحــی مبتنــی بــر شــواهد براســاس نتایــج تأییــد شــدۀ تحقیــق و 

ــر روی طیــف گســرده ای از  ــر شــواهد ب ــی ب ــی پــس از بهــره وری6( اســت. طراحــی مبتن ــل )ارزیاب تجزیه و تحلی

موضوعــات تحقیقاتــی در زمینــۀ  طراحــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی ماننــد ایمنــی ، تعــداد بیــاران در اتاق هــا 

، صــوت ، نــور، تأثیــر محیــط ســاخته شــده بــر نتایــج درمانــی، کاهــش اســرس، محیــط کار دوســتانه و کارایــی 

.)Jakub,2014 (کارکنــان مترکــز دارد

طراحی مبتنی بر شواهد

 برخــي از صاحب نظــران، طراحــي مبتنــي بــر شــواهد را حاصــل تلفيــق دو رويكــرد علمی»طراحــی ســاختان 
مبتنــي بــر كارايــی« و »پزشــيك مبتنــی بــر شــواهد« می   داننــد.

پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد اســتفادۀ درســت،صحیح و خردمندانــه از بهریــن شــواهد رایــج در تصمیم گیــری 

ــج در  ــن شــواهد رای ــتفاده از بهری ــت آن اس ــن مزی ــوده و باالتری ــاران ب ــک بی ــت از تک ت ــرای مراقب ــی ب بالین

عملکــرد بالینــی، خدمــات بهداشــتی و  تصمیم گیــری مدیریتــی اســت. ســابقۀ پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد از ســال 

ــرگ و  میرهــای  ــرا خطاهــای پزشــکی و م ــد زی ــش به وجــود آم ــات و همکاران ــر گاردن گای ــه همــت دک 1976 ب

ــخ  ــدون پاس ــوال های ب ــود س ــل و وج ــس از تحصی ــال های پ ــکان در س ــم پزش ــودن عل ــه روز نب ــی از آن، ب ناش

ــس طراحــی  ــدی، 1٣91(. پ ــود) رنگرزج ــاخته ب ــد را رضوری س ــات جدی ــه اطاع ــاز ب ــان، نی ــرای درم ــکان ب پزش

ــواهد  ــن ش ــاس بهری ــر اس ــاختان( ب ــا )س ــورد بن ــری در م ــرای تصمیم گی ــدی ب ــواهد تاشــی عم ــر ش ــی ب مبتن

پژوهشــی در دســرس بــا هــدف بهبــود نتایــج بدســت آمــده و نظــارت بــر موفقیــت یــا شکســت ایــن نتایــج بــرای 

تصمیم گیری هــای بعــدی اســت.

یافته های تحقیق

طراحی داخلی بیوفیلیک

ــدۀ  گياهــى  ــه ارگانيســم ها و موجــودات  زن ــل انســان ها ب ــدۀ متاي ــا، پدی ــاب بايوفيلي ويلســون نويســندۀ كت
و يــا جانــورى را بايوفيليــا می نامــد. او معتقــد اســت كــه انســان بــه طــور طبيعــى بــه ســمت رنگ هــاى ســبز 
گياهــان و رنــگ آىب آب در مقابــل رنــگ خاكســرى بــن و ســيان و ديگــر مصالــح غــري طبيعــى جــذب مى شــود 
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ــا آن  ــج دقيقــه در طبيعــت و تعامــل ب ــت كــرده اســت كــه حضــور ســه اىل پن ــه ثاب ــن اســاس تجرب ــر همی و ب
باعــث کاهــش اســرس می شــود و تأثــري بســزايى در كاهــش عصبانيــت و تــرس آنــان دارد )شــکل1( )مطلبــی و 

وجــدان زاده، 1٣9٥(.

طراحــی بیوفیلیــک را می تــوان بــه ســادگی توصیــف کــرد: »آوردن فضــای بیــرون بــه داخــل«. تلفیــق عنــارص 
دنیــای طبیعــی در طراحــی مراکــز درمانــی باعــث آرامــش بیــاران و ایجــاد فضــای فراخ تــر خواهــد شــد. بــرای 
ــره  ــا به ــی در فض ــور طبیع ــر از ن ــری بیش ــوان از  بهره گی ــی ، می ت ــز درمان ــک در مراک ــی بیوفیلی ــرای طراح اج
بــرد. پنجره هــای کــف بــه ســقف ، دیوارهــای شیشــه ای پــرده ای و چراغ هــای روشــنایی نیــاز بــه نــور مصنوعــی 
را کاهــش داده و بــه بهبــود روحیــۀ  بیــار و کارکنــان کمــک می کنــد. عــاوه بــر ایــن، قــرار گرفــن در معــرض 
نــور روز می توانــد بــه عنــوان یــک مــادۀ  ضــد عفونــی کننــدۀ طبیعــی باشــد و بــه طــور خــاص بــه از بیــن بــردن 

ــد.  ــار یافــت می شــود، کمــک می کن ــی کــه معمــوالً در گــرد و غب باکری های

)URL1(  ،شکل 1: استفاده از گیاهان در طراحی داخلی

ــد کــه باعــث  ــرای آرامــش طبیعــی ایجــاد می کنن ــد آب و پوشــش گیاهــی، محیطــی را ب ــارص دیگــر مانن عن
آرامــش بیشــر بیــاران و بهبــود روحیــۀ  آن هــا می شــود، عــاوه بــر ایــن ، بــا افزایــش گیاهــان ســطح اکســیژن نیــز 
افزایــش می یابــد.در جایــی کــه افــزودن فضاهــای ســبز یــا گســرش پنجره هــا ممکــن نیســت، گزینه هــای ســاخته 
شــده توســط انســان را بــرای تکــرار ایــن مــورد می تــوان در نظــر گرفــت ، از جملــه اســتفاده از رنگ هــای خاکــی 
روی زمیــن یــا تغییــر رنــگ نــور از چــراغ ســفید » رسد« بــه چــراغ زرد» گرم تــر«. حتــی گیاهــان مصنوعــی باعــث 
ایجــاد یــک محیــط طبیعــی می شــوند و محیــط را بــه ســمت یــک فضــای دوســت داشــتنی بیوفیلی تــر هدایــت 

ــد )شــکل2(.  می کنن

)URL2( ،شکل2:استفاده از آب و پوشش گیاهی در فضای داخلی مراکز درمانی
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ــد و  ــد چــه احساســاتی را القــاء کنی ــن بســتگی دارد کــه می خواهی ــه ای ــن مســأله ب ــرا ای ــد(، زی ــا نکنی ــد )ی کنی
این کــه ســایر عنــارص بــری موجــود در فضــا چــه مــواردی هســتند. مشــخص اســت کــه بایــد از اســتفادۀ  بیــش 
از انــدازۀ  رنــگ قرمــز )بــه رنــگ خــون( و  رنــگ ســیاه )مرگ گونــه( کــه می توانــد بــرای بیــاران مزاحمــت ایجــاد 
کنــد، اجتنــاب شــود. اشــباع رنگ هــا نیــز حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اشــباع زیــاد، 
باعــث برانگیختگــی می شــود، در حالی کــه روشــنایی در رنــگ بــه لــذت کمــک می کنــد. از آن جایــی کــه در مــورد 
ســالن های انتظــار لــذت از برانگیختگــی مناســب تر محســوب می شــود، اســتفاده از رنگ هــای روشــن )شــکل٣( 
.)Louise Kragelund & Kukk, 2016(از اولویــت باالتــری نســبت بــه رنگ هــای بــا اشــباع بــاال برخــوردار اســت

 
)URL3( ،شکل٣: استفاده از رنگ های روشن در مراکز درمانی

ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــی آن ه ــی و عاطف ــرات بالین ــاظ تأثی ــه لح ــی ب ــای درمان ــور در محیط ه ــگ و ن رن
ــا باشــد.  ــت از آن ه ــی از تشــخیص و مراقب ــد بخــش مهم ــار می توان ــگ پوســت بی ــرا ظاهــر و رن هســتند، زی
ــای زرد  ــتفاده از رنگ ه ــل، اس ــت دارد. حداق ــی اهمی ــور طبیع ــای ن ــی طیف ه ــتفاده از متام ــان اس ــن می در ای
ــن  ــگ همچنی ــاب منــود. رن ــد اجتن ــری پوســت می شــوند بای ــگ ب ــر رن ــه باعــث تغیی ــی ک ــا نورهای ــی ی ــا آب ی
تأثیــرات روانــی اساســی دارد کــه در ایــن میــان رنگ هــای تیــره باعــث تشــدید و تحریــک اضطــراب یــا افرسدگــی 
ــی اســت و  ــان بالین ــه کارکن ــاز ب ــات ، نی ــه امکان ــا توجــه ب ــرای انتخــاب رنــگ ب ــی ب می شــوند. در مراکــز درمان
انتخــاب رنــگ نبایــد فقــط بــر اســاس یــک ایــده در طراحــی و یــا مــد باشــد. در ایــن محدودیت هــای بالینــی کــه 
وجــود دارد، طــراح می توانــد رنــگ هــای مختلــف را آزمایــش کنــد. هــر رنــگ می توانــد بــا یــک رنــگ متفــاوت 
هاهنــگ شــود )ســایه ای متفــاوت از هــان رنــگ(، یــک رنــگ مجــاور و یــا یــک رنــگ مقابــل روی چرخــۀ  رنــگ. 
ــد.  ــی تعــادل ایجــاد می کنن ــرم انرژی بخــش هســتند، رنگ هــای رسد آرامش بخــش و رنگ هــای خنث رنگ هــای گ

در ایــن راســتا نــکات کلیــدی کــه بایــد در نظرداشــت عبارتنــد از:

الف( در فضاهای بالینی از رنگ زرد که بر روی پوست بیار منعکس می شود اجتناب شود.

ب( رنگ هایــی را تعییــن کنیــد کــه نــه آنقــدر تیــره باشــند کــه ســیاه دیــده شــوند و نــه آنقــدر نافــذ کــه مایــۀ  
افرسدگــی باشــند.

ج( ایجاد کنراست در سطوح افقی و عمودی برای فراهم کردن دید بری بهر.

د( کف پوش هایی را انتخاب کنید که لغزنده نیستند یا ظاهری براق دارند.

رنگ

ــد.  ــال تغییرن ــفابخش در ح ــي ش ــاد محيط ــه ايج ــي رصف ب ــاين از عملکردگراي ــز درم ــاری مراک ــروزه مع ام
محيــط شــفابخش وقتــی معنــای واقعــی خــود را پیــدا می کنــد کــه تأثــريات مثبتــی بــر درمــان بيــاری داشــته 
باشــد. یکــی از عوامــل طراحــی روانشناســانه در محیــط، گرافيــک محيطــی مراکــز درمانــی اســت کــه تأثیــرات 
ــی  ــگ، عامل ــت. رن ــگ  دانس ــای آن را رن ــن مؤلفه ه ــي ازمهم تری ــوان یک ــه می ت ــذارد، ک ــار می گ ــر بی ــادی ب زی
ــر، 1٣9٣(.  ــح آهنگ ــاين و صال ــت)گرجي مهلب ــذار اس ــان تأثري گ ــر روان انس ــم ب ــم و ه ــر جس ــم ب ــه ه ــت ک اس
ــود.  ــود ش ــد بهب ــع رون ــاران و ترسی ــفای بی ــث ش ــد باع ــی می توان ــز درمان ــگ در مراک ــح از رن ــتفادۀ  صحی اس
ــوری،  ــربی و  ن ــق اک ــوند )صدی ــی ش ــکون م ــا س ــت ی ــی، فعالی ــا ناراحت ــی ی ــس راحت ــاد ح ــث ایج ــا باع رنگ ه

.)1٣92

ــه کار  ــان ب ــای آن ــاران و خانواده ه ــی در بي ــمی و روان ــای جس ــش تنش ه ــتای کاه ــد در راس ــا بای رنگ ه
ــی و  ــي مهلبان ــم آورند)گرج ــتانی فراه ــان بيارس ــرای کارکن ــوع ب ــي مطب ــر آن محيط ــاوه ب ــوند و ع ــه ش گرفت
ــد،  ــه نظــر می آین ــزی و ســاده ب ــه رنگ هــا غری ــه نســبت ب ــا ب ــش م ــاً واکن ــر، 1٣9٣(. اگرچــه غالب ــح آهنگ صال
ــه تنهــا بــه جهــت  ــا نــور، چشــم و مغــز می باشــد. نقــش رنــگ ن ــا ایــن امــر در تعامــل بســیار پیچیــده ای ب اّم
ــرات روانشــناختی و  ــی محیط هــای ســاخت بــرش، بلکــه از نظــر تأثی ــر جنبه هــای زیبایی شــناختی و فن ــر ب تأثی

.)Ghamari & Amor, 2016( ــت دارد ــز اهمی ــان نی ــر انس ــی ب فیزیولوژیک

انتخــاب یــک مجموعــه رنــگ بــرای یــک محیــط مشــخص بــه عوامــل مختلفــی همچــون موقعیــت جغرافیایی؛ 
خصوصیــات کاربــران بالقــوه، فرهنــگ غالــب آن هــا، ســن، طبیعــت و ویژگــی منابــع نــوری؛ انــدازه و شــکل فضــا؛ 
و نــوع فعالیت هایــی کــه در ایــن محیــط خــاص انجــام می شــود بســتگی دارد.رنــگ بــه عنــوان یــک احســاس 
بــری ذهنــی تولیــد شــده توســط نــور توصیــف شــده اســت. مــا می توانیــم رنگ هــا را ببینیــم زیــرا اکــر ســطوح 
ــد، امــا مقــداری از انــرژی نــوری کــه توســط یــک ســطح  توانایــی جــذب طــول مــوج مشــخصی از نــور را دارن
خــاص جــذب منی شــود، بــه چشــم مــا بــاز می گــردد. ایــن بازتــاب نــور در مغــز مــا بــه عنــوان یــک طیــف خــاص 
تفســیر می گــردد.  اصــول هاهنگــی می توانــد در ایجــاد یــک محیــط دل انگیــز یــا تأثیــرات ارادی رنــگ کمــک 
کنــد، بــا ایــن حــال آنچــه باعــث می شــود یــک ترکیــب رنــگ بــرای گروهــی از مــردم خوشــایند باشــد، می توانــد 
بــرای گروهــی دیگــر ترکیبــی غیرجــذاب باشــد. عــاوه بــر ایــن، ترکیب هــای رنگــی ســنتی هاهنــگ در زمانــی 
ــد.  ــر می کنن ــان تغیی ــذر زم ــت در گ ــه در نهای ــر اســاس ســلیقه های مشــخصی ایجــاد شــده اند، ک مشــخص و ب
بنابرایــن، عــاوه بــر اســتعداد هــری، طراحــان رنــگ بایــد تجربــۀ عملــی و درکــی جامــع از ویژگی هــای رنــگ و 

. )Tofle et al, 2004( همچنیــن ماهیــت چشــم انســان داشــته باشــند

ــام داده  ــاران انج ــودی بی ــد بهب ــگ در رون ــر رن ــر روی تأثی ــی ب ــا و تحقیقات ــز پژوهش ه ــارگارت ویلیام  م
ــار را  ــر بی ــگ ب ــر رن ــاوت، تأثی ــاران در وضعیت هــای رنگــی متف ــار بی ــر رفت ــی ب ــات تجرب ــا مطالع اســت و ب
ــت  ــون و رسع ــار خ ــف برفش ــای مختل ــه رنگ ه ــت ک ــد اس ــن معتق ــارد ورمت ــد. ریچ ــکار می دان ــل ان ــر قاب غی

.)Karimi, 2008( ــذارد ــی گ ــر م ــز تأثی ــت مغ ــزان فعالی ــر می ــور ب تنفس،همین ط

ــرس  ــگری، اس ــیاری، پرخاش ــز، هوش ــر مترک ــد ب ــور می توان ــگ و ن ــۀ  رن ــه رابط ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
ــا ســطح روشــنایی کــم  ــا ســبز کــه ب ــۀ  شــارپ7  )1974(، رنگ هــای رسد ماننــد آبــی ی ــر بگــذارد. طبــق گفت تأثی
اســتفاده شــده باشــند، تأثیــرات منفــی رس و صــدا را خنثــی و مترکــز بــر کارهــای دشــوار را ســهولت می بخشــند 

.)Cetin et al, 2018(

رنگ هــای مــوج کوتــاه ماننــد آبــی و ســبز لــذت بیشــری نســبت بــه رنگ هــای مــوج بلنــد ماننــد قرمــز و 
زرد ایجــاد می کننــد. بــا ایــن حــال، همچنــان تناقضاتــی وجــود دارد کــه به عنــوان مثــال زرد بــا روزهــای آفتابــی 
و طبیعــت همــراه اســت و بــه عنــوان یــک رنــگ الهام بخــش و یکــی از مثبت تریــن رنگ هــا بــه شــار می آیــد. 
بنابرایــن، به طــور کلــی دشــوار اســت کــه دقیقــاً بدانیــد از چــه رنگ هایــی در محیط هــای بیارســتانی اســتفاده 
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ــد و  ــد چــه احساســاتی را القــاء کنی ــن بســتگی دارد کــه می خواهی ــه ای ــن مســأله ب ــرا ای ــد(، زی ــا نکنی ــد )ی کنی
این کــه ســایر عنــارص بــری موجــود در فضــا چــه مــواردی هســتند. مشــخص اســت کــه بایــد از اســتفادۀ  بیــش 
از انــدازۀ  رنــگ قرمــز )بــه رنــگ خــون( و  رنــگ ســیاه )مرگ گونــه( کــه می توانــد بــرای بیــاران مزاحمــت ایجــاد 
کنــد، اجتنــاب شــود. اشــباع رنگ هــا نیــز حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اشــباع زیــاد، 
باعــث برانگیختگــی می شــود، در حالی کــه روشــنایی در رنــگ بــه لــذت کمــک می کنــد. از آن جایــی کــه در مــورد 
ســالن های انتظــار لــذت از برانگیختگــی مناســب تر محســوب می شــود، اســتفاده از رنگ هــای روشــن )شــکل٣( 
.)Louise Kragelund & Kukk, 2016(از اولویــت باالتــری نســبت بــه رنگ هــای بــا اشــباع بــاال برخــوردار اســت

 
)URL3( ،شکل٣: استفاده از رنگ های روشن در مراکز درمانی

ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــی آن ه ــی و عاطف ــرات بالین ــاظ تأثی ــه لح ــی ب ــای درمان ــور در محیط ه ــگ و ن رن
ــا باشــد.  ــت از آن ه ــی از تشــخیص و مراقب ــد بخــش مهم ــار می توان ــگ پوســت بی ــرا ظاهــر و رن هســتند، زی
ــای زرد  ــتفاده از رنگ ه ــل، اس ــت دارد. حداق ــی اهمی ــور طبیع ــای ن ــی طیف ه ــتفاده از متام ــان اس ــن می در ای
ــن  ــگ همچنی ــاب منــود. رن ــد اجتن ــری پوســت می شــوند بای ــگ ب ــر رن ــه باعــث تغیی ــی ک ــا نورهای ــی ی ــا آب ی
تأثیــرات روانــی اساســی دارد کــه در ایــن میــان رنگ هــای تیــره باعــث تشــدید و تحریــک اضطــراب یــا افرسدگــی 
ــی اســت و  ــان بالین ــه کارکن ــاز ب ــات ، نی ــه امکان ــا توجــه ب ــرای انتخــاب رنــگ ب ــی ب می شــوند. در مراکــز درمان
انتخــاب رنــگ نبایــد فقــط بــر اســاس یــک ایــده در طراحــی و یــا مــد باشــد. در ایــن محدودیت هــای بالینــی کــه 
وجــود دارد، طــراح می توانــد رنــگ هــای مختلــف را آزمایــش کنــد. هــر رنــگ می توانــد بــا یــک رنــگ متفــاوت 
هاهنــگ شــود )ســایه ای متفــاوت از هــان رنــگ(، یــک رنــگ مجــاور و یــا یــک رنــگ مقابــل روی چرخــۀ  رنــگ. 
ــد.  ــی تعــادل ایجــاد می کنن ــرم انرژی بخــش هســتند، رنگ هــای رسد آرامش بخــش و رنگ هــای خنث رنگ هــای گ

در ایــن راســتا نــکات کلیــدی کــه بایــد در نظرداشــت عبارتنــد از:

الف( در فضاهای بالینی از رنگ زرد که بر روی پوست بیار منعکس می شود اجتناب شود.

ب( رنگ هایــی را تعییــن کنیــد کــه نــه آنقــدر تیــره باشــند کــه ســیاه دیــده شــوند و نــه آنقــدر نافــذ کــه مایــۀ  
افرسدگــی باشــند.

ج( ایجاد کنراست در سطوح افقی و عمودی برای فراهم کردن دید بری بهر.

د( کف پوش هایی را انتخاب کنید که لغزنده نیستند یا ظاهری براق دارند.
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ــاله  ــن مس ــرا ای ــد، زی ــدود کنی ــا مح ــا در فض ــه را روی دیواره ــتفاده از آین ــم، اس ــری از توه ــرای جلوگی ه( ب
.)Cetin et al, 2018( باعــث رسدرگمــی و بی نظمــی شــود می توانــد 

در طراحــی بیارســتان و انتخــاب رنــگ، طــراح مجــاز نیســت از ســلیقۀ شــخصی خــود اســتفاده کنــد، چــرا 
ــر  ــران موث ــی پرســتار و دیگــر کارب ــا کارای ــار و ی ــودی بی ــه شــد انتخــاب رنــگ در بهب کــه هان طــور کــه گفت
ــد  ــه فوای ــند. از جمل ــده باش ــکین دهن ــذاب، آرام و تس ــد ج ــن می توانن ــای روش ــگ ه ــتفاده از رن ــت. اس اس
ــان  ــاران و مراجع ــه بی ــب توج ــی، جل ــهیل راه یاب ــه  تس ــوان ب ــی می ت ــای درمان ــگ در محیط ه ــتفاده از رن اس
ــژه، پنهــان کــردن مناطقــی کــه فقــط مــورد اســتفاده مســئولین می باشــد، ایجــاد و شناســایی  ــه فضاهــای وي ب
ــوان اثرگــذاری  ــه عن ــاً ب ــذت بخــش و جــذاب و نهایت ــران، ایجــاد فضاهــای ل ــرای متامــی کارب عملکــرد فضاهــا ب
مهــم بــر روحیــه بیــاران، اشــاره کــرد. هم چنیــن بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده چهــار رنــگ )بنفــش، ســبز، 

ــاد، 1٣94(. ــد )شــاهچراغی و بندرآب ــی دارن ــز درمان ــرد را در مراک ــژ( بیشــرین کارب نارنجــی، ب

نور

در طراحــی بیارســتان ها و مراکــز بهداشــتی و درمانــی، بــه دلیــل اهمیــت بــاالی ماهیــت ایــن کاربری هــا 
ــردی  ــدۀ  عملک ــط پیچی ــودن رواب ــم ب ــز حاک ــند و نی ــاط می باش ــان در ارتب ــم انس ــامت روح و جس ــا س ــه ب ک
ــح از  ــتفادۀ  صحی ــات، اس ــن الزام ــی از ای ــی دارد. یک ــش حیات ــب نق ــی مناس ــات طراح ــه الزام ــه ب ــا ، توج آن ه
ــوار  ــودی را هم ــیر بهب ــد مس ــگ می توانن ــور و رن ــی از ن ــدی، 1٣91(. آگاه ــت)مهدی زاده رساج و اح ــور اس ن
ــد  ــور و رنــگ می توان ــه از ن ــد چــرا کــه اســتفادۀ ناآگاهان ــی را آســان تر کنن ــه آرامــش درون ــد و دسرســی ب کنن
ــوص  ــه خص ــنایی، ب ــوری، 1٣92(. روش ــربی و ن ــق اک ــردد )صدی ــی گ ــی و خواب آلودگ ــی، بیهودگ ــبب افرسدگ س
ــند  ــناختی، کاربرپس ــیریابی، زیبایی ش ــر مس ــم از نظ ــک ارزش مه ــی، دارای ی ــتی و درمان ــای بهداش در محیط ه
 )Dalke et al, 2006( بــودن، ایمنــی، عامت گــذاری، ترویــج حــس خــوب و حتــی افزایــش نــرخ بهبــودی اســت
.جهت گیــری صحیــح ســاختان، شــکل مناســب پنجره هــا، کنــرل تابــش خیره کننــده، تعییــن مقــدار مناســب نــور 
روز، تشعشــع رنــگ و درجــه حــرارت و تعــادل بیــن نــور الکریکــی و روشــنایی روز عوامــل مهــم در ایجــاد یــک 
محیــط شــفابخش در رابطــه بــا نــور هســتند )مهــدی زاده رساج و احــدی، 1٣91(. هــدف اصلــی یــک نورپــردازی 
بــا طراحــی خــوب، ایجــاد محیطــی اســت کــه از وجــود دیــد خــوب و محیطــی درخشــان کــه باعــث اختــال در 
بینایــی منی شــود، اطمینــان حاصــل کنــد. بــا ایــن حــال، بــرای نورپــردازی در معــاری، راحتــی و رضایــت بــری 

.)Cetin et al, 2018( ــت اســت ــز اهمی ــی حائ ــز از جنبه هــای جســمی و روان نی

بهره گــريى از نــور روشــن در درمــان افرسدگــى بســيار مؤثــر اســت و اســرس را كاهــش مى دهــد. همچنــن 
ــه  ــبت ب ــرى را نس ــان كوتاه ت ــدت زم ــتند، م ــرى هس ــاىب بس ــن و آفت ــور روش ــا ن ــى ب ــه در اتاق هاي ــرادى ك اف
ــی و وجــدان  ــد )مطلب ــور كاىف بســرى هســتند در بيارســتان ســپرى مى كنن ــدون ن ــه در اتاق هــاى ب ــرادى ك اف
ــا می شــود.  ــور مصنوعــی مهی ــور طبيعــی و ن ــع  ن ــب دو منب ــا ترکي ــی ب ــز درمان ــور مراک ــن ن زاده، 1٣9٥(. تامی
المپ هــای الكرونيكــی ماننــد فلورســنت و رشــته ای، طيف هــای نارنجــی قرمــز و زرد تــا قرمــز و حتــی زرد تــا 
ســبز را ســاطع می کننــد. مهمریــن بخــش طيــف نــور روز قســمت آبــی رنــگ آن اســت کــه بــرای بــدن بســيار 
الزم اســت و فقــط المپ هــای فلورســنت بــا طيــف کامــل ایــن قابليــت را دارنــد کــه عــاوه برهزینــۀ اوليــۀ تهيــۀ  
آن هــا، امــكان اســتفاده از آن در متــام بخش هــای ســاختان ممكــن نيســت. بــه همــن دلیــل نــور طبيعــی روز را 

ــان نقوســی، 201٥(. ــر اهميــت می کند)معتمــدی و درودی بســيار پ

تحقیقــات وســیع در ایــاالت متحــده نشــان داده کــه طراحــی خــوب نــور بــا زاویــۀ اســتاندارد باعــث ترسیــع 
ســامتی بیــاران و افزایــش شــادابی تــوأم بــا کار بهــر پرســنل می شــود. بررســی مســألۀ  معنــای بیولوژیکــی نــور 
و تأثیــر نــور آفتــاب در امــر بهبــودی مخصوصــاً در بســری های طوالنــی مــدت رضوری اســت تــا ســوخت وســاز 
بــدن و گــردش خــون بــه درســتی انجــام پذیــرد. منایــش ناگهانــی نــور ســبب تحریــک غــدد فــوق کلیــوی می شــود. 
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.)Mahdi, 2003(نــور آفتــاب بــه نوعــی، نشــانۀ امیــد و بهبــودی و خــروج از بســر بیــاری محســوب مــی گــردد

از دیگــر فوایــد نــور روز در مراکــز درمانــی وضعيــت بهــر فيزیكــی و روانــی کارکنــان و بيــاران اســت. ایــن 
نــور بــا ایجــاد حــس گشــودگی و آزادی، ایــن مراکــز را از تصــور زنــدان بــودن و مــكان بــدون پنجــره دور می کنــد 
و باعــث می گــردد کــه اســتفاده از نورهــای مصنوعــی ســفيد از بــن رفتــه و هزینه هــای بســری را نيــز کاهــش 
دهــد، زیــرا بيــاران رسیعــر بهبــود می یابنــد. در آمریــكا مقــرر شــده اســت کــه بــرای اتاق هایــی کــه بيــاران 
آن هــا بيــش از 2٣ ســاعت در آن بســری می شــوند حتــاً پنجــره وجــود داشــته باشــد. در مراکــز درمانــی پنجــره 
ــای  ــا در بازه ه ــاص و ی ــدید و خ ــای ش ــا در بياری ه ــود اّم ــاب می ش ــور آفت ــث ورود ن ــاران باع ــاق بي در ات
زمانــی خــاص بيــاری نيــاز هســت کــه اتــاق کامــاً تاریــک باشــد تــا ســاعت بيولوژیــک بــدن در رشایــط کامــل 
آســایش بــه اســراحت و خــواب بيــار کمــک کنــد ) معتمــدی و درودیــان نقوســی، 201٥(.  بــرای ایــن نقــاط، 
دسرســی بــه نــور طبیعــی در فضــای داخلــی محیط هــای بهداشــتی درمانــی بــه نــور مصنوعــی ارجحیــت دارد. 
ــود پنجــره  ــور طبیعــی، کمب ــرار گرفــن در معــرض ن ــت ق ــه تحقیقــات انجــام شــده در مــورد اهمی ــا توجــه ب ب
ــور الزم  ــل مذک ــی دالی ــه متام ــی روان پریشــی شــود)Ulrich, 1991(.  ب ــد باعــث ایجــاد اضطــراب و حتّ می توان
اســت تــا در فضــای داخلــی مراکــز بهداشــتی درمانــی نــور طبیعــی تــا حــد امــکان فراهــم شــود. عــدم اســتفاده 
ــل  ــه قاب ــد ک ــتان وارد می کن ــار و بیارس ــر بی ــیب هایی ب ــی آس ــی مراکزدرمان ــی داخل ــاب در طراح ــور آفت از ن

.)Mahdi, 2003(جــربان نیســت

ــتی  ــای بهداش ــه فضاه ــری ب ــیل بیش ــه پتانس ــود دارد ک ــاری وج ــردازی در مع ــی در نورپ ــۀ حیات ــار مؤلف چه
ــد از: ــا عبارتن ــن مؤلفه ه ــد. ای ــک کن ــتان کم ــان بیارس ــاران و کارکن ــت بی ــه منفع ــا ب ــد ت ــی می بخش درمان

الف( زمان، طول مدت و دمای رنگ نور در اتاق هایی برای بیاران در تقابل کارکنان؛

ب( قرار گرفن در معرض روشنایی روز؛

ج( سطح روشنایی درجهت حذف باکری ها؛

 د( مواد استفاده شده در لنز المپ ها در ارتباط با مواد ضد باکری 

ایــن عوامــل ایــن واقعیــت را پررنــگ می کنــد کــه بــرای تقویــت ایمنــی امکانــات بهداشــتی درمانــی بــرای 
کارمنــدان و بیــاران، ارگونومــی محیطــی بایــد نقــش برجســته تــری در ســاختان بیارســتان ها و مراکــز درمانــی 

.)Walton, 2017( داشــته باشــد

ــی مطــرح اســت تفــاوت چرخــۀ خــواب پرســتاران و  ــی کــه در مراکــز بهداشــتی و درمان یکــی از موضوعات
بیــاران می باشــد. از آن جایی کــه بســیاری از پرســتاران در شــیفت شــب مشــغول بــه کار هســتند، چرخــۀ خــواب 
ــا چرخــۀ  ــو منتقــل می شــود. پرســتاران شــیفت شــب کــه از همگام ســازی ب ــه جل ــم شــبانه روزی آن هــا ب و ریت
روشــنایی- تاریکــی طبیعــی محــروم هســتند نیــز، بیشــر در معــرض ابتــا بــه مشــکات ســامتی هســتند. ایــن 
خطــرات بــرای پرســتاران باالتــر اســت از آنجــا کــه چرخــۀ خــواب آنــان بــه راحتــی در معــرض روشــنایی زیــاد 
روز زمانــی کــه بــرای خــواب آمــاده می شــوند مختــل می شــود. از ایــن رو، قــرار گرفــن در معــرض نــور روشــن 
در طــول شــب می توانــد خطــرات ناشــی از مشــکات ســامتی را در پرســتارانی کــه دارای شــیفت شــب هســتند، 

.)Cui et al, 2017( کاهــش دهــد

نکتــۀ اصلــی طراحــی نــور مناســب ، توزیــع یکنواخــت نــور و ایجــاد میــزان نــور مشــابه از یــک فضــا بــه 
ــاد در مجــاورت یــک منطقــۀ کــم نــور باعــث می شــود کــه ایــن  ــا نــور زی فضــای دیگــر اســت. یــک منطقــه ب
ــرای طراحــی  ــر ب ــکات زی ــه نظــر آیند.ن ــر و روشــن تر از زمانــی کــه جــدا از هــم هســتند ب دو منطقــه تاریک ت

سیســتم روشــنایی موفــق در هــر فضایــی رضوری اســت:
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الف( طراحی حساس به انرژی

ب(  پخــش یکنواخــت ســطوح نــوری بــر روی ســطح زمیــن بــه گونــه ای کــه موانــع بــری از نقــاط تیــره و روشــن 
ــاد نکنند. ایج

ج( در نهایت توزیع سطح نور روی کف نه به عنوان ایجاد مانع بری بین نقاط تاریک و روشن

د( استفاده از المپ ها و تجهیزات و به کارگیری طیف های خنثی و یا طیف کامل )نور روز(

ه( نصب روشنایی به طور یکنواخت و بدون تابش خیره کننده

و( ایجــاد گذرگاه هایــی کــه بــه چشــم فرصــت تطبیــق بــا فضاهایــی کــه بــا ســطوح نــوری مختلــف هســتند را 
بدهــد

.)Cetin et al, 2018()4ز( نورپردازی فضای )میز( کار برای کارکنان و بازدیدکنندگان )شکل

)URL4(  ،شکل4: نورپردازی مناسب ميز كار

مبلامن

انتخــاب مبلــان آخریــن مرحلــه در طراحــی داخلــی یــک پــروژه اســت. بــدون انتخــاب هوشــمندانه ایــن 
ــرد فیزیکــی فضــا و روانشناســی  ــر روی کارب ــه نظــر می رســد.چیدمان مبلــان ب مــوارد، فضــا ناقــص و نامتــام ب
ــد  ــان بای ــذار اســت. مبل ــی تأثیرگ ــر ارتباطــات اجتاع ــن ب ــان همچنی ــان مبل ــذار اســت. چیدم ــران تأثیرگ کاب
اجــازۀ حرکــت در فضــا را بدهــد و فاصلــۀ مناســب و کنــرل شــده ای را بــرای گفتگــو فراهــم آورد، تــا بــه تعامــات 
اجتاعــی بــدون هیــچ آســیب و مزاحمتــی کمــک کنــد. عــاوه بــر ایــن، مبلــان بایــد بــرای  تغییــرات رسیــع بــه 

. )Evans & McCoy, 1998( منظــور انطبــاق بــا هــر نــوع مــدل مراقبتــی انعطــاف پذیــر باشــد

 

چيدمان مبلامن

 نحــوۀ چیدمــان و آرایــش مبلــان می توانــد فضــای آرامــی را بــرای کاربــر ایجــاد کنــد و همچنیــن بــا فراهــم 
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ــود و در  ــدل مى ش ــى مب ــنا و خانگ ــى آش ــه فضاي ــی ب ــط درمان ــا، محي ــازی فض ــرای شخصی س ــری ب آوردن بس
ــی و وجــدان زاده، 1٣9٥(. نتیجــه  اســرس را كاهــش مى دهــد )شــکل٥( )مطلب

)URL5( ،شکل٥: چیدمان مبلان در فضاهای درمانی

بدیــن ترتیــب، دســتورالعمل مشــخصی بــرای طراحــی مســیر حرکتــی یــک مرکــز درمانــی وجــود نــدارد. بــا 
ــم: ــات می پردازی ــان برخــی خصوصی ــه بی ــن حــال، ب ای

الــف( »مســیرهای حرکــت بایــد هدفمنــد طراحــی شــوند و نبایــد در فضاهــای بــا اســتفاده و یــا در فضــای 
ــای  ــایر رضورت ه ــا س ــه ب ــه در صورتی ک ــوند. هندس ــی ش ــرشده طراح ــورت ف ــه ص ــر ب ــمت های دیگ ــن قس بی
طراحــی هاهنــگ باشــد مــی توانــد بــه عنــوان یــک مرجــع کمــک کنــد، بــه ایــن صــورت کــه اگــر محــل تقاطــع 
راهروهــای اصلــی را )بــه عنــوان مثــال( صــورت یــک شــش ضلعــی تصــور کنیــم بایــد به طــور منحــر بــه فــردی 
اجــرا شــود تــا از رسدرگمــی شــا در رســیدن بــه هــر یــک از راهروهــا و یــا گوشــه های شــش ضلعی جلوگیــری 

شــود.

ــد،  ــب کنی ــر را دلچس ــۀ دیگ ــه نقط ــه ب ــک نقط ــدم  زدن از ی ــد ق ــعی کنی ــد. س ــل کننده باش ــد کس ب( نبای
راهروهــا را دگرگــون کنیــد، آن هــا را متفــاوت رنگ بنــدی کنیــد، و آثــار هــری را در رستــارس مســیر بــه منایــش 

ــود. ــد ب ــردی خواهن ــت کارب ــن دس ــواردی از ای ــا و م ــی، حیاط ه ــای بیرون ــا، مناه ــد. طاقچه ه بگذاری

ج( بایــد افــراد را در مســیریابی کمــک کنــد، بــا ترکیــب عائــم مســیریابی و طرح هــای گرافیکــی، مــردم بایــد 
بــه ســهولت بتواننــد مقصــد خــود را پیــدا کننــد. گاهــی اوقــات نیــز از کدگــذاری بــه وســیلۀ رنگ بنــدی بــر روی 

کــف و یــا در بخش هــای مختلــف اســتفاده می شــود.

د( مســیرهای حرکتــی بایــد بــه انــدازۀ کافــی عریــض باشــند تــا بتواننــد ترافیــک پیش بینــی شــده را مدیریــت 
ــاز دارد.  ــوت( نی ــر  )8 ف ــرض 2/٥0 م ــا ع ــی ب ــت آســان )چرخــش( راهروهای ــرای حرک ــکارد ب ــردد بران ــد. ت کنن
ــد داشــت، امــا در صــورت امــکان آن هــا را ٥0/2  ــی را خواهن ــن کارای ــز ای راهروهــای 2/1٥ مــری )7 فــوت( نی
لحــاظ کنیــد. 2/٥0 مــر یــک اســتاندارد بین املللــی بــرای عــرض راهــرو بیارســتان ها اســت. راهروهــای مابیــن 
اتاق هــای جراحــی بــا عــرض ٣ مــر )10 فــوت( کاربردی تــر هســتند، زیــرا برخــاف دســتورالعمل های داده شــده 

بــه پرســنل بیارســتان، ممکــن اســت در کنــار ایــن راهروهــا وســایل زیــادی قــرار داده شــده باشــد.

ــند.  ــته باش ــده ای نداش ــره کنن ــور خی ــوند و ن ــن ش ــتقیم روش ــور غیرمس ــه ط ــد ب ــقفی بای ــای س ه( چراغ ه
ــر روی تابلویــی کــه پلیــس راهنایــی و  ــد. ب ــگاه می کنن ــه ســقف ن ــکارد هســتند، ب ــر روی بران بیارانــی کــه ب
رانندگــی در انتهــای خیابــان ماریــن در مببئــی هندوســتان نصــب کــرده نوشــته شــده، »بــا دقــت رانندگــی کنیــد. 
ســقف بیارســتان خســته کننده اســت.« از رانندگــی پررسعــت طرفــداری منی کنیــم، امــا بایــد از دلچسب ترشــدن 
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. )Varvawalla & Desai, n.d( »ــم ــت کنی ــتان ها حای ــقف بیارس س

ــت  ــت، درحقيق ــت اس ــز اهمي ــيار حائ ــارى بس ــط رفت ــاى محي ــا و تابلوه ــى ديواره ــه طراح ــه ك هان گون
طراحــى ســقف كــه بــه منزلــۀ  هــان ديــوار در برابــر ديــدگان بيــاران در حالــت خوابيــده و رو بــه بــاال اســت، 
در طــول دورة درمــان اهميــت خاصــی می یابــد و تأثــري بســزايى در كاهــش اضطــراب و ايجــاد آرامــش خواهــد 
داشــت. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه آثــار هــری مــی تواننــد نقــش موثــری در بهبــود بیــاران بیــار داشــته 
باشــد، فشــار خــون را کاهــش دهــد، احســاس درد را کاهــش داده و حواس پرتــی مثبــت را در ســالن های انتظــار 
ایجــاد کند.آثــار هــری در فضاهــای درمانــی بایــد بــه دقــت انتخــاب شــوند. هــدف آثــار هــری ایجــاد محیطــی 
ــه دهد.گل هــا  ــا ارائ ــدگان آنه ــد کنن ــرای بیــاران و بازدی ــات آرامش بخــش و مســاملت آمیز را ب اســت کــه تجربی
ــرس  ــاری از اس ــط آرام و ع ــک محی ــاد ی ــرای ایج ــتفاده ب ــورد اس ــوع م ــن موض ــی متداول تری ــر طبیع و مناظ
ــان در  ــان مبل ــش و چیدم ــی آرای ــد ول ــی و آســایش در فضــا دارن ــی از راحت ــراد برداشــت متفاوت می باشــند. اف
کاربــر ایجــاد خاطــره می کنــد کــه نتیجــۀ آن آســایش و آرامــش اســت. همچنــن بــه ايجــاد فضــاى شــخىص ســازى 

ــی و وجــدان زاده، 1٣9٥(. ــد، اســرس را كاهــش مى دهــد )مطلب ــك مى كن شــده كم

مصالح

ــات مــواد از  ــات ترکیب ــا یکدیگــر اســت. بعضــی اوق ــح ب ــح، آگاهــی از نحــوۀ  واکنــش مصال ســازگاری مصال
یکدیگــر بســیار دور هســتند و بنابرایــن بــا یکدیگــر واکنشــی نشــان منی دهنــد و گاهــی اوقــات آن هــا بیــش از 
حــد مشــابه هســتند و یکدیگــر را خنثــی می کننــد. امــا اگــر ترکیــب مــواد درســت باشــد، می توانــد منجــر بــه 
چیــزی ناپایــدار و منحــر بــه فــرد شــود کــه ارتعاشــات گریــزان امــا مثبــت در فضــا ایجــاد شــود. زومتــور مــواد را 
پوســت معــاری توصیــف می کنــد و در ایجــاد یــک فضــا، بایــد بــدن بــا آن پوســت مــا را ملــس کنــد، نــه اینکــه 
تنهــا ایــده ای از بــدن وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن، رضوری اســت تــا طرحــی خلــق شــود کــه در آن آگاهــی 
ــا ســایر فضاهــای  ــا یکدیگــر وجــود دارد و این کــه مــواد در تناقــض ب ــح و تعامــل آن هــا ب ــات مصال از خصوصی
بیارســتان نباشــند. هنگامــی کــه بــا مــواد کار می شــود، بســیار مهــم اســت کــه دمــای محیــط را مــد نظــر داشــته 
ــگام انتخــاب  ــا هن ــۀ اساســی باشــد ؛ ام ــک نکت ــرای طراحــان ظاهــراً زیبایی شــناختی ممکــن اســت ی باشــیم .ب

مصالــح بــرای محیط هــای بهداشــتی و درمانــی ، چندیــن موضــوع مهــم اســت:

الف( دوام و مناسب بودن برای عملکرد بالینی

ب( تعمیر و نگهداری: سهولت در نظافت ، نیاز به تعویض دوره ای و روش های خاص متیز کردن

 ج(  هزینه هــای چرخــۀ عمــر: هزینــۀ اولیــه ، هزینــۀ نگهــداری و هزینــۀ عملیاتــی در طــول عمــر مفیــد مــواد 
.)Zumthor, 2006(

ــات  ــد خصوصی ــی و صــوری خــود مانن ــات جســمی، مکانیک ــا خصوصی ــواد ب ــاره شــد م ــه اش ــه ک هان گون
ســطحی، تأثیــرات متفاوتــی بــر روی انســان ایجــاد می کننــد. در مــورد فضــای داخلــی مراکــز بهداشــتی درمانــی، 
ــران  ــرای کارب ــودن ب ــب ب ــداری و مناس ــان، نگه ــردن آس ــز ک ــت متی ــی، ظرفی ــر ایمن ــی نظی ــات فیزیک خصوصی

ــرد.  ــام ب ــوارد ن ــن م ــوان اصلی تری ــه عن ــوان ب ــف را می ت مختل

الف( مصالح کف

ــن، در  ــت. بنابرای ــف اس ــت، ک ــه اس ــرض رضب ــرد و در مع ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــه بیش ــطحی ک س
انتخــاب مــواد مــورد اســتفاده در کــف بایــد دوام و تعمیــر و نگهــداری بــه خوبــی در نظــر گرفتــه شــود. کفپــوش 
ــا  ــا ناهمگــن(، لینولئــوم فــرشده ی ــا خــواص ارتجاعــی - ماننــد ورق وینیــل )فــرشدۀ همگــن ی ســطوح ســخت ب
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ســایر مــواد ورقــی، موزائیــک، کاشــی کامپوزیــت وینیــل8  ،کفپــوش چینــی، کاشــی رسامیکــی و ســنگ طبیعــی 
اغلــب بــرای مناطقــی ماننــد بخــش اورژانــس، ایســتگاه های پرســتاری، راهروهــا، اتاق هــای معاینــه، و اتاق هــای 
ــی اســت، مناســب هســتند.  ــت حیات ــرل عفون ــد رخ دهــد و کن ــت می توان ــط رطوب ــه در آن هــا رشای بســری ک
ــان در هــر کجــا  ــی در محیط هــای بهداشــت و درم ــی تزئین ــک عنــر اصل ــوان ی ــه عن ــد ب ــز می توان موکــت نی
کــه اســتفاده مجــاز اســت در نظــر گرفتــه شــود. موکــت راحتــی را در زیــر پــا فراهــم می کنــد و ایمنــی در برابــر 
ــد  ــادل ندارن ــه تع ــی ک ــه بیاران ــد و ب ــذب می کن ــدا را ج ــن ص ــد، همچنی ــش می ده ــادن را افزای ــزش و افت لغ
ــرد ،  ــن می ب ــده را از بی ــش خیره کنن ــت تاب ــطوح موک ــد. س ــری کن ــا جلوگی ــادن آنه ــا از افت ــد ت ــی کن ــک م کم
بی نظمــی بینایــی را بــه حداقــل می رســاند و زیبایی شناســی مبتنــی بــر مهان نــوازی دارد کــه بــه عنــوان 

.)Cetin et al, 2018(ــرای محیــط بیــار شــناخته شــده اســت دارایــی ب

ب( مصالح دیوار

ــعله  ــرش ش ــت: گس ــر داش ــد در نظ ــوار بای ــقف و دی ــی س ــش نهای ــرای پوش ــه ب ــود دارد ک ــی وج دو ویژگ
ــت و  ــان اس ــردن آن آس ــز ک ــرا متی ــود، زی ــاب می ش ــل انتخ ــش ونی ــاص پوش ــور خ ــه ط ــب ب ــش دود. اغل و پخ
ــرای  ــوار ب ــی دی ــش نهای ــن پوش ــوان محبوب تری ــه عن ــان ب ــزی همچن ــاز دارد. رنگ آمی ــی نی ــداری کم ــه نگه ب
بیارســتان ها و مراکــز درمانــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. رنــگ هــم هاننــد ونیــل، می توانــد بــا دوام باشــد 
و بــه تعمیــر و نگهــداری کمــی نیــاز داشــته باشــد. امــا اســتفاده از نــوع مناســب رنــگ بــرای فضــای صحیح بســیار 
مهــم اســت. بــرای مثــال، اســتفاده از رنــگ اشــتباه در حام هــای بســری یــا مراکــز بهداشــتی مــی توانــد موجــب 
ترک خوردگــی ، پوســته پوســته شــدن، ورقــه  ورقــه شــدن و محــو شــدن بــه علــت گرمــای زیــاد، رطوبــت، انبســاط 
ــت  ــل محدودی ــه دلی ــت، ب ــدود اس ــوالٌ مح ــه ای معم ــوار پارچ ــش دی ــتفاده از پوش ــود. اس ــطح ش ــاض س و انقب
بودجــه، مســألۀ نگهــداری، درزگیــری ســخت و آمــاده ســازی دیــوار زمان بــر اســت. کاشــی رسامیــک یــک ســطح 
ــو و  ــذب ب ــه ج ــل ب ــل متای ــه دلی ــروت ب ــاالت گ ــذ اتص ــال، مناف ــن ح ــا ای ــد، ب ــم می کن ــو را فراه ــل شستش قاب
مایعــات می توانــد یــک مشــکل نگهــداری باشــد اســتفاده از کاشــی هایی بــا ســایز بــزرگ بــه کاهــش اســتفاده از 

.)Cetin et al, 2018(ــد ــک می کن ــروت کم ــدار گ مق

ج( مصالح محافظت کنندۀ  گسرش عفونت 

امــروزه طراحــان مراکــز درمانــی فقــط بــر روی خلــق فضاهــای زیبــا مترکــز منی کننــد، بلکــه بــا اســتفاده از 
ــت  ــرل عفون ــای کن ــن ویژگی ه ــت ای ــد و در نهای ــری می کنن ــت جلوگی ــار عفون ــی از انتش ــی در مناطق مصالح

ــد. ــان کمــک کن ــدگان و کارکن ــاران، بازدیدکنن ــی بی ــود ایمن ــه بهب ــد ب می توان

الــف( ســطوح مســی بــه طــور طبیعــی ضــد میکروب اســت، عــاوه بر این پوشــش مســی از لحــاظ زیبایی شناســی 
خوشــایند اســت. بــرای مثــال، دســتگیره های مســی کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع عفونــت اســتفاده می شــود، نــه 

تنهــا جذابیــت دارنــد بلکــه باعــث گرمــی و غنــای فضــا نیــز می شــوند.

ــا را  ــو میکروب ه ــای فتواکتی ــیلۀ رنگدانه ه ــه وس ــده ب ــش داده ش ــتیل پوش ــک و اس ــه، رسامی ــطوح شیش ب( س
هنــگام قــرار گرفــن در معــرض اشــعۀ  مــاوراء بنفــش مصنوعــی و طبیعــی از بیــن مــی بــرد. ایــن روکش هــا اغلــب 
در کاشــی های حــام در مصــارف خانگــی و تجــاری اســتفاده می شــود تــا بــه آن هــا بــرای متیــز مانــدن طوالنــی 

کمــک کنــد.

ــک  ــا کم ــردن باکری ه ــن ب ــه از بی ــد ب ــور9( می تواتن ــدۀ ن ــاطع کنن ــود س ــنایی ال. ای. دی)دی ــب روش ج( نص
ــش  ــک واکن ــد، ی ــی را جــذب می کنن ــور ســاطع شــده از المپ هــای ال. ای. دی نیل ــه باکری هــا ن ــد. زمانی ک کن
)Top Healthcare,” 2019 2019”( . ــد ــن می برن ــی را از بی ــلول های میکروب ــه س ــود، ک ــاد می ش ــیمیایی ایج ش
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فضاهای تطبیق پذیر

”طراحــان مراکــز بهداشــتی مزایــای فضاهــای انعطاف پذیــر چنــد منظــوره را تشــخیص می دهنــد، از 
ــا ایجــاد فضاهــای پوســته ای در ســاختان های  ــس ت ــری از پارتیشــن های چــرخ دار در بخش هــای اورژان بهره گی
ــد  ــا بیــاران بیشــری را معالجــه کنن ــد ت اداری پزشــکی، معــاران بــه رسپرســتان مراکــز درمانــی کمــک می کنن

ــل پیشــنهاد می شــود: ــوارد ذی ــر م ــق پذی ــای تطبی ــرای طراحــی فضاه .ب

الف( پارتیشن های پیش ساخته

 نصــب یــک دیــوار پیش ســاخته بــه نســبت دیــوار ســنتی زمــان کمــری می بــرد و انعطاف پذیــری را عرضــه 
می کنــد. تخریــب دیوارهــای پیش ســاخته بــرای انطبــاق بــا نیازهــای بیــاران یــا کارکنــان جدیــد یــا نوســازی در 
ــرای تقســیم یــک  ــر هســتند، ب ــی پارتیشــن های چــرخ دار انعطاف پذیرت ــان حت ــن می ــده، ســاده اســت. در ای آین
ــا ســه اتــاق کوچک تــر بــه ســادگی می تــوان دیوارهــای پیش ســاخته را بــه جــای  اتــاق آزمایــش بــزرگ بــه دو ی
ــدازۀ   ــوان ان ــی ت ــن م ــی دارد، همچنی ــس کارای ــرای اتاق هــای اورژان ــه خصــوص ب ــورد ب ــن م ــد. ای خــود چرخان
اتاق هــای درمــان را بــه ایــن روش تغییــر داد یــا حریــم خصوصــی بیــاران را در عــرض چنــد ثانیــه تأمیــن کــرد.

ب( فضاهای پوسته ای

فضاهــای پوســته ای10 در کارکردهــای روزانــۀ  یــک مرکــز، حیاتــی نیســتند امــا بــه عنــوان متغیرهــای موقت،بــه 
گســرش فضــا در آینــده کمــک می کننــد. در واقــع فضاهــای پوســته ای اتاق هایــی هســتند کــه بــه نــدرت از آنهــا 
ــد  ــدرت اســتفاده می شــود می توان ــه ن ــه ب ــاق کنفرانســی ک ــا ات ــاری ی ــک انب ــال، ی ــرای مث اســتفاده می شــود. ب
ــاز اســت، شــود.  ــه نی ــرداری ک ــاق تصویرب ــک ات ــی ی ــا حت ــه و ی ــی، داروخان ــۀ اضاف ــاق معاین ــک ات ــن ی جایگزی
ــای  ــه فضاه ــا را ب ــت آن ه ــه رسع ــد ب ــد می توانی ــی می کنی ــته ای طراح ــای پوس ــدادی فض ــا تع ــه ش ــی ک زمان
ســخت تبدیــل کنیــد، بنابرایــن می توانیــد امکانــات خــود را بــرای پذیــرش بیــاران اضافــی و تجهیــزات پزشــکی 

ســازگارتر کنیــد. 

ج( ایستگاه های کاری متمرکز

پرســتاران غالبــاٌ اســرس زیــادی را تجربــه می کننــد و بــه طــور مــداوم بــه دنبــال راه هــای کارآمدتــری بــرای 
همــکاری و مراقبــت از بیــاران هســتند. ایســتگاه های متمرکــز محیطــی را کــه آن هــا بــرای موفقیــت در ایــن 
ــب  ــا ســاختان های پزشــکی، ایســتگاه های کاری، قل ــد. خــواه در بیارســتان ی ــد فراهــم می کن ــه الزم دارن زمین
عملیــات پرســتاری هســتند. بــا قــرار دادن ایســتگاه ها در مرکــز، می تــوان گــردش کار را بهبــود بخشــید و 
پرســتاران بــه اتــاق بیــار نزدیک تــر خواهنــد بــود. قــرار دادن ایســتگاه هــا بــا فضاهــای مشــاوره بــه پرســتاران 
اجــازه می دهــد تــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و در مــورد مراقبــت از بیــاران بــا پزشــکان و تکنیســین ها گفتگــو 
ــود بخشــند.  ــه را بهب ــرده و روحی ــن ب ــزوا را از بی ــد احســاس ان ــد. ایســتگاه های متمرکــز همچنیــن می توانن کنن

د( سیستم ذخیره سازی ریلی مدوالر

ــک فضــا  ــر ی ــل نصــب اســت. اگ ــی قاب ــه راحت ــر و ب ــواری، انعطاف پذی ــی دی سیســتم ذخیره ســازی ریل
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در حــال حــارض دفــر اســت شــا می توانیــد بــرای دسرســی آســان لــوازم اداری را داخــل آن ذخیــره کنیــد. 
ــر داد و از  ــوان آن را تغیی ــادگی می ت ــه س ــار، ب ــۀ بی ــاق معاین ــه ات ــا ب ــل آن فض ــه تبدی ــاز ب ــورت نی در ص
ســطل های انبــار بــرای دســتکش ها و قرارگیــری بهــر دیگــر ابــزار الزم ماننــد ضدعفونی کننده هــا، گاز 
پانســان، رسنــگ و چــراغ قــوه کــه پزشــکان در زمــان معاینــه احتیــاج دارنــد، اســتفاده کــرد. بــا مترکــز بــر 
روی ایــن مــوارد در طراحــی داخلــی مراکــز درمانــی، می تــوان حداکــر اســتفاده از فضــای معاینــه و ایســتگاه 
پرســتاری را داشــته و یــا وظایــف اداری را بــه راحتــی انجــام داد، همچنیــن ایــن امــکان را مهیــا می کنــد کــه 
ــا نیازهــای رو بــه رشــد کارکنــان  کارایــی سیســتم در درمــان بیــار را بهبــود بخشــیده و باعــث ســازگاری ب

.)Three concepts,” 2019”( »شــود 

امنیت و ایمنی

ــردن  ــن ب ــد: »از ب ــف مى كن ــن تعري ــن چن ــاىن را اي ــك فضــاى درم ــار در ي ــى بي فريهــال11 و همــكاران امين
مخاطــرات احتــاىل در زمــان مواجهــۀ بيــار بــا نظــام ســامت در رشايــط مختلــف«. البتــه امينــى بيــار حوزه هاى 
مختلفــى را در بــر مى گــريد: صدمــات فيزيــىك نظــري زمــن خــوردن و غــريه، عفونت هــاى بيارســتاىن، خطاهــاى 
ــودى كامــل  ــىك و بهب پزشــىك، حــوز ه هــاى عاطفــى و احســاىس )عــزت نفــس، كرامــت انســاىن(، آســايش فيزي
ــی  ــى ودرمان ــاى مديريت ــريى از راهكاره ــاً بهره گ ــار رصف ــى بي ــن امين ــد تأم ــمى(، در رون ــا جس ــه تنه ــار )ن بي
مطــرح نيســت، بلكــه محيــط فيزيــىك و معــارى فضــا نيــز تأثیــر بــه ســزایی دارنــد. بــر مبنــاى مطالعــه اى در 
كشــور امريــكا، عوامــل ذيــل در كاهــش صدمــات فيزيــىك بيــاران مؤثــر خواهــد بــود: پوشــش مناســب كــف، 
جامنايــى مناســب ايســتگاه پرســتارى،  پوشــش هاى كاهنــدۀ  صــدا، اختصــاص فضايــى بــراى خانواده هــا در اتــاق 
بســرى بــراى كمــك بــه بيار،اتاق هــاى بســرى انعطاف پذيــر و هوشــمند بــراى كاهــش نقل وانتقــاالت بيــاران، 

ــی و وجــدان زاده، 1٣9٥(. ــر )مطلب سيســتم ارتباطــات عمــودى مناســب و انعطاف پذي

نتیجه  گیری

ــه فراهــم آوردن محیطــی امــن و آرام  ــاز ب ــا و نی ــاين در دنی ــز درم ــزون ســاخت مراك امــروزه توســعۀ روزاف
ــش داده  ــر شــواهد را افزاي ــي ب ــه طراحــي مبتن ــاز ب ــا ني ــان آن ه ــد درم ــع رون ــتای ترسی ــاران در راس ــرای بی ب
ــزي، طراحــي و ســاخت مراكــز درمــاين اســت   ــرب در برنامه ري ــۀ  شــواهد علمی   معت ــر پای اســت؛ ایــن روش کــه ب
تضمیــن کننــدۀ بهریــن نتايــج خواهــد بــود. بــراي طراحــان و برنامه ریزانــی كــه مهارت هــاي كايف بــراي ارزيــايب، 
دســته بندي و تركيــب يافته هــاي تحقيقــات را ندارنــد، دســتيايب بــه داده هــاي معتــرب و موثــق كار آســانی نیســت.

مهــارت کافــی در عمــل در زمینــۀ طراحــی و تحقیــق مبتنــی بــر شــواهد ، می توانــد تاشــی چالــش برانگیــز و 
ــوه  ــای بالق ــر از چالش ه ــیار بیش ــای آن بس ــال ، مزای ــن ح ــا ای ــد. ب ــی باش ــان طراح ــرای متخصص ــر ب وقت گی
ــر  ــدۀ توصيه هــاي طراحــي ب ــر شــواهد ارائه كنن ــي ب ــد کــرده اســت نگــرش طراحــي مبتن اســت. تحقیقــات تأیی
پايــۀ  روابــط عــّي بــن مشــخصه هاي محيــط درمــاين طراحــي شــده )ماننــد بهره گیــری درســت از رنــگ( و نتايــج 

مطلــوب )افزایــش مترکــز و هوشــیاری و کاهــش پرخاشــگری و اســرس( اســت.

ــت ســامت باشــد و  ــرای تقوی ــی ب ــد عامل ــت اســت و می توان ــز اهمی ــگ در طراحــی حائ ــور و رن آگاهــی از ن
یــا برعکــس مســبب افرسدگــی و خواب آلودگــی گــردد. آگاهــی از تأثیــرات نــور می توانــد بــه معــاران داخلــی 
کمــک کنــد تــا بــا اســتفادۀ درســت از نــور، بهبــودی و آرامــش درونــى را ارتقــاء دهنــد. كاربــرد مناســب نــور طبيعــى و 
طراحــى خــوب نــور بــا زاويــۀ  اســتاندارد باعــث تســريع ســالمتى بيمــاران و افزايــش شــادابى تــوأم بــا كار بهتــر پرســنل 
مى شــود و حتــى بــر مســيريابى و ايمنــى ايــن فضاهــا نيــز تأثيــر مى گــذارد. عــالوه بــر نــور و رنــگ، مصالــح، طراحــى 
ــد و يافته هــای  ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــن پژوهــش م ــز در اي ــر ني ــى و فضاهــای تطبيق پذي ــت و ايمن ــک، امني بيوفيلي
تحقيــق گويــای تأثيــر مهــم آن هــا در كيفيــت طراحــى فضــای داخلــى مراكــز درمانــى و كاهــش اســترس بيمــاران و 
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كاركنــان ، افزايــش اثــر بخشــى كاركنــان و افزايــش رضايــت كاركنــان و بيمــاران از فضاهــای درمانــى اســت.
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Abstract

Due to the significant role of healthcare centers in maintaining or restoring health to the community, which 

itself is a vital issue, the need to pay attention to the architectural design of these centers, both physically 

and functionally, and interior architecture is vital felt more than ever. The healthcare centers' interior design 

is essential because it significantly impacts clients, patients, and treatment staff and should reduce stress and 

anxiety and provide a calm and hopeful environment for them. This research is applied in terms of its objective 

and descriptive-analytical method and using library and documentary studies to develop the performance and 

psychological modification of the healthcare centers' interior spaces, rely on the evidence-based design approach, 

provides criteria and solutions for the healthcare centers interior design and the results show that many of the 

evidence-based design characteristics are under the influence of evidence-based medicine and overlap with it. 

Recognition and application of psychological components and criteria in interior design such as proper use of 

light, color, adaptive spaces, natural elements, and vegetation, in increasing the quality of healthcare centers 

and designing a safer environment, with more peace and less stress is effective and leads to improve therapeutic 

function.

Keywords:  Interior Design, Healthcare Centers, Evidence-Based Design, Light, Color, Adaptive Spaces

1. Assistant Professor, Department of Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2. M.A., Department of Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. )Corresponding author( 

Interior Design Criteria for 
Healthcare Centers with 
Emphasis on Evidence-
Based Design



راهنامی نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاالت

نرشیۀ »رف« در زمینۀ معاری، مرمت و شهرسازی مقالۀ علمی می پذیرد. 	

مقاله هــای ارســالی نبایــد قبــاً در نرشیــه دیگــری چــاپ شــده باشــند و یــا همزمــان در مجلــۀ دیگــری در  	
حــال بررســی باشــند.

مقاله ها باید به زبان فارسی و آیین نگارش این زبان باشند. 	

ــداک  	 ــی ایران ــد جوی ــت گواهــی هانن ــه و دریاف ــات تحریری ــب هی ــد داوران، تصوی ــد از تایی ــا بع مقاله ه
منتــرش می گردنــد.

مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است. 	

مجله در قبول، رد یا اصاح مقاله ها آزاد است. 	

چاپ مقاله های منترش شده در این نرشیه، بدون ذکر منبع در سایر نرشیات و کتب ممنوع است. 	

راهنامی نگارش مقاالت

صفحــۀ مشــخصات نویســنده: همــراه مقالــه یــک فایــل جداگانــه نیــز ارســال شــود کــه شــامل عنــوان کامــل  	

ــا محــل  ــام موسســه ی ــۀ علمــی، ن ــه همــراه رتب ــا نویســندگان ب ــام خانوادگــی نویســنده ی ــام و ن ــه، ن مقال

اشــتغال، نشــانی، شــاره تلفــن، شــاره دورنــگار، پســت الکرونیکــی باشــد. همچیــن نــام و نــام خانوادگــی 

نویســنده یــا نویســندگان بــه همــراه رتبــۀ علمــی  نــام موسســه یــا محــل اشــتغال بــه انگلیســی ارســال شــود.

 عنــوان: عنــوان مقالــه بایــد کمــر از 20 واژه باشــد، دقیــق و بیــان روشــنی از موضــوع مقالــه بــوده، تکــراری  	

و خطابــی یــا شــعرگونه نباشــد.

ــق،  	 ــداف و روش تحقی ــق، اه ــوال تحقی ــأله، س ــان مس ــامل بی ــه ش ــت ک ــه اس ــه ای از مقال ــده: خاص چکی

ــردد. ــم می گ ــه تنظی ــد در ۴00-۳00 کلم ــه بای ــدۀ مقال ــد. چکی ــری باش ــا و نتیجه گی ــه ه ــن یافت مهمری

واژگان کلیــدی: نویســنده بایــد 4 تــا 6 واژه از واژگان اصلــی مرتبــط بــا موضــوع مقالــه را در پایــان چکیــده  	

بــا عنــوان واژگان کلیــدی بیــان کنــد کــه بــا ویرگــول از یکدیگــر جــدا می شــوند.

مقدمــه و بیــان مســأله: مقدمــه مدخــل مقالــه اســت کــه بــه رشح مســأله می پــردازد؛ شــامل طــرح موضــوع  	

)بیانگــر مســألۀ پژوهــش، اهمیــت و رضورت پژوهــش و ارتبــاط آن بــا موضــوع مقالــه( و اهــداف تحقیــق 

می باشــد.



پیشــینۀ تحقیــق: در پیشــینۀ تحقیــق، خاصــه ای از پژوهش هــای انجــام گرفتــه، مرتبــط بــا موضــوع بیــان  	

می شــود، در پیشــینه بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حــارض بــا مقــاالت پیشــین بیــان شــود.

روش تحقیــق: روش هــای علمــی بــه کار رفتــه در مقالــه و همچنیــن نــرم افزارهــای تخصصــی مــورد اســتفاده  	

در پژوهــش بایــد به طــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات در ایــن بخــش توضیــح داده شــود.

ــد  	 ــات و شــاخصه ها، بای ــف، خصوصی ــی، تعاری ــی نظــری: ریشــه ها و پایه هــای موضــوع شــامل معان مبان

ــه را شــکل  ــی مقال ــع پشــتوانۀ تحلیل ــق در واق ــی نظــری تحقی ــان شــوند. مبان ــی نظــری بی در بخــش مبان

ــه آن متکــی اســت.  ــه ب ــۀ مقال می دهــد و فرضی

ــه ســؤاالت  	 ــق داده هــا در راســتای پاســخ ب ــل و تطبی ــح داده هــا، تحلی ــه و ترشی بحــث: دســته بندی، تجزی

ــا عــدم اثبــات فرضیــه در ایــن بخــش ارائــه می شــود. پژوهشــی و در صــورت وجــود فرضیــه، شــواهد اثبــات ی

نتیجه گیــری: در ایــن بخــش یافته هــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش  	

ــا اثبــات فرضیه )هــا( بیــان می شــود. و دالیــل رد ی

تقدیــر و تشــکر: در بخــش تقدیــر و تشــکر بایــد از همــکاری و راهنایــی افــراد، گروه هــا و مؤسســاتی کــه  	

در تدویــن مقالــه نقــش داشــته اند و موجــب پیرشفــت آن شــده اند نــام  بــرده شــود.

پی نوشــت : توضیحــات اضافــه بــر مــن، شــامل معادل هــای انگلیســی و توضیحــات رضوری دربــارۀ  	

اصطاحــات و مطالــب مقالــه،  بایــد تحــت عنــوان پی نوشــت ها در انتهــای مقالــه آورده شــود. 

فهرســت منابــع: مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آن هــا اســتفاده شــده اســت بایــد در  	

انتهــای مقالــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــر حســب نــام خانوادگــی نویســنده ذکــر شــود. منابــع استفاده شــده 

ــه بایــد حتی االمــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتــرش شــده باشــند. نحــوۀ ارجاع دهــی دروِن  در مقال

ــای  ــوی راهن ــع در من ــم مناب ــای ارجاع دهــی و تنظی ــع در بخــش راهن ــم مناب مــن و دســتورالعمل تنظی

نویســندگان قابــل مشــاهده اســت.

بخــش انگلیســی: شــامل کلیــۀ مشــخصات مــورد نیــاز در صفحــه اول بخــش فارســی به عــاوۀ چکیــدۀ مقالــه  	

در حــدود 500 تــا 700 کلمــه  و کلیدواژه هــا منطبــق بــا کلیدواژه هــای بخــش فارســی اســت.

ــر و نقشــه  	 ــد جــدول، منــودار، تصوی ــی مانن ــه شــامل متعلقات ــۀ مقال ــه بدن ــی ک ــات مــن: در صورت متعلق

ــد: ــر توجــه منایی ــه دســتورالعمل زی ــاً ب ــن مــوارد لطف ــم ای ــرای تنظی باشــد، ب

ــا فرمــت jpg(باشــند.   	 ــا دقــت dpi 300 و ب ــت مناســب )اشــکال ب ــا کیفی اشــکال، منودارهــا و جدول هــا ب

اشــکال، منودارهــا و جدول هــا حتــاً شــاره، رشح و مأخــذ داشــته باشــند و پــس از ارجــاع در مــن مقالــه در 

جــای مناســب قــرار بگیرنــد و اشــاره بــه منبــع تعییــن محــل آن هــا در مقالــه حائــز اهمیــت اســت. عنــوان 

جــداول در بــاال و اشــکال در پاییــن آن هــا نوشــته شــود. منبــع و مأخــذ جــداول و یــا اشــکال در ذیــل عنــوان 



آن هــا بایــد ذکــر شــود. 

روش ارجاع دهی و تنظیم منابع

شیوه درج منابع و استناد:

-          در من مقاله به صورت: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(

ــده،  ــخۀ استفاده ش ــال نس ــنده، س ــی نویس ــام خانوادگ ــد: )ن ــته باش ــنده داش ــک نویس ــع ی ــه منب ــی ک در صورت

.)Author’s name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع دو نویســنده داشــته باشــد: )نــام خانوادگــی هــر دو نویســنده، ســال نســخۀ استفاده شــده، 

.)Both authors’ name, year, page number / صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه منبــع ســه نویســنده یــا بیــش از ســه نویســنده داشــته باشــد، فقــط نــام نویســندۀ اول و پــس از 

آن عبــارت »و همــکاران« )در نســخۀ انگلیســی .et al( ذکــر می شــود )نــام خانوادگــی نویســندۀ اول و همــکاران، 

.)First author’s name et al., year, page number / ســال نســخه استفاده شــده: صفحــه یــا صفحــات

در صورتــی کــه نــام نویســندگان در مــن بــرده شــود، فقــط ســال و )در صــورت امــکان( شــارۀ صفحــۀ منبــع 

ــود. ــر می ش ذک

-          در فهرست منابع پایان به صورت:

روش تنظیــم منابــع برگرفتــه از شــیوه نامۀ انجمــن روانشناســی آمریــکا )APA( اســت. ترتیــب قرارگیــری منابــع 

ــک  ــه از ی ــواردی ک ــت )در م ــر اس ــدم تاریخــی اث ــب تق ــه ترتی ــس از آن ب ــا و پ ــب حــروف الفب ــه ترتی ــدا ب ابت

ــع وجــود داشــته باشــد(. در مــواردی کــه از یــک نویســنده بیــش از یــک  ــر در مناب نویســنده بیــش از یــک اث

اثــر در یــک ســال وجــود داشــته باشــد، آثــار بایــد در فهرســت منابــع بــا حــروف الفبــا )کــه بعــد از تاریــخ قــرار 

ــن  ــع التی ــع فارســی و ســپس مناب ــدا مناب ــد ابت ــع بای ــگارش فهرســت مناب ــز شــوند. در ن ــرد( از هــم متای می گی

قــرار بگیرنــد.

-          کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال انتشار(. عنوان کتاب. شهر محل انتشار: نارش.

-          کتــاب ترجمــه: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان کتــاب. نــام مرجــم یــا 

مصحــح. محــل نرش:نــارش.

-           مقالــه هــا: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقاله.نــام مجلــه دوره)شــاره 

مجلــه(: شــاره صفحــه ابتــدا – شــاره صفحــه انتهــا.

هایپرلینک 

-           مقالــه اینرنتــی: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. ســال انتشــار. عنــوان مقالــه. عنــوان مجلــه 

علمــی دوره، شــاره. نشــانی الکرونیکــی مقالــه )دسرســی در تاریــخ روز مــاه ســال(

ــا از هــم  ــا حــروف ابجــد، منبع ه ــد ب ــه داشــته باشــد بای ــا مقال ــاب ی ــد کت ــک ســال چن ــر در ی ــک نف ــر ی * اگ
تفکیــک شــوند تــا در ارجــاع دهــی اشــتباهی صــورت نگیــرد. همچنیــن اگــر دو نفــر بــا نــام خانوادگــی یکســان 

در یــک ســال کتــاب نوشــته باشــند موقــع ارجــاع دهــی درون مــن بایــد نــام کوچــک اشــخاص اضافــه شــود.



   نحوۀ ارائۀ مقاله

 -  مقاالت باید رصفاً از طریق سایت ارسال شوند. 

حداقــل  فرمــت JPEG و  بــا  و  نام گــذاری  مربــوط  شــارۀ  بــا  مقالــه  منودارهــای(  )و  اشــکال   - 

شــوند. بارگــذاری  مجــزا  فایل هــای  رزولوشــن ٣00dpi به صورت 

 - جدول ها حتاً به صورت فایل Word ارسال شوند.

- بــرای نوشــن کــرسۀ اضافــه روی هــای غیــر ملفــوظ )ه( طبــق نظــر فرهنگســتان از همــزه )ء( اســتفاده کنیــد 

مثــال: خانــۀ بــزرگ.

- دوره هــای تاریخــی را حتــاً از چــپ بــه راســت بنویســید و همچنیــن شــاره صفحــات منبــع را در ارجــاع دهــی 
حتــا از چــپ بــه راســت و کامــل بنویســید. 

-   استفاده ازعائم اختصاری ق )قمری(، ش )شمسی(، م )میادی( بدون نقطه می باشد. 

- نــگارش مــن مقالــه براســاس دســتور خــط فارســی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی صــورت گیــرد. همچنیــن 
ــردد. ــال گ ــن اع ــا در م ــۀ نیم  فاصله  ه کلی
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