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علم و پژوهش 

 در اضطرابکاهش  برثر ؤم عواملبر  يمرور
 هامارستانیب

 1،*ترکاشوند  عباس، 1ی طاهرخان بهنوش
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 مقدمه

 جامعه  افراد یسالمت بهبود و  مارانی ب درمان هدف  با یدرمان مراکز

 موارد صرفاً اکثر در .رسندی م يبرداربهره  به وشوند می احداث

 و موردبحثاز نگاه پزشکی  درمان تیفیکها در بیمارستان
بر اساس اصول   ،یامروزه مراکز درمان .ردیگی م قرار یبررس

  ی ف یک يهایژگی بدون توجه به و ،ستمیقرن ب جی را يعملکرد
در جهت   یمراکز درمان یطراح يالگوها بلکه ردیگی صورت نم

  ي برا  يو کارآمد  ، کاهش اضطرابیراحت ،ییبای ز شی افزا
.  ]1[  شودی م  در نظر گرفتههمراهان، کارکنان و پزشکان    ماران،یب

 ی دهد و بر سالمت روان شی روند بهبود را افزا تواندی م یطراح
 ها پژوهش .  ]2[شود  مؤثر واقع    يادی ز  زان یبه م  مارانیب  یو جسم

نور و رنگ مناسب و   يریکارگه و ب   یداخل  ینشان داده که طراح
  ي بر مبنا  است.  مؤثر  مارانیاسترس ب  زانیسبز در کاهش م  يفضا
  ي بعد   چند  موضوع  کی   یسالمت  ،یسازمان بهداشت جهان  فی تعر

  ، یروان -یروح ابعاد يدارا  ،یعالوه بر بعد جسم ،است
  مختلف   ابعاد  که  داشت  توجه  دی بامی  باشد.و معنوي می  یاجتماع
  گر ی کدی   ریتأث  تحت  و  گذاشته  اثر   گری کدی   بر  ي ماریب  ای   و  یسالمت
 چگونه که شودی م مطرح سؤال نی ا حال . ]1[ رندیگی م قرار

 و ترس زانیم ،یدرمان مراکز در یکی زیف کالبد کمک  به  توانیم
 ا ی نمود؟  عی تسر را بهبود روند و  داد  کاهش را مارانیب اضطراب

  باعث  تواندیم که  یطیمح ي کالبد يهایژگی و گر، ی د انیبه ب
 ست؟یچ شود، ماران یب استرس کاهش

خ به ا  يبرا ؤ نی پاـس ت به مرور پژوهشـس ها و ال، در گام نخـس
ات انـجام الـع هیـ مـط هیدر زم افـت بر ـکاهش  مؤثر یطیعواـمل مح يـن

طراب ب ترس و اـض ت. ا  مارانیاـس ده اـس بخش، از  نی پرداخته ـش
ه قی طر اـن ابـخ ات کـت الـع ا تحل يامـط ا داده یابـی و ارز لـی و ـب  يـه

تخراج ده اـس ده انجام  آنها از  ـش ت  ـش  کنار  در حال،  نیهم در.  اـس
ــاهده م ،ياکتابخانه  يهاپژوهش ــاها یدانیبه مش  یدرمان يفض
ترس کان وزا  اـس احبه با پزـش  پرداخته زین مارانیکارکنان و ب ،مـص

ده ت  ـش ت نی هدف از ا  .اـس ت و  ینـش یبه ب یابی اقدام، دـس درـس
 در  .بوده اـست  یدانیحاـصل از مطالعات م لیتحل  يبرا نانهیبواقع
ام  اـگ ا ،یینـه اپژوهش لـی تحل ـب ــ یپ يـه اه ،نیـش ا  میمـف مرتبط ـب

 
1 The Samueli Institute . 

و را انجام  رانهینوآورانه و سختگ یعلم قاتیپژوهشکده تحق نیشده است، ا سیتأس یساموئل يتوسط سوزان و هنر 2001در سال  مؤسسه نیا
 ] .6 [کندیم یبانیپشت

 می مفاه نی ا  يـسهی مقابا  وـشده   اـستخراجآنها   درکاهش اـسترس 
 ثرؤم  عواملعنوان مشـترك به  میمفاه  مشـابه، وجوه  اسـتخراج و
شــده   هئارا ،یدرمان  يهاطیمح در  مارانیب  اضــطراب کاهش  بر

 .است

 مارانیدر کاهش استرس ب  مؤثر عوامل

نشــان   ــط یو بهداشت مح  یطیمح يهااسترس   يبر رو قیتحق
تناسب و  شی افزا قی از طر يطور مؤثر به  توانی که م دهدیم

  . ]3[  استرس را کاهش داد   رامون، یپ  ط یفرد و مح  کی   انیتعامل م
  به حساس  یباورنــد که طراح ـنی از محققان، بــر ا ياریبسـ

  سالمت  بر و دهد ــشی افزا را بهبــود رونــد تواندی مکاربر 
.  شــود واقــع مؤثر يادی ز  زانیمبه  مارانیب یجســم و یروان

  ي وسازهاساخت   از  ياریبس  مشخصه   امروزه  محور،   مار یب  یطراح
  و  مارانیب. است درمان و بهداشت  يهامراقبت  نهیزم در دی جد

.  دارند  کاربرپسند طیمح درخواست  مرتباً آنها يهاخانواده
  عوامل  کاهش  ،یخصوص م ی حر حفظ دکور، بهبود جهیدرنت

  حال   در  شتریب  اطالعات  و  مارانیب  کنترل  ،یعیطب  طیمح  زا،استرس
  تحت  یمی قد يهامارستانی ب. است يعاد يامر به شدنلی تبد

 کاربرپسند  طیمح  کی   جادی ا  يبرا  را  امکانات  نی ا  تا  هستند  فشار
 یو حقوق یقیمؤسسات و اشــخاص حق. ]4[ ندی نما فراهم
شــفابخش و عوامــل مؤثر   يهاطیمح نــهیدر زم ياریبســ

  نهادها،  نی از ا ی کی اند. پرداخته ی و بررســ ق یبــر آن به تحق
  ی سازمان پژوهش  کی سسه ؤم نی است، ا 1یسـاموئل مؤسسه

  ی شفابخش  نــهیدر زم  یعلمــ  قاتیاســت که از تحق  یرانتفاعیغ
  ت ی حما یبهداشــت يهاو مراقبت یو نقــش آن در پزشــک 

.  پردازدی م  مطلوب شفابخش طیمح توسعه به نیهمچن و کندیم
  ی زندگ در که ياریبس عوامل خود يهای بررس در سسهؤم نی ا

  را  رهیغ و فرهنگ د،یام ذهن، ازجمله دارند نقش افراد روزمره
  عامل  هفت  مؤسسه نی ا. است داده قرار  موردنظر  یشفابخش در
  به  توجه با. داندی م يضرور طیمح یشفابخش ارتقا جهت را
 نهیدر زم ییای پژوهشگران مالز ،یساموئل مؤسسه يهاافتهی 

تحت   یدستورالعمل ،يکالبد طیمح يبر مبنا یاگرامی د ي معمار
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.  ]1[ ند نمود ارائه  BHS1شفابخش  يعنوان ساخت فضاها
مؤثر بر رفع استرس  عوامل پژوهش، نی اساس ا بر 1شکل

 .  دهدی م  را نشان یدرمان يفضا در مارانیب

 یداخل  طیمح - 1

  ، یداخل  طیمح  یطراح  بر  مؤثر  عوامل  1  شکل  يبنداساس طبقه  بر
 نور،  ،يهنرآثار  وجودها، رنگ ،یمنی ا ،یاند از: ارگونومعبارت
فضا با  کی  يدکنندهی بازد ،مبلمان شی آرا ،یرونیب اندازچشم 

  ي ز یآمرنگ  ،يسبک مبلمان، نورپرداز  ،يمعمار  اتیئتوجه به جز 
به   2ارگونومی . کندی م یابی را ارز طیمح ي و دقت در نگهدار

هاي ماشین ي اندام انسان و ویژگیتر به رابطهتخصصیشکل 
تحت عنوان مهندسی عوامل انسانی   معموالًپردازد. این رشته می

 
1 Building Healing Spaces   
 مهندسی عوامل انسانی 2

ها اند. سه مرحله در تحقیقات مربوط به این رشته نام برده شده
. مرحله اول، بر ویژگی ماشین و تطبیق انسان ستوجود داشته ا

تر  تر و ایمنها و آسان ماشین اصالح بر  با ماشین؛ مرحله دوم، 
مطرح شده، بر   اًاخیر ساختن استفاده از آنها و مرحله سوم، که 

ساختمان  .]7[کل قرارگاه با مکان رفتاري متمرکز بوده است
طراحی داخلی . بگذارد  ریتأث ماران یب رفتار بر تواندیم مارستانیب

باال، امنیت، صمیمیت و  ير ی پذمراکز درمانی با ایجاد انعطاف
آرامش در محیطی که حضور در آن به معناي اضطراب و هراس  

 ي هاکه بر غناي مجموعه خواهد افزود، دغدغه بر آن است، عالوه 
غیرخانگی را نیز  شنا وآناشی از حضور کاربر در محیطی نا

  استرس   کاهش  بر  مؤثر  مهم   عواملجمله    از.  ]8[  دی نمای برطرف م
  ي نورپرداز  و  يواری د  ینقاش  فضا،  رنگ  مبلمان،  ی داخل  طیمح  در

  .]5[ی درمان فضا در مارانیمؤثر بر رفع استرس ب عوامل اگرامید: 1شکل 
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 . شد خواهد  هپرداخت آنها ی معرفبه  ادامه،که در  باشدیم طیمح

 مبلمان •
 مؤثر  آرام یطیمح جادی ا و  اـسترس کاهش  در که  یعوامل از یکی 

ــت؛ ــت  آن شی آرا و مبلمان  اس  ينواز مهمان  گر،ی دعبارت. بهاس
ــاس  در ياریبســ   ریتأث ط،یمح  کاربر کی   آرامش و  یراحت احس

 داشـته دی با یدرمان يفضـا  مبلمان که ییهایژگی . ازجمله ودارد
 یگاه  .اســت روز  يهااتاق مبلمان یمکان  يری پذانعطاف  باشــد،

د یجنبه درمان  مارانیاز ب یبعـض   يبرا  تواندیم ته باـش  .]9[ داـش
ــتانیب در ــمال یاجتماع مارس بخش   ،ایاالت متحدهدر  واقع  1ش

تر دهیطراحبه گونه   يبـس ت که اتاق  ـش تق يهااـس  می آن نور مـس
 مارانیاســت که ب یبخشــ   يبســتر اتاق  .کنندیم افتی در یعیطب
کاهش اـسترس  یطرف از  .کنندیم  يـسپردر آن  را زمان نی ـشتریب

 هايعامل  نی ترازجمله مهم  مارانیدر ب  تمیصــم حس جادی و ا
 يها اتاق ،مارســتانیب نی . در ااســت یدرمان يفضــا در  یطراح
 ،یخانوادگ طیمح جادی و ا  2گرم يهابا اسـتفاده از رنگ  يبسـتر

 .]10[ شودیم مارانیبر ب یباعث کاهش استرس و فشار روان

 رنگ •

 دارد، میمســتق ریتأث  هايماریب  یانتخاب رنگ در درمان بعـضـ  
ن در ب  مثالً اندن لباس به رنگ روـش  مؤثر ،یروان  يهايماریپوـش
در  هارنگاـست.   ـشدهثابتروان انـسان    بر رنگ ریتأث.  ]11[تاـس 
 یتیو حاالت شخص  یاز احساسات درون  ییها به نمادهاقرن  یط

 که هســـتند ییروهایها نرنگ.  ]12[  اندشـــدهلی تبد یو اجتماع
 تی فعال ،یناراحت ای  یراحت حس جادی ا و گذاـشته  اثر انـسان  يرو

ــکون ای  ــحکنندیم  س ــتفاده ص ــتانیب در رنگ از  حی. اس  هامارس
فا باعث  تواندیم ود  مارانیب يـش ان اثر رنگ روان.  ]13[ ـش ناـس ـش

 فی و حاالت آنان را توـص  انددادهقرار    یبررـس  افراد مورد  بررا 
تریها را برنگ  یهماهنگ هاآن.  اندکرده ات  ـش اـس مربوط به احـس

 یحالت  يدارااغلب   3ســـرد يهارنگ با طیمح  .دانندیانســـان م
ن ق،یعم بک و  روـش ن بهکه معموالً بهاـست  ـس کار ـصورت روـش

دیم ا طیمح یاز طرف ؛روـن گ ـب ارـن دارد و  ،گرم يـه  نی اعمق ـن

 
1 Community Hospital North Expansion 

 نارنجی زرد قرمز، هاي رنگ  شامل گرم هاي . رنگ شود یگفته م دیآ یچرخه رنگ به وجود م دنیکه از د یرنگ گرم و سرد در واقع به حس 2

 ).1(است
  ).1( بنفش و سبز است ،یسرد مانند آب  يرنگ ها 3
 .ساختمان کیدر  شهیشده با ش دهیدورادور پوش اطیح کی ای و يتاالر مرکز کی 4

 حاالت  نی ا  که  روندیبه کار م نیو سنگ  رهیت  صورت  بهها، رنگ
 هی اول  عوامل  از یکی رنگ  .]14[دهند  یخود را نشـان م  یخوببه
تفاده  یدرمان  يهاطیمح نمودن  مطلوب در کودکان اـست و با اـس

 نتایج  .]15[ ابدی یشــناســانه انتقال مروان يهاامیپ  ياز آن تعداد
 دهدنشــان می  مارانیب  حالتدر در خصــوص اثر رنگپژوهش  

ه د ه هر ـک درك مطمئن علم چیچـن اـلت يبرا یـم اـح  یدرون يـه
 یها بر ســالمت که رنگ  یراتیها و تأثاز رنگ یناشــ  شــده جادی ا
بر رفتار   یمطالعات تجرب  یول ؛، ارائه نشـده اسـتکنندیم جادی ا
 مارانیرنگ بر ب  ریتأث  يدهندهنشــان یرنگ يدر فضــاها  مارانیب

 يها که رنگ  ه شده استنشان داد  هاپژوهش  در  ن،یهمچناست.  
ــرـعت تنفس، هم ،مختلف ــارخون و سـ  زانیبر م  طورنیبر فشـ

ال أث تیـ فـع ذارد؛یم ریمغز ـت ابرا ـگ ا امروزه در جـهت رـنگ نی بـن ـه
تفاده م  يهايماریب  يبهبود ودیمختلف اـس اثرات رنگ  .]13[ ـش

ــتانیب  يدر معمار ــتفاده هدفمند از اســت  مهم اریبســ  مارس . اس
ــفتگ ـندی آفریم یبیترت، رـنگ  نـندهیدر ذهن ب یـکه در نبودش آشـ

ــودیـحاکم م ابرا. ]16[ شـ ــب برا نتـخاب رـنگ ا ن،ی بـن اسـ  يمـن
اها اـس  یدرمان يفـض ت  برخوردار ژهی و تیاز حـس  ری . رنگ تأثاـس
ــتق ذاردیم افراد هـی روح يرو بر یمیمسـ ابرا؛ ـگ ا نی بـن در  دـی ـب

اســـتفاده   بخشآرامو   می شـــاد، مال يهارنگ یدرمان  يهامکان
ــود ه .شـ ال عنوانـب اب برا نی بهتر ،مـث گ مح يانتـخ ا طیرـن  يـه

 یسبز، صورت   یکمرنگ، آب  یآب،  یسبز آبسبز،    يهارنگ  ،یدرمان
ــد. ـباهم آنـهااز  یقیتلف ایـ و  ییمویکرم، ل ،یرـنگ، گلبهکم  ـباشـ
اربرد  ،برعکس یول گـک ارـن ــتر يـه اکسـ  ،ي اقهوه ،يبنفش، ـخ

ــک د  یمشـ انـن انی او ـم ــ  ـه ــودینم هیـ هرگز توـص  ن،یهمچن .شـ
ان  هاپژوهش ت داده نـش ف یرنگ داخل رییتغ که  اـس  دیاتاق از ـس

اسـت   مؤثر  مارانیکاهش اسـترس ب  زانیدر م  می مال  یبه رنگ آب
]15[.  
ــور ایران  در  ــت واقع در کش ــهر رش ــتان پارس در ش ، بیمارس

 احجام  وســـیله آنبه  ي طراحی شـــده اســـت کهمرکز 4ومی آتر
، دهند یرا شــکل م مارســتانیمختلف ب  يهاســاختمان که بخش
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بر ورود نور طبیعی از رنگ یکپارچه سـازند. در این فضـا عالوه
سـبز براي سـطوح اسـتفاده شـده اسـت که رنگ مناسـب براي 
فضـــاهاي درمانی در راســـتاي کاهش اســـترس و اضـــطراب 

 ).2( باشدکنندگان میمراجعه

 يوارید ینقاش •
  ، ي اثر هنر کی  يمشاهده است که در آن با  يارشته یهنر درمان

. در  شودیکمک م  به شخصاحساسات    انیو ب  افتی در  قی از طر
  ی عنوان عنصر مهم به هامارستانیدر ب يآثار هنر ،ریچند سال اخ

  ، یاثرات هنر درماناز  که شودیماشاره  اکنوناما هم  نبودند
احساس   ی. هنر درمان]17[ است ذهن و بدن ارتباط يبرقرار
  ي برا  بستري در اتاق  ي. آثار هنردهد ی م شی را افزا یسالمت

د.  کنیمفراهم    تیاحساس آرامش و امن  شانی هاخانواده و    مارانیب
  ماران یدر دوره نقاهت ب یانتزاع ری تصاو تیدر مطالعه اثر و ماه

که   یمارانیکه ب ه شده استقلب باز، نشان داد یبعد از جراح
طول مدت اقامت کمتر،    کردند،ی را مشاهده م  عتیاز طب  ياصحنه

  از  بعد .]18[ داشتند يکمتر يبه دارو ازیو ن ترنییفشارخون پا
  ي داشتند، روند بهبود  واری د  يبر رو  ي که آثار هنر یگروه ،آن

  ي نهیزم در مهم عوامل از یکی  ینقاش ن،ی بنابرا داشتند.  يبهتر
در   ،آن از استفاده در  سهولت برعالوه  که است یهنر درمان

  ماران ی از ب توانیم ،یدرمان ي کاهش استرس در فضاها ينهیزم
عنوان مثال  به بهره برد.  یدرمان  ي در فضا اثار  نی ا خلق  در زین

با  بزرگ، دوطبقه،  يگالر کی  يدارا 1شمالبیمارستان اجتماعی 
 شی را به نما مارانیب آثار ي گالر نی در ا .است ياشهیشسقف 

  ی منظور کاهش استرس و سردرگمبه  ،يگالر يفضا گذارند.یم
 . ]10[است  شدهی طراح مارانیب یدرون

 يپردازنور •
ــان را برآورده م يازهایـ ن  ،خوب  ينورپرداز  نی . همچنکـندیانسـ

وده را  او خاطر ازدیم  آـس اس و ـس ا  احـس  جادی ا تیامن و شی آـس
 یکه طراح  ه اسـتنشـان داد گسـترده  يهاقیتحق.  ]19[  کندیم

 عی را تســر  مارانیمجدد در ب یســالمت ،اســتاندارد  يهی نور با زاو
 يبرا افراد  از اثرات نور و رنگ در سـالمت   یآگاه .]20[کندیم

ــت یهر طراح ــالمت را   راتیتأث نی ا  .مهم اس ــت س ممکن اس
د و  تیـ تقو ــتکـن ــردگ ممکن اسـ ـــبب افسـ و  یهودگیب ،یسـ

 
1 Community Hospital North Expansion 
2 Clermont-Ferrand Hospital 

 یآگاه  نی ا از اسـتفاده با  توانندیشـود. معماران م  یآلودگخواب
ع ترـس  و  دهند شی افزا  را مارانیب  يبهبود  تیوـض  آرامش به یدـس
 یروان  تیوضـع  کهیهنگام مخصـوصـاً .کنند  ترآسـان را یدرون

نور   .]20[ به آرامش دارد ازین  شتریب که  است یطی شرا  در ،انسان
أث ،آفـتاب ه از ـت ـــت  ،ی مثـبت خود بر روح و روان آدم راتیـگذشـ

ارانیب يبرا ه ـمدت طوالن یـم انیدر ب يتریـک ـــت ــتر  ـمارسـ  يبسـ
. ـشود یم  يماریو خروج از بـستر ب  يبهبود د،یام ينـشانه  ،هـستند

خصـوص در به ،نور آفتاب کنندهیکه اثرات ضـدعفونضـمن آن
در آنجا وجود دارد،  یو نبات یانسـان  يهایکه آلودگ یی هاطیمح

 ییکه فاقد روشنا  یی هااتاق  یاز طرف،  است  دهیبارها به اثبات رس
 ،نی . عالوه بر اشـــودیم  یمردگدل باعث حس  هســـتند یعیطب

 نهیبه  يوربهره  دردر طول روز،  یعیمناســب از نور طب اســتفاده
 د،ینور خورش  یرنگ و درخـشندگ.  ]20[اـست  مؤثر زین  يانرژ از

أث روز نور ایـ  یعیطب نور ارانیب بر یروان ریـت . نور روز بر دارد ـم
مثبت داشـته   يریتأث  یو جسـمان یروح  يهايماریروند بهبود ب

که   اســت داده نشــان  هاپژوهش.  ]21[ دی نمایم  عی و آن را تســر
ن و آفتاب ییهادر اتاقکه   یمارانیب تر یبا نور روـش تند،   يبـس هـس

بدون  يهاکه در اتاق  يرا نســـبت به افراد  يترزمان کوتاهمدت
تر ینور کاف تند، در ب  يبـس تانیهـس پر مارـس  نور  رای ز کنندیم  يـس
در طراحی بیمارـستان پارس در   .]22[  دهدیم کاهش  را اـسترس

پر  هافضااي صورت گرفته است که  به گونه  ـشهر رشت طراحی
د ومی نور و باز ا یو روان یاز نظر روح باـش را  يخاطر شی آـس

ــت کرده ـجادی و همراـهان ا ـمارانیب يبرا  یدر طراح  ).26( اسـ
و  یعینور طبطراح با ترفند ورود  ، 2کلرمونت فراند مارســـتانیب

زنده  ییآور فـضانـشاط  يهاالی روـشن و متر  يهااـستفاده از رنگ
 ـشودیم مارانیکرده اـست که موجب کاهش ـسطح تنش ب جادی ا
تفاده  ،مذکور  لی دال  یتمامبه  .]10[ از نور آفتاب  مناـسب عدم اـس

ــتانیب یداخل  یدر طراح ــرا در ،مارس ــتفاده  که یطی ش  آن  از اس
 .]20[ شودتلقی می یطراح در اشتباه کی  ندارد، یمنع

   یخارج  يمعمارسبز و   طیمح  - 2

  ط ی مح تیفیتواند کیم ،یدرمان ساختمان یخارج طیمح کالبد و 
 تواند یمساختمان    یخارج  طیمح . قرار دهد  ریتأثرا تحت    یدرمان
- 1 در شکل  .]23[ دی شفابخش کمک نما يهاط یمح جادی به ا



 
 

 
 هامروري بر عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب در بیمارستان

 

   99نشریه نشاء علم، سال دهم، شماره دوم، خرداد ماه  
149 

  به  يهنــر آثــار و صــدا بــاغ، ،يبازنیزم ــرینظ یعوامل
  که ی حال در .اســت شده ي بندطبقه یخارجــ ــطیعنوان مح

با  یدرمان يهاط یمح در تواندیم زین ســاختمان یخارج طیمح
  ، ــدی کمــک نما مارانیکاهش استرس و اضطراب در ب جادی ا

.  نند ک استفاده باز يفضا از توانندی م مارانی از ب ی تنها تعداد کم
 اط یباغ، حهمچون  ییفضاها ،باز يمنظور از فضاچه چنان اما

 آن استفاده طی شرا ،بام باشد يباز رو يفضا یحت ای و  يمرکز
 1کلرمونت فراند  مارستانیب  .شودی م فراهم  يشتریب مارانیب يبرا

  مه ین یی متر، فضا 250مساحت  ه ب یداخلگذرگاه سبز  یبا طراح
 ، استراحت رینظ ییهاتیفعال ،که در آن کندیم ف ی تعر یعموم

و مردم صورت   مارانیب نی ب یتعامل اجتماع کتاب خواندن و 
خواهد   مارانیمثبت بر ب ی روان ریتأث ،تعامالت نی ا. ردیگیم

  ي در دل فضا  ي شهر ابانیخ از ینوع گری د عبارتبه  .داشت
 پارس بندرعباس   یمرکز درمان . ]10[  است  شده  جادی ا  مارستانیب

  ی طراح عتیبر اساس رابطه متقابل مردم و طب در کشور ایران 
در  شفابخش  ي فضا با يمعمارهدف اصلی این پروژه شده و 

  ق یعم يهادی و باشد. در این بیمارستانروند درمان بیماران می
  ی داخل يسراسر پروژه، نور روز را به تمام فضاها يدر نما

بزرگ   اسیمتقاطع را در مق ه ی بر آن تهوکند و عالوه ی م تی هدا
بزرگ در    يهازسب  يفضا  ن،ی عالوه بر ا  کند.  یساختمان فراهم م

-یکمک م  یطیمح  ستی ز  يداری به پا  یسطح کنسول  نییباال و پا
جمله   از ،عتیطب با مارستانیب یداخل يفضا ادغام .) 28( دکن
کاهش سطح اضطراب    يکه برا  است  یطراح  يهایژگی از و  یکی 
 ي بر استفادهعالوه  وه،یش  نی ا  در  .است  شده  استفادهآن  از    مارانیب
و   مارانیتعامل ب يبرا ی سبز، مکان ياز فضا مارانیب

 گرفته در نظر  آنهامثبت در  یپرتحواس  جادی و ا شانی هاخانواده
روند درمان    براز عوامل مؤثر    یکی عنوان    به  ،عتیطب  .است  شده

شدت درد    ،قرارگرفته است  اشاره  مورد  هاپژوهش   از  ياریدر بس
در مواجهه با   مارانیو استرس ب یو روان یروح يهایو ناراحت

 ق ی طر از مارانیکم کردن استرس ب. ]24[ ابدی یکاهش م عتیطب
مؤثر   ،مثبت يهایپرتحواس  ری سا هیتعب و عتیطب به دی د جادی ا

کاهش  منظوربه ،عتیفضا با طب ادغام ،هامارستانیبدر  است.
 مختلف   يهابه گونه  طراوت در فضا  جادی و ا  مارانیاسترس در ب

 
1 Clermont-Ferrand Hospital 
2 Conservative Medicine 
3 Takekawa Hospital 

 ينماز  مارستانیب  یرونیب  يفضا   به عنوان مثال  است.  یطراح  قابل
پرتی  نظیر موجب حواسدر کشور ایران با طراحی بی رازیش

  ي ها لفهمؤ .استرس بیماران شده استمثبت و کاهش سطح 
  در  که  است  هاسبز، تراس سبز، باغ بام  اطیشامل ح سبز طیمح

 :ردیگی م  قرار اشاره مورد ادامه

 سبز اطیح •

  ي فضا در یپارکدر قالب  تواند یم یخارج يفضا یطراح
  ماران یکه عالوه بر ب ياگونه به. شود  انجام هامارستانیب یخارج

از آن  توانندیم زین یدرمان یپزشک گروه و کارکنان همراهان، و
 توأم  یاجتماع روابط جادی ا و کوچک اجتماع نی ا. استفاده کنند

و کارکنان را کنترل نموده و آن   مارانیاسترس ب ،آرام یطیمح با
در   2کانسرویتیو کینیکل. دارد ی نگه م ی را در سطح قابل قبول

شده  با حوضچه آب احاطه  یخارج يمحوطه یبخش طراح
ط  ادر ارتب  یداخل  ياند که با فضایعموم  مهیآن ن  يهااط یح  .است

تازه   يتا هوا  دارند سبز قرار  يهافضا یکی ها در نزداتاق  .هستند
به   عتیبا ادغام طب یطراح. کنند افتی را در یعینور روز طب و
استرس و اضطراب    جادی امکان را دارد که مانع از ا  نی ا  مارستانیب

 . ]10[شود  مارانیدر ب

 سبز تراس •

ها  توان از تراسیم ،یدرمان يفضا و عتیادغام طب يدر راستا
  سالمندان  پزشکی مؤسسات از 3تاکاکاوا  بیمارستان .بهره گرفت 

وجود  یدرختان ،مارستانیب نی ا تی سا در .است یستی بهز و
  ن ی با حفظ ا  یطراح  .اندداشته  سال  400از    شیب  یداشت که قدمت

 ن ی ا .]10[ است شده ادغام هاتراسبا  ودرختان صورت گرفته 
و بهداشت   مارانیها در حفظ سالمت بو باغ اهانیباور که گ

در فرهنگ مردم شرق    شیسودمند هستند، از هزاران سال پ  طیمح
هر   يبرا تاکاکاوا مارستانیب  در.]25[و غرب وجود داشته است 

به منظور   ،هابالکن  نی ا. شده است هیتعبسی ترا ،ياتاق بستر
  و  منظره از استفاده نیهمچن و د یخورش نور از يریگبهره 

  ي هاتراس   .است  شده  یطراحدرختان    نی ا  يهابرگ  با  ینیهمنش
 اریاز شهر را در اخت ییپانوراما ي ری تصو ،يسرتاسر
 یی فضا توانندی م هاتراس  .]10[ دهد یم قرار  آن کنندگاناستفاده
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  تعدد   .باشند  هااندازچشملذت بردن از  و    مارانیب  نیب  تعامل  يبرا
 به سبز  یعتیواقع شده در طب يهاتراس از  شده اجرا يهانمونه

،  آنها   و همراهان  مارانیب  اوقات  گذران  يبرا  ییفضا  جادی امنظور  
تراس    ياز فضا  ،موارد  یبرخ  در.  است   آنها  نقش  و  تیاهم  دی ؤم

  طور   به.  شود یم  يبرداربهره   مارستانیدر بخش کافه و رستوران ب
  ی داخل   يفضا  يمعمار  در  باز   يفضاها  نی ا  رفتننظرگبا در    ،یکل

  ق ی طر  از  را  مارانیسطح استرس و اضطراب ب  توانیم  ،یو خارج
   .کاهش داد مثبت، یپرتحواس 

 باغ بام •
  ي برا  مناسب یطیمح ،توجهقابل بام با دارا بودن مساحت  يفضا

  اجتماعی   مارستانیدر ب  .استها  مارستانیب  در  سبز  يفضا  یطراح
  ه یتعب ماران یت باوقاگذران  يبرا در بام يسبز يفضا 1شمال 
 ، گلخانه  یبا طراح  توانیم  ي موارد  در  ن،یهمچن .]10[  تسا  شده

با  مارانیب ،صورت نی ا در د.انکش یداخل يرا به فضا عتیطب
ادغام   و سبز يشاهد فضا توانند یم ریگنور در ياگلخانه دنی د

را    آنها  مراتب سطح استرس به   ،امر  نی ا  که  باشند  یعیبا نور طب  آن
 کند. یم جادی در افراد ا يری کاهش داده و احساس دلپذ

 گیرينتیجه

با استرس و اضطراب باال   ییهمواره فضاها ،یدرمان يهاطیمح
  ک ی  یهدف از طراح ن،ی بنابرا .هستندکنندگان مراجعه  يبرا

  ي معمار   و   یطراح.  باشدنمی  یکی زیف  درمان  صرفاً  یدرمان  يفضا
سطح استرس افراد باشد و   کاهش در کنندهکمک  تواندیم

 نی پاسخ به ا دنبال بهپژوهش  نی دهد. ا شی را افزا آنها تی رضا
  کاهش  باعث تواندی م طیمح  يکالبد يهای ژگی و که بود سؤال

با مطالعات انجام شده در   ،راستا نی ا در .شود  مارانیب استرس
عوامل   یبه بررس ،نیشیپ يشده ساخته يهانمونهو  قاتیتحق
  ی در طراح  مارانیبر کاهش استرس و اضطراب ب مؤثر

  ي هالفه ؤ م  ی اصل  يدسته  دو  در  هاافتهی .  شد ها پرداخته  مارستانیب
  ، ی داخل  طیمح  در .  است   شده  يبندطبقه   ی خارج  و  یداخل  طیمح

  ي و نورپرداز يواری د يهاینقاشمبلمان، رنگ،  رینظ یعوامل
  هاي انجام شده، باتوجه به پژوهش. گرفت  قرار اشاره مورد

  ، یدرمان هاي طیمح هاي مناسبرنگ که  شودپیشنهاد می
رنگ، کم   ی سبز، صورت  یکمرنگ، آب  یآب  ،یسبز، سبز آب  يهارنگ
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 ها پژوهش .  باشد میباهم    آنهااز    یقیتلف  ای و    ییمویکرم، ل  ،یگلبه
 تواند یم ،طیمح رنگ و دمانیچ ينحوه است که  آناز  یحاک

ترس   زانیشود و م یمی گرم و صم ییفضا دهندهانعکاس
  . دهد کاهش را یدرمان يهاطیمحکنندگان در برخورد با مراجعه

 ، مثبت  یپرت  حواس   قی طر  از   تواندی م  هاجداره   ناتیئتز   ن،یهمچن
  ي برا  ییفضا ی طراح .باشد داشته افراد يه یروح بر  یمطلوب اثر
 يباسازی ز  ندی فرآ  با  آنها  کردن  ریدرگ  قی طر  از  ،مارانیب  آثار  شی نما
و کاهش سطح استرس   در آن طراوت جادی ا به تواندیم ط،یمح

  از  استفاده که شد مشخص نیهمچن. انجامدیب ماران یب یو نگران
  بهبود  و درمان  روند  بر  يانکار  قابل ریغ راتیثأت ،یعینور طب
هاي بررسی شده، سالن اصلی اغلب نمونه . دارد افراد یافسردگ

در مرکز فضا حداکثر نور طبیعی   تریومی آورود بیماران با طراحی  
 و صمیمیت  با فضا  ییحس آشنادر بدو ورود    کنند تارا وارد می

اي صورت  گونهشود طراحی بهپیشنهاد می  .دهدی م  مارانیرا به ب
  بخش   درادامه،    درگیرد که حداکثر نور طبیعی به فضا وارد شود.  

  درمان   يبرا  ربازی د  از  عتی. طبشد   پرداخته  یخارج  طیمح  به  دوم
فضاي    .است  شده  استفاده  یسرزندگ  و  استرس  کاهش   و  مارانیب

 ی مکاني طراحی شود تا بازن یزم پارك یا در قالب تواند سبز می
 یدرمان  یکارکنان و گروه پزشک  ،و همراهان  مارانیحضور ب  براي

به   ییهاتراس  طراحیها، برداري از فضابهره به منظور  باشد. زین
  ي در بخش بسترفضایی براي کافه، رستوران و همچنین  منظور

و   مارانیب یگذرانوقت يبرا هاییتراس  مارانیب يبرا
توانند از دیگر  ها میبامباغ شود. پیشنهاد می همراهانشان

از   استفادهگیري فضاها به منظور پیشنهادهاي طراحی براي بهره 
  عت یبخش طباثر آرامش  قی از طر ز،یفضاها ن نی ا. باشند عتیطب

در کاهش سطح استرس   توانندیمثبت، م یپرتحواس  زیو ن
  مراکز   یطراح  که  رودیم  انتظار  ،ساسا  نی ا  برباشند.    مؤثر  مارانیب

  ه بود  یدرمان و یپزشک خدمات يارائه  به منحصر دی نبا ،یدرمان
به  گفته،ش یپ ياز راهکارها استفاده با ،یطراح در است  الزم و

 . شود پرداخته مارانیب در استرس کاهش
 

 این مقاله و یا بخشی از آن قبال در جایی منتشر نشده است. * 
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Main Factors Influencing the Reduction of Anxiety in 

Hospitals 
1,Abbas Tarkashvand*, Behnoush Taherkhani1 

Architectural design can show the environment more comfortable and aesthetically pleasing, which leads 

to reduction of patients' stress as well as increasing their satisfaction with the environment.  The purpose 

of designing a treatment space is to offer enhanced medical services taking the mental and psychological 

conditions of users into account. Therapeutic spaces need to be of an acceptable quality that reduces 

patients' mental and emotional stress and helps to improve their spirit. In this article based on literature 

survey, some of the effective factors reducing the stress of the users and treatment spaces are introduced 

through the environmental design, including lighting, color, furniture, and the external environment.  

The data collection methodology is through library studies as well as study of domestic and foreign 

samples. Finally, the factors influencing stress reduction in therapeutic spaces are comprehensively 

discussed in detail. These factors can yield to creation of a more welcoming environment for the patient 

and create the required conditions for them to undergo a course of treatment. Taking advantage of these 

factors, it can be expected that medical centers, in addition to treatment, can be a suitable, beautiful and 

less stressed environment for patients, companions, staff and physicians. 

Keywords: Environmental Anxiety, Therapeutic space, Space Features, Hospital, Beauty, Relaxation. 
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