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 خالصه

يگر و تدوين و تبلور آنان در يک قالب مشخص همواره پیچیده و دشوار بوده است. در طول تاريخ و ق علوم ، فنون و هنر در يکدتلفی

دانش معماري اند. تر ولی محدودتر شدهها عمیقهاي تخصصی متعددي يافته و تخصصبا گسترش دانش بشري، کلیة علوم زير شاخه

عناصر و  ءدر هر جز حیطشود که چگونه از روانشناسی ممی ديده میاسال-در معماري ايرانی پذير نبوده است.هیچگاه محدوديتنیز 

و اي به روش تحقیق کتابخانه پژوهش حاضردر  .به خوبی بهره بردهو... گیري از صداي آب، طبیعت موسیقی درمانی با بهره

 هاراهبرداسالمی -هاي معماري ايرانیماز پارادايدرمانی و موسیقی حیطروانشناسی م با به کارگیريکه سعی بر اين است اي پرسشنامه

 .هاي ويژه قلبی ارائه شودو راهکارهايی در جهت تسريع بهبود بیماران بستري در بخش مراقبت

 

 اسالمی.-، معماری ایرانیدرمانی، بیماران قلبروانشناسی معماری، موسیقیهای کلیدی: واژه
 

 

  مقدمه .1

 

نوپايی است که روي تأثیر متقابل رفتار و عوامل و شرايط فیزيکی معماري و فضايی محیط، بیش از ديگر هاي تخصصی روانشناسی محیط يکی از رشته

کند. از نظر وي محیط جغرافیايی به معنی محیط را به دو نوع جغرافیايی و رفتاري تفکیک می ،يکی از بنیانگذاران مکتب گشتالت .ها تأکید داردجنبه

رود. لوين )انگلیسی( که از ديگر محققان مکتب شود به کار میگونه که به وسیله فرد تجربه میارد و محیط رفتاري بدانمحیطی که به طور عینی وجود د
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گیرد. وي براي بیان پديده حاصله از تأثیر رود وي عقیده دارد رفتار تابع تأثیر متقابل عواملی است که از فرد و محیط سرچشمه میگشتالت به شمار می

هاي فضاي رفتار تابع ويژگی"شود کند. يکی از مهمترين مبانی اين نظر چنین بیان میوامل فردي و محیطی از مفهوم فضاي زيستی استفاده میمتقابل ع

 .[1] "زيست است

ون شده قرار گرکند و به طور متقابل تحت تأثیر محیط دگهاي خود، محیط را دگرگون میانسان با توجه به نیازها، ارزش ها و هدفبه عبارتی 

هاي بنیادي زمان گیرد. به ويژه تکنولوژي پیشرفته موجب می شود تأثیر انسان بر محیط شدت و سرعت يابد. دگرگونی سريع محیط يکی از ويژگیمی

اخیر رشته ي روان  کنند. طی بیست سالهاي اجتماعی نوينی را بر ساکنان خود تحمیل میهاي فیزيکی، الگوهاي رفتاري و نقشماست. اين قرارگاه

اي علمی متعدد ديگر، بر اين پديده، يعنی بر تأثیر انسان بر محیط و تأثیر متقابل محیط بر انسان، بی توجه نمانده و به يافته هاي هشناسی نیز مانند رشته 

کند و شرايط نامناسب لعه و غیره ( کمک میعلمی قابل توجه دست يافته است. شرايط محیطی مناسب، به ارضاي نیازها ) استراحت، تفريح، تغذيه ، مطا

 .[2]شود مانع از ارضاي نیازها می

هاي آينده شود براي سالبینی میهاي قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا هستند و پیشبیماري ،هاي علوم پزشکیهبین رشتاز ذرهاز طرفی 

و البته  .[4] افتدها اتفاق میها وآمريکايییيسال زودتر از اروپا 22ها در ايرانیان بطور متوسط و ظهور اين بیماري[ 3] نیز هم چنان در اين رتبه باقی بماند

 و بستري شدن در[ 5]باشد هاي قلبی و عوارض خطرناک ناشی از انفارکتوس قلبی میهاي ويژه قلبی محیط مناسبی براي درمان ناراحتیبخش مراقبت

هاي قلبی به علت تغییر محیط، ناآشنا بودن به مکان و ترس از بیماران بستري در بخش مراقبت [6]آور باشد ابتواند براي بیمار اضطراين بخش می

هاي گوناگون روانی واکنش آسانی و به طور طبیعی در برابر حالتبه هايی است که قلب يکی از اندامبه اين ترتیب،  [7]مرگ، سخت نگران هستند 

شود و نیاز عضله قلب به اکسیژن را افزايش داده و در پی آن باعث افزايش ب افزايش ضربان قلب و فشار بطن چپ میاضطراب سب [8]دهد نشان می

  [9]شود فرايند ايسکمی و نکروز میوکارد می

هاي دارويی وشبا توجه به موارد يادشده کاهش اضطراب بیماران قلبی داراي اهمیت بسیاري است. امروزه در درمان اضطراب بیماران قلبی ر

هاي غیردارويی مانند آموزش به روش [12]شوند اما با بروز عوارض جانبی فراوانی نیز همراه هستند رود که گرچه سبب کاهش اضطراب میبه کار می

ی از ديرباز شناخته شده کنندگی موسیقبخشی و شلويژگی آرامش .[11]توانند در کاهش اضطراب بیماران مؤثر باشند آرامی و موسیقی میبیمار، تن

موجب کاهش شمار ضربان قلب و  ؛[13]بخش، نشاط، سرزندگی، حزن، همدردي و شیدايی داشته موسیقی همیشه در زندگی بشر نقش آرام .[12]است 

 . [14]باشد عمیق شدن تنفس شده و داراي اثرات مثبت بر روي اضطراب و تسکین درد می

اي با هنرهاي مختلف داشته باشند، توانند و نیز بايد ارتباط دائم و پیوستهمانی از جمله مواردي هستند که میمحیط هاي بیمارستانی و اماکن در

  تصويري اين از اين رو موسیقی می تواند درمانگر بخشی از بیماران باشد ، نقاشی می تواند عالج کننده جمعی ديگر از بیماران باشد و در حوزه ارتباط

اگر چه سالمت بخش هستند اما افراد  اصوالً  محیط هاي درمانی اي در ماندگاري اين محیط ها ايفا کند.ت که می تواند نقش عمدهگرافیک محیطی اس

کشاند. پس ضروري است که از ابزارها و عناصر ها را به آنجا میهاي روانی يا جسمانی است که آنشوند و اين اجبار کسالتبه اختیار وارد آنجا نمی

  [15]هر انسانی هنگام بیماري نیازمند آسايش روحی و روانی براي مبارزه است  سبی جهت کاهش اين جبر زمان استفاده شود.منا

شود. هدف، تسريع بهبود معماري شفابخش، معماري انسانگرايانه براي ايجاد رفاه در بیمارستان است، رفاهی که باعث کم شدن طول درمان می

در خصوص هنر درمانی کارهاي زيادي صورت گرفته است هم چنین در  .[16] بدن و روح و روان از طريق معماري است بهداشت و سالمتی ذهن،

معماري و روانشناسی محیط، ترکیب اين دو موضوع در  قالب يک پژوهش و از نوع ؛ خصوص مرکز تخصصی قلب نیز کارهاي زيادي انجام شده

آوري جمعبه ، اي با نمونه جامعه آماري بیماران قلب شهرکرد و پرسشنامه تحلیلی-پژوهش با روش توصیفیدر اين  است. جديد موسیقی درمانی نو و

در ارتقا سالمت و ايمنی براي  معماري دردرمانی روانشناسی محیط و موسیقیبه نقش  و تحلیل آماري مرور مقاالت و شواهد علمی معتبر ،اطالعات

و شايان هاي متکی بر مسئله هويت به کار گرفته شود نتايج به دست آمده در طراحی هش حاضر سعی بر اين استدر پژوبیماران پرداخته شده است. 

بندي از آن ريشه در گیرد و تقاضا براي بهرهدر بر میرا هويت بیش از آن که معطوف به گذشته باشد به بینش افراد مرتبط است، زمان حال است 

 که اين نیاز به طور خاص در زمینه مطرح شده مد نظر است. ؛[17]دارد نیازهاي فردي و جمعی در محیط 
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ترس بیماران در محیط هاي درمانی عالوه بر بهبودي سريع تر آنان ، مدت اقامت بیماران در آن مراکز را تقلیل هاي هنري با کاهش اسروش ابزار و -3

 می دهد.

 بر روند درمان اثر مثبت دارد. اصول روانشناسی محیط افزايش رضايتمندي بیمار از محیط بیمارستان از طريق بکارگیري -2

 
 

 ادبیات تحقیق         . 3

 

 بیمارستان روانشناسی محیط      . 1.3
 بیماران روانی فشار و کاهش بهبودي تسريع در تأثیرگذار محیطی عناصر بررسی به است که افرادي اولین از ،1822 دهة اواخر در نايتینگل فلورانس

 از بعد. [18]داد  پیشنهاد را مناسب طبیعی نور تهويه و بزرگتر، هايپنجره بیشتر، ارتفاع با بستري هاياتاق اين رابطه، در و پرداخت هابیمارستان در

 که راهروهاي داشتند اذعان و پرداختند بررسی و بحث به بناها، از گونه اين خصوص در ، محققان1972 دهة اواسط از او، توسط شده مطرح نظريات

 در و آوردمی وجود به را در فضا ناخوشايندي از حسی نامطبوع، بوي با شده استرلیزه هاي داخلیمحوطه خم، و پیچ پر کريدورهاي پنجره، بدون

  سال آکادمیک از طور به که است محققانی از يولريچ، راجر دکتر اين زمینه، در ؛[19]گردد می بیماران در استرس و روانی فشار افزايش سبب نتیجه

 در درمانی، هايدر محیط و بیمار افراد بر را مسأله اين اصخ طور به و پرداخت سالمتی افراد بر داخلی طراحی اثر يهزمین در تحقیقات به 1982

  .[22]نمود  بازگو پژوهش چندين

 فرد که شودآشکار می زمانی استرس کلی اصطالح در و کندمی ايجاد تغییرات انفعالی که است ايپديده و مفهوم روانی، فشار يا استرس

 زمینه اين در .[21] زندبرهم می را فرد آسايش شرايط نهايت در و گیردمی قرار کیفیزي فیزيولوژيکی و يا و اجتماعی هايمحرک معرض در

 بر فرد که شوند سبب توانندمی منفی، مثبت و يهتجرب با هايیمحیط و گذاردمی تأثیر فرد رفتار بر محیط کالبدي» که میکند بیان  ديالنی پروفسور

 . [22]  «يا دچار استرس گردد و کند غلبه خود استرس

  (بیمارستان ساختمان(ها آن از بردن نام با فقط ترس، يا اضطراب مانند منفی هاي هیجانیواکنش بیمارستانی، هايمحیط با رابطه در بنابراين

 بدين .[23]کند یم فراهم را ترسناکی فردي، تجربة هر براي شکلی، و اندازه هر با بیمارستانی هايديدن محیط و گردد برانگیخته و نمايان تواندمی

 ترسناک و ناآشنا، فهم، از دور عجیب، که شودتوصیف می مکانی عنوان به معموالً  بیمار، براي توان گفت می بستري و فضاي بیمارستان محیط جهت

 شد، ادلمن ارائه توسط که سودمندي بندي طبقه اساس بر همچنین .[24] دارد ارتباط اند،داده شکل را مفهوم اين که معالجه و درمان و با است

 تمايز قابل آيدمی وجود به بستري شدن و بیمارستان ساختمان توسط که اضطرابی از به وضوح شودمی ناشی بیماري از که پريشانی و اضطراب

   [25] باشدمی

 انتخاب، حق آزادي و در محدوديت و بستري فضاي و بیمارستان و تکنولوژيکی سازمانی پیدايش که داشت اظهار توانمی شک بی پس

 فیزيکی بیمارستان، محیط»که، اند داشته بیان سانتس و  بیل ، همچنین لیدر . [26]دهد می انتقال بیمار به شدن را غیرانسانی و بیماري فرمانبرداري، پیام

 که دهدمی قرار عواملی میان را در رستانبیما محیط با اندک آشنايی نیز  کپُرسو«. کند را ايجاد استرس سطوح منفی، مفاهیم انتقال با تواندمی

  .[24]کنند  ايجاد شده بستري بیمار را در استرس بیشترين توانندمی

 

 

 موسیقی درمانی      . 2.3
جمهور (  )افالطون، فیلسوف يونانی معتقد بود که صوت به شکل موسیقی يا زمینه آهنگ میتواند تاثیري شفابخش داشته باشد . نخستین بار او در کتاب 

   .[27] دبه طبقه بندي تم ها پرداخت . وي مقام )میکسولیدين( را حزين ، مقام )دورين و فريژين( را محرک و مقام ) لیدين( را نشاط آور توصیف کر

گ درونی با آهن توانستند از طريق نت واحد يا آهنگ صداي شخص، از او شناخت بدست آورند و شفاگراناستان نوازندگان میدر يونان ب 

ارسطو معتقد بود که نواي فلوت احساسات را برمی انگیزد و  بیمار هماهنگ شده و با نواختن يک نت بر چنگ يا بربط ، بیمار را شفا می دادند .

باطی قوي میان فیثاغورث ، ثابت کرده است که ارت  مصريان باستان صوت را به شکل ماده می شناختند . می کند .  فشارهاي عصبی سرکوب شده را رها

نواخت که با هايی میاي مناسب بکار گرفته شود ، کمکی بزرگ به سالمتی خواهد بود . او آهنگحواس و موسیقی وجود دارد. و اگر اصوات به شیوه

بین صوت و ماده را ثبت آن، احساسات منفی ، بخصوص اندوه ، غضب ، رقّت ، غرور و عصبانیت را از بین می برد . او قوانین هماهنگ ارتعاشات م

  .[28] کشف کرد و آنرا در جدولی به نام ) المبدوما ماتريکس( منظم کرد
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ثیر درمانی موسیقی بر روح أبه بحث درباره ت فارابی دانشمند ايرانی درنیمة دوم قرن سوم هجري قمري در رسالة )مقالة فی معانی العقل( 

می زنند تا در ژاپن نوع به خصوصی طبل  . [29]ب متوسط و در موسیقی بسیار خوب بوده است رياضیات خوب ، در ط پرداخته است . اطالعات وي در

گويی استفاده اي به نام )داي جريدو( به همراه قصهبومیان استرالیا از نواختن وسیله جريان انرژي )کی( را در سر تاسر بدن تحريک و متعادل کند .

 کردند.برطرف می بومیان با اين وسیله اشکال او را ند که اشکالی در آواز او پديد آمده وگفتشد میکردند . وقتی کسی بیمار میمی

دل  ثیري عمیق دارد. درأگیرد که بر ذهن، جسم و روح تکار میه طب ) آيوروديک( که سابقة چند هزار ساله در هند دارد، اصوات بدوي را ب 

در   را داراست. ي سرطانیاهدهد که چنین اصواتی قدرت جلوگیري از رشد سلولحقیقات نشان میکند . تمی خواندن کلمات )مانترا( تنفس را آرام 

ها، آوايی خوش شبیه به آهنگ هاي چینی از نوعی )ندا سنگ( ياد شده است. اين سنگ از جنس يشم بوده و به هنگام برخورد دو قطعه از آنافسانه

حفظ تعادل از آن استفاده  را صداي آسمانی و نداي بزرگ طبیعت می نامیدند و براي درمان بیماري وها اين طنین رسید . چینیموسیقی به گوش می

طبّالی به تنهايی يا به همراه  .هاي بدوي استرالیا، شمن هاي سیبري، بومیان اندونزي و..سرخ پوستان امريکا، انسان در قبايل بومی آفريقا،. کردندمی

 .سرود خوان ، مراسم شفا انجام می گرفته استسازهاي ديگر و همراهی گروه 

موسیقی درمانی وشنیدن موسیقی به عنوان عامل التیام بخش وشافی جان ها قدمتی » سینا:موسیقی درمانی در ايران از ديد ابن ادراک موسیقی و

موسیقی : »ثیر موسیقی گفته استأافالطون درباره ت «. به درازاي تاريخ دارد واز هزاره ي پیشین در نگرش هاي شرقی وهم غربی مورد توجه بوده است

درون ترين روح را در اختیار من بگذاريد من قادرم که به نیروي موسیقی سنگینی وکدورت عارضی را از براي ادامه زندگی بشر ضروري است شما ثقیل

  .[32] «سلحشور به شما تحويل دهم مردي هوشمند و ،زدوده

موسیقی همیشه در زندگی بشر نقش آرام بخش، نشاط، سرزندگی،  ندگی موسیقی از ديرباز شناخته شده است.کنشل بخشی وويژگی آرامش

 داراي اثرات مثبت برروي اضطراب وتسکین درد می باشد شیدايی داشته، موجب کاهش شمار ضربان قلب وعمیق شدن تنفس شده و حزن، همدردي و

هاي غربی امريکا پیرامون اثرات موسیقی آرام بخش در بیمارستانی در يکی از ايالت Icuدر يک بخش  (1998در بررسی انجام شده توسط وايت ). [31]

بخش در يک محیط ساکت وآرام دقیقه موسیقی آرام 22نفره که گروه اول  15در سه گروه  45روي  راب برطبرروي کارکرد خود تنظیمی قلب واض

ماندند نشان داد که بالفاصله پس از مداخله کت وآرام بدون موسیقی وگروه سوم در شرايط معمولی میکردند.گروه دوم تنها يک محیط سادريافت می

در گروه  ساعت باقی ماند. اين کاهش تا يک داري در گروه آزمايش کاهش پیدا نموده وطور معنیه تقاضاي اکسیژن عضله قلب ب شمار نبض، تنفس و

هاي اين پژوهش نشان داد که موسیقی درمانی در يک محیط ساکت وآرام می تواند در روند بهبودي بیماران تهياف ها تغییري نداشتند.دوم وسوم شاخص

  .[32] قلبی سودمند باشد

( پزشکان تجربیات خود را ClinicalResearch in Cardiology« )تحقیق کلینیکی در زمینه کارديولوژي»همچنین در مجله علمی 

ها، موسیقی پخش شده است. آنژيوگرافی بیماران همراه با موسیقی، موجب اند که حین آنژيوگرافی قلب روي آنکرده درباره دويست بیمار منتشر

  ها منظم باشد و فشار خونشان پايین بیايد.شد ضربان قلب آنمی

گیري و البته لزومی ندارد براي بهره [33]ند. کنهاي ضبط شده استفاده میموسیقی درمانگرها اغلب به فراخور عاطفه و خلق و خوي مراجعان، از کاست

ها معموالً به سمت موسیقی میل و کشش دارند و حتی اگر موسیقی جايی در زندگی عالقمند پروپاقرص موسیقی باشد. انسانبیمار مؤثر از موسیقی حتماً 

  .[34]درمانی بهره مند شوند توانند از موسیقیهمه می؛ ها نداشته باشدروزمره آن

 

 در بیمارستان حیطروانشناسی م     . 3.3

 بیمار با معماری بیمارستان اولین برخورد     . 1.3.3
با محیط دارد.  ارتباط برقرار کردن او ثیر شگرفی  بر نگرش او نسبت به فضا وأاولین فضايی که بیمار در بدو ورود به بیمارستان با آن در ارتباط هست، ت

نمايند، سايت مجموعه، ورودي و فرم بیمارستان است که اگر هندسه جذاب و دلپسندي داشته باشد فضاي بیمارستان درک می اولین چیزي که بیماران از

  .[35] يشان برداشته شده استهان و خانوادهااولین قدم موفق به سوي طراحی فضايی مورد قبول بیمار

رو يا خیابان به سرسراي از پیادهاً واردها جلب توجه نمايد. اگر ورودي مستقیمبه وضوح قابل تشخیص و براي تازه ورودي بیمارستان بايستی

محوطه  باشد نیز درب ورود به اينهايی که ابتدا ورود در محوطه خصوصی بیمارستان میبیمارستان اين موضوع اهمیت بیشتري دارد. در .بیمارستان باشد

هاي ورود خودرو و بیمار در اين شود . تعبیه رمپ اهمیت تلقیگان بیکنندهها براي مراجعهن وروديواضح باشد. نبايستی رنگ و نماي اي بايستی کامالً

باشد . زيبايی ورودي بیمارستان به آن است که کمتر شبیه ببیمارستان و بیشتر شبیه ورودي يک هتل مرتب و تمیز می ها اجباري و از ملزوماتورودي

هويدا باشد. رنگ و نوع و تعداد و آراستگی  همراهان او در مبلمان شهري و داخلی قسمت ورودي بیمارستان بايستی کامالً  بوده باشد. احترام به بیمار و

نورپردازي ورودي بخصوص در شببه مقدار زيادي در رفع خستگی و  .کنندگان بايستی ديده و انتخاب گردندمراجعه اين لوازم از منظر استفاده بهینه
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ازدرختان سايه دار  اًهاي رو باز بهتر است با سايبانی ترجیحاشد. وروديبثر میؤآشفته بیمار م و کادر درمانی و آرامش همراهان حوصلگی بیماربی

 پوشیده شود. 

هاي کوتاه و بلند درختچه اي اززيباترين محل بیمارستان بايستی محوطه آن باشد. مجموعه تمام سعی بهتر است حول اين شعار باشد که

تابلوهاي  ،هاي مناسب و زيبا در محل هاي مناسب و به تعداد کافینیمکت ،مصالح طبیعی روهاي زيبا سازي شده باها و سوارهرویادهپ ،نمايی شدهجا

طراحی   ،هاي فصلی و رنگارنگاي از گلزمین چمن متناسب با حاشیه ،کیوسک هاي اطالعاتی و خدماتی مناسب و فانتزي ،راهنما در تمامی چند راهها

از   ...طراحی نور مناسب در شب  و  ،رنگی هايهاي مسقف با برزنتدار و يا تونلهاي اصلی با انواع درختان بلند سايهبراي مسیر ايجاد سايه در روز

 . [37] [36]محوطه بیمارستان است  جمله کارهاي اولیه زيبا سازي

ايجاد جو صمیمی بر  اساسی در باال بردن روحیه، القاء حس اعتماد و اطمینان و ترين بخش عمومی بیمارستان که نقشاساسی ترين واصلی

باشد. اگر البی مجموعه به خوبی طراحی شود، ذهنیت دهنده در نقش يک میدان شهري میعهده دارد، البی بیمارستان است که عنصري سازمان

شود که بیماران با آمادگی بهتري وارد محیط درمانی شوند چرا که با داشتن باعث می ماندگاري از فضا در ذهن بیمار و خانواده وي ايجاد خواهد کرد و

  .[35] شوندهاي درمانی میبا کمترين استرس وارد بخش برداشتی خوب از ورود به مجموعه، بالطبع فضاهاي ديگر را نیز جالب و خوشايند تصور کرده و

 

 پنجره نقش     . 2.3.3
است، ايجاد حس سکونت و آرامش  چالشی که طراح با آن روبرو خوشايند براي بیماران، اتاق بیمار بسیار حائز اهمیت می باشد.در پروسه ايجاد محیطی 

 2222فاين در سال  در بیمار در کنار تعبیه ملزوماتی است که در تکنولوژي جديد الزم به نظر می رسند. در تکامل معماري مراکز درمانی، وردربر و

ديدي که ايجاد  اند. در اين تغییر نقش پنجره وها از حالت پرسنل محور مدرن به بیمار محور پست مدرن ارائه دادهبنی بر جابجايی اتاقپیشنهادي م

  .[38]باشد که در تجربیات بیماران از بیمارستان به دفعات مورد اشاره قرار گرفته است هاي فیزيکی حائز اهمیت محیط میکند، يکی از ويژگیمی

هاي درمانی فاقد پنجره بر درمان، توسط تحقیقی بر روي بیماران بخش هاي مراقبت ويژه مورد منفی محیطثیرات أت دید به بیرون: -الف

هاي داراي پنجره بوده است. نبود پنجره باعث کم شدن گويی در بیماران اتاقهذيان بررسی قرار گرفته است. نبود پنجره باعث اضطراب، افسردگی و

هاي تعبیه کند. يکی ديگر از مزيتمی مهايی نظیر دستگاه تنفس مصنوعی کها را نسبت به صداي دستگاهتحمل آن نگیزش مثبت در بیماران شده وا

 .[38]اند هاي بیماران به اهمیت داشتن ديد به طبیعت اشاره کردهپنجره در اتاق بیماران، مسئله ديد ومنظر می باشد. به طوري که تمامی گروه

ند، اي بر روي بیمارانی که مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند ، اولريچ دريافت بیمارانی که در اتاق هاي داراي ديد به طبیعت بستري بوده ادر مطالعه

ان، میانگین کمتر مصرف ها به ديواري آجري بوده است، داراي زمان بستري کوتاهتر، اعتراضات کمتر به پرستارهايی که ديد آننسبت به بیماران اتاق

نشان داده است که بیماران پس از  1972اند. در تحقیقی مشابه، ويلسون در سال نیز میزان عوارض پس از جراحی کمتري بوده کننده وداروهاي آرام

هاي داراي پنجره که در اتاق پريشی تدريجی بیشتري نسبت به بیمارانیپنجره بستري شوند، دچار روان هاي جراحی چنانچه در اتاق هاي بدونعمل

 .[38] شوند ، نشان داده اندبستري می

باشد ، لذا ثر میؤن است که وجود پنجره نقش درمانی وکاهنده استرس بر بیماران داشته ودر ايجاد رضايت بیماران مآاين يافته ها بیانگر 

قیقات نشان داده است که مردم حس بودن در طبیعت را به فضاهاي شهري و هاي انتظار در نظر گرفته شود. تحاتاق بايست در طراحی بیمارستان ومی

دهند. لذا اين حس نسبت به حس حاکم در محیط هاي شهري نتايج مثبت بیشتري بر شرايط روحی دوران نقاهت می هاي عمومی ترجیح میمحیط

رمانی ابداع شده است و به عنوان مثال در بخش آنژيوگرافی بیمارستان هاي داي براي وارد کردن طبیعت در مجموعهگذارد . امروزه روش هاي خالقانه

يا در بخش اسکن بیمارستان سنت ماري در گراند راپیدس میشیگان  شود وگريس ديترويت، تصويري از درختان از پشت توسط نورپردازي روشن می

ثیر وجود پنجره بر پرسنل نیز مشخص شده است گروهی از کادر أورد تهاي زير آب بر روي سقف طراحی شده است. در متصاويري از آبشارها و محیط

هايی با ديد به طبیعت داشته اند، نسبت به کارکنانی که پنجره محل کارشان به محیط هاي ساخته شده باز می شد و يا فاقد درمان که اتاق هايی با پنجره

 .[38] یشتري داشته اندرضايت شغلی ب پنجره بود ، استرس کمتر، وضعیت سالمتی بهتر و

ها ويژه در فضاهاي میانی بخشه مین نور طبیعی در داخل بیمارستان و بدهاي مهم در طراحی فضاهاي داخلی، تيکی از پیشرفت نور: -ب

از طراحی منظر نیز بهره  هاي مرکزي استفاده کرد تا عالوه بر برخورداري تمام طبقات از نور طبیعی،توان از حیاطباشد. در مناطق خوش آب وهوا میمی

اده جست. اگر حیاط مرکزي در يک سمت راهرو اصلی يا در فضاهاي تقسیم اصلی، در نظر گرفته شود )روشی که بسیاري از بیمارستان ها از آن استف

 .[38]ثر واقع شود ؤکنندگان و پرسنل ميابی مالقاتتواند در جهتمی کنند( می
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هاي کم نور و تاريک نتايج درمانی بهتري را در پی دارند. شوند در برابر اتاقاز بیمارستان که با نور خورشید روشن می هايیدهد اتاقتحقیقات  نشان می

برند، مدت زمان بستري کوتاهتري  دارند. هاي تاريک به سر میشوند، نسبت به بیمارانی که بر اتاقمی هاي نورانی بسترياتاق اي که دربیماران افسرده

اند ، در صورتیکه در اتاق هاي روشن با نور حقیقی ديگر مشخص شده است که بیماران بخش مراقبت هاي ويژه قلب وعروق که سکته قلبی کردهدر ت

ر ها به فضايی سايه باشد، میزان مرگ و میر کمتري دارند. همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته، کادطبیعی بستري شوند، نسبت به حالتی که ديد آن

دهند. با اين حال بیماران و کارکنان به وجود هايی که ديد به سايه دارند، تمايل نشان میهاي روشن بیشتر از محیطدرمان به کارکردن در محیط

اين زمینه نشان  تحقیقات صورت گرفته در اند.کننده ايجاد کند، تمايلی نداشتهدر مقابل نور خورشید بوده، تشعشع ونور خیره هايی که مستقیماًپنجره

شود . در اين میان نور ها در بیمارستان کاسته میروز از مدت بستري آن 67/3هاي روشن به طور متوسط دهند که بیماران افسرده با استقرار در اتاقمی

 .[38]صبحگاهی بیش از نور بعدازظهر مورد توجه بیماران بوده است 

ان نیز نکته ديگري است که بسیار اهمیت دارد چرا که مشخص شده است میزان افسردگی با طراحی معماري نحوه نورگیري اتاق هاي بیماران در بیمارست

يابد . يک نمونه از راهکارهاي معماري ناموفق در اين زمینه باز کردن پنجره اتاق بیماران به که نور روز را در اتاق بیماران محدود کند، افزايش می

ها کدر شده است. نورپردازي )در هردو بخش هاي آنهاي اتاقبراي حفظ حريم بیماران ،پنجره فی محدود داشته وآتريمی است که نورگیرهاي سق

هاي درمانی مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال براي کارکنانی که مدت زيادي را در باشد که بايد در محیطرنگ و کیفیت آن( از ديگر مواردي می

کننده بايد مورد صورتی مشابه مالحظاتی نیز براي مهار نور خیرهه باشد. بکنند ، کیفیت نور از اهمیت بااليی برخوردار میداخل بیمارستان سپري می

 .[38]توجه قرار بگیرد ونوري روشن و غیر مستقیم براي فضاها پیش بینی شود 

 

 رنگ     . 3.3.3
ها به نمادهايی از احساسات درونی، حاالت وصفات مشخصه شخصیتی و اجتماعی تبديل ها در طی قرنرنگ تأثیر رنگ بر روان انسان ثابت شده است.

بازتاب آن بر روان انسان ها صورت گرفته است. به طور کلی نتايج اين تحقیقات حاکی از  هاي اخیر تحقیقات زيادي در مورد رنگ واند . در سالشده

هايی که نیاز به تمرکز و رنگ هاي سرد در محیط لیت وجود دارد، استفاده می شوند وفعا هايی که تحرک وهاي گرم در محیطآن است که رنگ

 آرامش بیشتري وجود دارد، کاربرد دارند.

براي مثال استفاده از رنگ هاي گرم و مهیج در  بايد توجه داشت که انتخاب رنگ براي فضاهاي درمانی از حساسیت بیشتري برخوردار است.

انتخاب رنگ در فضاهاي مختلف يک  راي بیماران روانی طراحی شده است، اثرات بسیار مضري را برجاي خواهد گذاشت.هايی که ببیمارستان

باشد تا در نهايت طراح به يک ترکیب رنگی ايده آل دست يابد. آن دسته از ثیرات هر رنگ میأبیمارستان منوط بر شناخت کامل عملکرد آن بخش وت

شوند که اين امر به تبع خود باعث آمادگی عضالت براي کنند ، سبب احساس هوشیاري در انسان میر و تشعشع صادر میرنگ هاي گرم که از خود نو

اين در  ها در مراکز فیزيوتراپی و سالن هاي حرکت درمانی بسیار مناسب می باشد.انجام حرکات فیزيکی خواهد شد. بنابراين استفاده از اين دست رنگ

ها در محیطی همچون سالن فیزيوتراپی باعث افت در حرکت اي سرد اين تشعشع را از خود صادر نمی نمايند و به کارگیري آنحالی است که رنگه

 بیماران می شود.

له در بخش هاي بستري مراقبت ويژه از اهمیت أرنگ استفاده شده در اتاق هاي بستري نیز بايد از نوع روشن والقاکننده آرامش باشد. اين مس

 .(1که در اين فضاها بیمار بايد کمترين تهیج را تجربه نمايد )شکل  ري برخوردار می باشد ، به طوريبیشت

 

 
 راهکارهای عملی استفاده از رنگ-1شکل 
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نور قرمز،  هنگام پخش نور قرمز، فشار خون و تنفس زياد شده، درحالی که هنگام پخش نورآبی کاهش يافته است. اند که درمحققان به اين نتیجه رسیده

شود. مجراي رگ هاي خونی را گشاد کرده و تولید حرارت در بافت هاي بدن می کند. بیرن مدعی شد که رنگ قرمز می تواند باعث شفا يافتن زخم ها 

دگی رنگ هايی نورآبی براي پايین آوردن سردرد و فشار خون و آرامش براي افراد بی خواب مفید است. آزمايشات ثابت کرده که میزان تحريک کنن

آبی روي دستگاه عصبی  که سرعت بااليی دارند، خصوصاً قرمز و زرد )و انواع آن( باال است. جرالد گزارش کرد که تحريک کنندگی نور

ی کمترين ترين رنگ، قرمز و بعد از آن سبز و زرد است و آبپاراسمپاتیک، بسیار کمتر از نور قرمز و سفید است. هوستماير جاکوبز دريافت که محرک

 . [39] ي میزان ضربان قلب استمحرک است. اساس بیشتر تحقیقات بر پايه

رنگ، شکل معماري را تغییر می دهد و می تواند باعث انبساط، کوتاه شدن، عريض شدن يا طوالنی شدن شود و درک نادرستی را از ارتفاع  

 . [39]اهر محیط را آنچنان تغییر دهد که باعث تغییر خلق و خوي فرد شود  تواند ظکند. رنگ می سقف )مثالً باال يا پايین بودن آن( ايجاد

 

 فضای سبز دربیمارستان        . 3.3.3
استرس بیمار را کاهش  مدت بستري، درد و کند ومشاهده درختان، دوره بهبود بیمار را تسريع می ثیر دارد.أهم در روند بهبودي بیماران تفضاي سبز 

تعادل قرار  با کاهش دادن استرس به بدن کمک کند که در وضعیت تواندتواند پاي شکسته يا سرطان را معالجه کند، اما میز نمیفضاي سب  دهد.می

 محیطی را فراهم کند که ؛به بیمار کمک کند شرايط بیماري العالج را بپذيرد  ؛به بیمار کمک کند قواي درونی خود را براي بهبود به کار گیرد ؛گیرد

محیطی آرام دور از فضاي داخل بیمارستان  ؛درمانی را کاهش دهد استرس کاري کادر  ؛کمک بهتري به درمان فیزيکی بیمار کند ددرمانی بتوان کادر

 .[42] د؛ و...کنندگان فراهم کنالقاتم براي

 

 

 درمانیدر زمینه موسیقی پرسش از بیماران قلب در شهرکرد        .3

 
،. لذا بررسی نیازها و [34] يجاد محیط درمانی مطلوب، استفاده از نظريات و تجربیات بیماران از اهمیت زيادي برخوردار استبر طبق تحقیقات براي ا

 ناپذير است.تر نمودن محیط و کاهش اضطراب بیمار امري اجتنابعاليق بیماران، براي به دست آوردن راهکارهايی جهت مطلوب

اند. در اين قسمت به بررسی هاي بیماران قلب در شهرکرد به پرسشنامه تهیه شده مدون شدهاز پاسخ ايمجموعه پژوهشدر اين قسمت از 

ي نمونه آماري بیماران قلب شهرکرد که در دو گروه ، با جامعهاز نوع موسیقیفاکتورهاي طراحی بیمارستان فوق تخصصی قلب با رويکرد هنر درمانی 

 پردازيم. تنها بیمارستان بیماران بستري قلب شهر( و غیر بستري در بیمارستان میبستري )در بیمارستان هاجر شهرکرد، 

هاي کمی و و همچنین استخراج دادهدر شرايط بیماري و بستري ها استفاده از نظرات کاربران موضوع ديگر اينکه هدف از طرح اين پرسش

 بوده است. رها و راهبردها و به دنبال آن ارائه راهکاافزارهاي آماري ها با نرمتحلیل آن

داري همبستگی متغیرها در چند حالت بخش استنباطی معنی زمینهشود؛ در ، نتايج و تحلیل آماري توصیفی آورده میهاسؤالدر ادامه محتواي 

 حذف دارمعنیغیر همبسته  مختلف جنسیت و بستري يا غیر بستري مورد بررسی قرار گرفت و جهت جلوگیري از ازياد نوشتار جداول مربوط متغیرهاي

 .دهش

 می باشد. نفر به قرار زير 61اند به تعداد ها را پاسخ دادهمشخصات کسانی که پرسشنامه

 .%2/8مشخص نبودن جنسیت  و %4559،  خانم  %4559آقا  :جنسیت-

سال  72و  باالي  %95/22سال  72تا  52سن  از  ، %18/49سال  52تا  32از سن   ، %67/19سال  32تا  18ه از سن  ، %64/1سال  18زير  :سن -

56/6%. 

 .%48/11تحصیالت باالي لیسانس   و %26/23تحصیالت از ديپلم تا لیسانس  ،%43/34تحصیالت ديپلم   ،%87/27زير ديپلم  :میزان تحصیالت -

 .%34/39کارمند  و %15/31شغل آزاد ، %31/21دار خانه، %64/1، بیکار .%56/6محصل شغل:  -

ها بیماران قلب دهندهاز پاسخ %98/42 اند و الت در بیمارستان بستري بودهها در هنگام جواب به سؤادهندهاز پاسخ %22/59 ضعیت بستري:و-

 اند.اند که در هنگام جواب به سؤاالت در بیمارستان بستري نبودهبوده

و  اولهاي ات مثبت بر روي اضطراب وتسکین درد می باشد.سؤالموسیقی موجب کاهش شمار ضربان قلب و عمیق شدن تنفس شده و داراي اثر

 در اين راستا مورد پرسش از ديد بیماران قرار گرفتند. دوم
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مايل هستند موسیقی را   %62/42تمايل دارند موسیقی را به تنهايی با گوشی بشنوند و  %26/44درمانی موافق نیستند؛ از بیماران با موسقی 75/145%

ر که در طراحی بايد فضاهاي الزم در نظر گرفته شود والبته الزم است که اين امر به تفکیک جنسیتی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراين د جمعی بشنوند

 .(2)شکل  نمودارهاي مربوطه آورده شده

ها تمايل دارند موسیقی را جمعی انمخ %86/42مردها و  %29/39ها تمايل دارند موسیقی را با گوشی بشنوند و خانم %86/42مردها و  86/42%

 هاي بستري براي شنیدن موسیقی جمعی در کنار هم و با تعريف فضاي الزم و ديگر شرايط الزم لحاظ شود.بشنوند که میتوان در طراحی اتاق

 

 
ی و شنیدن موسیقی با گوش مثبتدهنده پاسخ نشان 1 ،دهنده پاسخ منفینشان 0) شنیدن موسیقی هنگام بسترینمودار پاسخ در مورد  -2شکل 

(شنیدن موسیقی به طور جمعی 2و   

 
م در همین راستا از نظر بیماران مورد بعدآنژيوگرافی بیماران همراه با موسیقی موجب می شود ضربان قلب آنها منظم باشد وفشار خونشان پايین بیايد. پرسش 

پخش موسیقی )از نظر مبلمان و در نظرگیري  موافق امر بیان شده هستند فضاي الزم جهت افراد که %93/63در قسمت آنژيوگرافی براي  سؤال قرار گرفت.

 .(3)شکل  شودفضاي مرتبط( لحاظ می

 

 
دهنده پاسخ مثبت(نشان 1 ،دهنده پاسخ منفینشان 0) شنیدن موسیقی هنگام آنژیوگرافینمودار پاسخ در مورد  -3شکل   
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بازي و موسیقی زنده اجرا شود يا فقط موسیقی بشنويد آيا ترجیح هاي محلی و چوببستري رقص دوران اگر قرار باشد در آخر:سؤال و 

اشغال فضاي کمی  هاي محلی و... در اتاق اين است که با حضور يک يا دونفر بامنظور از رقص ؟دهید؛در اتاق خودتان باشد يا در اتاق مخصوصمی

داري با جنسیت نداشته ولی با بستري بودن يا عدم بستري بیماران هنگام پاسخگويی طبق آزمون معنی طهسؤال  راباين هاي اسخ(. پ4)شکل  انجام شود

اند و طبیعتًا ها مخالف نیز داشتهو... موافق بودند ولی غیر بستري ها به طور کل با موسیقی زندهداري داشته به طوري که همه بستريدو رابطه معنیخی

 اند.ها طبق يک تجربه کنونی پاسخ دادهچرا که آنابل استنادتر است؛ ق پاسخ بیماران بستري

 

  
و اجرای موسیقی در اتاق  دهنده پاسخ مثبتنشان 1 ،دهنده پاسخ منفینشان 0) موسیقی هنگام بستری اجراینمودار پاسخ در مورد  -4شکل 

(اجرای موسیقی به طور جمعی و در اتاق مخصوص 2بستری و   

 

 

 بندیجمع        . 5

 
آيد که راهبردها و و محیط فیزيکی بیمارستان و فاکتورهاي طراحی آن، عامل مهمی در بهبودي بیماران به حساب میهاي هنر درمانی روش

 (.5)شکل  حاصل از پژوهش در نمودار شکل ذيل فراهم آمدهراهکارهاي 

 

 

 گیری نتیجه .         6

 
 هانانسا رفتار بر کالبدي، هاياين محیط .گذرانندمی بشر، دست ساختة و مصنوعی هايدر محیط را خود زمان ربیشت هاانسان امروز، مدرن زندگی در

 و پرستاران پزشکان، معماران، امروزه .کمک نمايد استرس کاهش و توانايیها تقويت به تواندمی مکان يک خوب از طراحی و گذاشته اثر

اثر  دهندۀنشان خاص، طور به مطالعات بین، اين در .کنندمی درمانی ياد فرايند از مؤلفه يک عنوان به ده،ش ساخته بناهاي درمورد شناسانروان

براي  کننده قويموسیقی يه عنوان مورد خوشايند، محرک و تقويتو  باشدمی افراد بیمار بهبودي و درمانی روند افراد، سالمتی بر درمانی هايمحیط

باشد. به وجود آوردن تصورات بخصوصی از ها میی، خلق و تصويرسازي مثبت، فکر باز و روشن در مقابل نگرانیرسیدن به آرامش عمیق جسم

بکارگیري  موسیقی، که تصورات زيبايی را در خیال آنان خلق کند و باعث شود حل مسائل، خلق بهینه و عمل مثبت در ذهن آنان نقش ببندد. بنابراين با

 درمانی در کنار يکديگر میتوان اثر هر يک را در زمینه تسريع بهبود بیماران قلبی چندين برابر کرد . درمانی و معماريموسیقی
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انداز مايجاد يکپارچگی بین فضاهاي داخلی و خارجی، ايجاد تعامل بین بیمار و عناصر طراحی منظر، امکان کم کردن آلودگی صوتی در فضا، ايجاد چش

ايجاد کیفیت در فضاهاي داخلی، ايجاد حس تعلق نسبت به فضا، درک فضا از نیازهاي بیمار، وجود عماري خاص آن، گیري از موسیقی و مبهرهسبز، 

تفاده از معماري فضاهايی براي تعامل بین بیماران، امکان ايجاد تغییر در مبلمان و چیدمان، امکان تنظیم شرايط دمايی و رطوبتی فضا توسط خود بیمار، اس

ها نتايجی نظیر هاي مرتبط با فرهنگ جامعه، وجود نور مناسب و قابل کنترل که بکارگیري آندن ابعاد فضاها، استفاده از طرح و رنگبومی، مناسب بو

امکان کاهش استرس بیمار و ايجاد آرامش و بهبود رفتارهاي محیطی، کاهش مدت زمان بستري، افزايش آستانه تحمل درد، افزايش لذت بیمار از فضا، 

 -سازي معماري ايرانیو از آنجا که همخوان با فرهنگ و برگرفته از آن است بازندهله بیمار در به وجود آوردن فضا، امکان برقراري ارتباط با فضا مداخ

ها، سنین، نوع جنسیتدر  هاي آتی ها الزم است در پژوهشاسالمی را در مراکز درمانی نیز به دنبال خواهد داشت و البته هرکدام از اين پارادايم

 هاي فراوان دارد.هاي متفاوت و... جاي پژوهشبیماري

 

 
 راهبردها و راهکارها نمودار -5شکل 

 

 

 مراجع.        7

 

، بهار و 2، مجله رهپويه هنر، شماره ")رنگ، فرم و فضا و تأثیرات آن بر گرافیک محیطی بیمارستان کودکان( 2هنردرمانی " ويکتوريا، کريمی، [1]

 .1386تان تابس

 .1367تهران : دانشگاه شهید بهشتی، ، "روانشناسی محیط"، شهرناز، مرتضوي [2]

 .1389زارت بهداشت، و [3]

 .مرکز تحقیقات قلب وعروق شیراز [4]

هاي ويژه قبتآرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش مراو تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"سیاوش وهابی، يداهلل، صلصالی به نقل از  [5]

  .1381، زمستان 31، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ايران، شماره "قلبی
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هاي ويژه آرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش مراقبتو تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"سیاوش وهابی، يداهلل، حیدري به نقل از  [6]

  .1381، زمستان 31ران، شماره ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی اي"قلبی

آرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش و تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"سیاوش وهابی، يداهلل، آلپرت و فرانسیس به نقل از  [7] 

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

هاي ويژه آرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش مراقبتو تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"، يداهلل،  ل از سیاوش وهابینوروزي به نق [8]

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

هاي آرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش مراقبتو تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"يداهلل،  فرانسیس به نقل از سیاوش وهابی، [9]

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

ژه هاي ويآرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش مراقبتو تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"يداهلل،  گلدبرگبه نقل از سیاوش وهابی، [12]

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

آرامی بر اضطراب بیماران بستري در بخش و تن درمانیهاي موسیقیتأثیر روش"يداهلل، بلچک و کلووسی به نقل از سیاوش وهابی،  [11] 
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