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   Abstract     چکیده

 هااسترس از ناشی هایبیماری زا رشدی به رو میزان با امروزه بشری جوامع

 بزرگ تهدیدی عنوانبه جهان سراسر در گیرهمه هایبیماری. شوندمی روبرو

 ایجاد و مردم یروزمره رفتار بر که شدهشناخته روانی و جسمی سالمت برای

 تأثیرگذار افراد زندگی بر ترس و افسردگی اضطراب، مانند مخربی روانی اثرات

 و آرامش به دررسیدن مهمی نقش تواندمی فضا یک کالبد کهازآنجایی. است

 عملکردگرایى از باید معمارى فضاهای در امروزه باشد، داشته روح شفابخشی

 باید فضا این طرفی از. داد جهت تغییر شفابخش هایمحیط ایجاد به صرف

 جلوگیری افراد بین در این شرایط در بیماری شیوع از که باشد صورتی به

 بازشناسی پژوهش هدف این کند؛ کنترل را آن بتواند زیادی حد تا یا و کرده

 راهکارهایی یارائه سپس و فضا، یک در شفابخشی بر مؤثر هایمؤلفه این

 شرایط در روانی پیامدهای بهبود جهت شفابخش فضای یک ایجاد برای

 هنحو در گرفته، اصالحاتانجام مطالعات اساس گیر است. برهمه هایبیماری

 عفونی هایبیماری شیوع مهار برای مختلف فضاهای از برداریبهره و طراحی

 کمک فضا یک در گیریهمه طغیان و آینده شیوع عوارض کاهش تواند بهمی

 اطالعات که است شدهانجام تحلیلى -توصیفى با روش حاضر پژوهش. کند

 هایگاهپای همچنین و موضوع با مرتبط منابع در مندنظام جستجوى از آن

 موضوع با مرتبط ادبیات و مدارك غربالگرى از پس و اینترنتى معتبر

 موضوع با مرتبط اصول ها ومؤلفه روش این اساس بر. است گردیده آوریجمع

 شفابخشى در جامع الگویى به دستیابى از پس و تحلیل بررسى، اجمالبه

 بهبود جهت شفابخش فضای یک ایجاد برای راهکارهایی یارائه به محیط،

 .است شده منجر گیرهمه هایبیماری شرایط در روانی پیامدهای

 Human societies today are facing an increasing rate of stress-
related illnesses. Epidemic diseases are recognized worldwide 
as a major threat to physical and mental health, affecting 
people's daily behavior and causing devastating psychological 
effects such as anxiety, depression and fear on people's lives. 
Since the body of a space can play an important role in 
achieving peace and healing of the soul, today in architectural 
spaces, it is necessary to change the direction from mere 
functionalism to creating healing environments. On the other 
hand, this space should be such as to prevent the spread of 
the disease in these conditions among people or to be able to 
control it to a large extent; The purpose of this study is to 
identify these components affecting healing in a space, and 
then to provide solutions to create a healing space to improve 
psychological outcomes in epidemic conditions. According to 
studies, improvements in the design and use of different 
spaces to control the spread of infectious diseases can help 
reduce the effects of future outbreaks and epidemics in one 
space. The present research has been done by descriptive-
analytical method, the information of which has been 
collected from a systematic search in sources related to the 
subject as well as reputable Internet databases and after 
screening documents and literature related to the subject. 
According to this method, the components and principles 
related to the subject have been briefly studied, analyzed and 
after achieving a comprehensive model in environmental 
healing, have led to the provision of solutions to create a 
healing atmosphere to improve psychological outcomes in 
epidemic conditions. 

    کلمات کلیدی

گیر،استرس، اضطراب، همه هایروانی، بیماری فضای شفابخش، پیامدهای

 روانشناسی محیط
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Healing atmosphere, psychological consequences, 
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psychology 
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  مقدمه  -1

 گیرهای همهبیماری

 که هستند هاویروس از بزرگی خانواده گیرهای همهبیماری عامل

این  از زیادی تعداد کنند. بیمار را هاانسان و حیوانات توانندمی

 از طیفی به ابتال موجب اند،شدهشناخته تاکنون که هاویروس

 سرماخوردگی از که. شوندمی هاانسان در تنفسی دستگاه هایعفونت

 خاورمیانه تنفسی سندروم مثل ریشدیدت هایبیماری به ابتال تا

. هستند متغیر( SARS)سارس حاد تنفسی سندروم و( MERS) مرس

 19-کووید به ابتال عامل است شده کشف تازه که کرونایی ویروس

 طغیان از قبل تا ، آن از ناشی بیماری و نوظهور ویروس این. است

. بود ناشناخته چین ووهان،کشور شهر در ٢٠19 سال دسامبر در اخیر

 بهبود خاصی درمان به نیاز بدون( درصد ٨٠ حدود) مبتالیان بیشتر

 شدتبه نفر یک ،19-کووید به مبتال نفر ٦ هر از تقریباً. کنندمی پیدا

 که افرادی و سالمندان در. شودمی نفس تنگی دچار و شده بیمار

 دیابتی یا قلبی هایبیماری باال، فشارخون مثل ایزمینه هایبیماری

 است طبیعی کامالً پس. است بیشتر بیماری وخامت احتمال ارند،د

. باشند عزیزانشان یا خود بر بیماری این طغیان تأثیر نگران افراد که

 ممکن جای تا آن از ناشی هاینگرانی شدن برطرف برای توانمی اما

 . کرد مراقبت جامعه و عزیزان خود، از

 هایدستورالعمل هب با توجه عفونی هایبیماری با قابلهم

 جهانی بهداشت سازمان

 ویروس نوع این برای خاص واکسن وجود عدم صورت در کلی، صورتبه

 (قرنطینه) جمعیت شدن قفل و( اجتماعی فاصله) جسمی فاصله ،

 سازمان  .شود انجام باید که است احتیاطی و فوری اقدامات ازجمله

 انجام فردی و نهادیسطح  دو هر در که را اقدامات این بهداشت جهانی

 شوند. تبدیل جهانی عمومی استراتژی یک به تا کرد معرفی شود،می

 ناشی روانی هایبیماری بحران درباره جهانی بهداشت سازمان هشدار

 از ناشی روانی هایبیماری بحران انفجار معرض در جهان " کرونا از

 تالاب درخطر شهروند هامیلیون و قرارگرفته کرونا ویروس شیوع

 سازمان روان بهداشت بخش مدیر کستل، دوورا از نقل به " هستند

اقتصادی که  آشفتگی اطمینان، عدم ترس، انزوا،»  بهداشت جهانی

 باعث که هستند عواملی همه اند،شدههمگی از قرنطینه حاصل

 بود گفته خبری کنفرانس یک در وی. «شوندمی روانی پریشانی

 و هاهفته در جهان در روانی هایحرانب و بیماری شودمی بینیپیش

 هادولت جهت همین به باشد داشته تصاعدی روندی آینده هایماه

 همچنین. دهند قرار خود هایچالش اصلی محور را موضوع این باید

 کرونا ویروس شیوع با درگیر کشورهای از برخی در هاگزارش آخرین

 هایهفته در ادرین طوربه اضطراب و افسردگی میزان دهدمی نشان

 .است یافتهافزایش اخیر

 روان بر سالمت و قرنطینه گیرهای همهبیماری أثیر شیوعت

  جامعه

 تازه و بیماری یک 19-کووید بیماری که موضوع این به توجه با

درمان  بیماری، شیوع از پس اخیر چند ماه طی و است ایناشناخته

طی  در بنابراین است نشده پیدا بیماری این برای واکسن و مؤثر

 (منزل )قرنطینه در جامعه مختلف افراد ماندن ،19-کووید گسترش

از  ممانعت استراتژی بهترین و تریناجتماعی رایج گذاریفاصله و

افراد  ماندن به توجه با اساس این بر. رودمی شمار به بیماری انتشار

اد افر بین در شناختیروان مختلف اختالالت است ممکن خانه در

 تأثیر الکترونیکی، داده پایگاه سه .[1] گردد مشاهده خانواده مختلف

 استرس عالئم ازجمله روانی منفی تأثیرات و بررسی را قرنطینه روانی

 قرنطینه مدت. اندکرده گزارش را خشم و سردرگمی سانحه، از پس

 ضرر و ناکافی اطالعات روانی، خستگی بیماری، از ترس تر،طوالنی

 قرنطینه البته. هستند قرنطینه زمان زایاسترس عوامل از مالی

. است همراه درازمدت در کمتر عوارض و پریشانی با داوطلبانه

 از شدن جدا. است ناخوشایندی تجربه اغلب قرنطینه باوجوداین،

 بیماری وضعیت به نسبت اطمینان عدم آزادی، دادن دست از عزیزان،

کند.  ایجاد چشمگیری اثرات ،خاص مواقع در تواندمی حوصلگیبی و

 اجتماعی انزوای و گسیخته حمایتی هایسیستم قرنطینه، دوران در

. کند پذیرآسیب حاد استرس هایواکنش برابر در را افراد تواندمی

 شرایط قبل از که افرادی برای حتی که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج

 رفتارهای و مضطرب افکار تواندمی پاندمی دارند، روانی سالمت

 و افسردگی اضطراب، مانند) منفی احساسات و کند ایجاد وسواسی

 کهدرحالی دهد، افزایش را اجتماعی خطرات به حساسیت و( خشم

 کاهش زندگی از رضایت و شادی مانند) مثبت احساسات نمرات

 )همان( هستند خود خانواده و سالمتی نگران بیشتر مردم. یابدمی

 عدم و وضعیت بودن ناپذیربینیپیش شرایط، نتریپراسترس از کیی

 به توجه با. است خطر بودن جدی و بیماری کنترل زمان قطعیت

 مواردی، چنین در مشابه، هایگیریهمه و گیرهمه هایبیماری

 ایجاد افراد میان در تواندمی مرگ از ترس مانند جدی هاینگرانی

 گسترش مردم عموم میان در تواندمی خشم و تنهایی احساس و شود

 .[1]یابد. 

 گزارش دو هر ،(٢٠٠9) همکاران و لم و( ٢٠1٠) همکاران و کم

 در زمانیک در سارس ویروس بازماندگان از 4٠٪ از بیش که دادند

طور به. بودند کرده تجربه را سانحه از پس استرس اختالل شیوع، طول

 دمیاپی از پس ماه یک سانحه از پس استرس اختالل مثال شیوع

 پس استرس عالئم. بود ٪۷ چین، دیدهآسیب مناطق در کرونا ویروس

 معمول تجربیات محدوده از خارج زاآسیب رویدادهای اثر در سانحه از

 مرتبط، هایمحرك از اجتناب چون عالئمی با و شودمی ایجاد انسانی

  .[1] است همراه فیزیولوژیکی برانگیختگی بیش و عاطفی کرختی

 گیرهای همهم جهت مقابله با بیماریمهیدات الزت

 موارد تاریخ طول در .نیست تاریخ اپیدمیک بیماری اولین 2019 کرونا

 مسری هایگسترش بیماری از جلوگیری برای شهرها کردن قرنطینه

 منجر که شود وضع مقرراتی و هابرنامه باید اما دارد زیادی سابقه

 این برابر در محافظت برایدیگری  هایراه ارائه و طراحی ایگونهبه

 [.4-٢]شود فراهم شرایط

 عفونت از ترس عملکرد، یاندازهبه همیشه فرم ، هاگیریهمه طول رد

 شهرسازی، گرفته تا داخلی فضای از [. 5] است کرده دنبال را

 به برای ازاین،پیش . گذارندمی تأثیر اطراف محیط ساخت بر هابیماری

 به مجدداً افراد های عفونی،بیماری به ابتال خطر رساندن حداقل
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 به توجه با  .پرداختند شهری هایزیرساخت و معماری داخلی، طراحی

 را متعددی تحوالت شهرسازی معماری و اخیر، قرن دو تاریخی وقایع

 شود.می شامل

از  نگهداری و برداریبهره و طراحی نحوه در اندیشمندانه صالحاتا

 کاهش عفونی، هایبیماری شیوع مهار به تواندمی مختلف فضاهای

. کند کمک کرونا گیریهمه طغیان همچنین و آینده شیوع عوارض

 هاانسان جان توانندمی کامالً فردا، و امروز طراحی، درست تصمیمات

 با MASS مانند معماری تخصصی هایشرکت [.٦] دهند نجات را

 داد توضیح ،گذشته هایگیریهمه مورد در خود تحقیقات به استناد

 قرار باریک و تنگ هایمکان در افراد که درزمانی خطر آلودگی که

 در بیماری انتقال کردن محدود منظوربه. است زیاد شدتبه دارند

 ایجاد با که افراد، جداسازی - 1:شود اتخاذ باید اصلی ایده 3  فضاها،

 ماست از جلوگیری برای بیشتر یا متر ٢ اندازهبه هاآن بین فاصله

 کردن تمیز شناسایی، با  - ٢.شود محدود قطرات تنفسی، با مستقیم

 کاهش سطوح طریق از را آلودگی لمسی، سطوح کردن ضدعفونی و

 عفونت آلوده، هوای بردن بین از و کردن رقیق پیشگیری، با - 3.دهید

  .کنید کنترل را هوا در موجود

 رح مسئله و ابعاد موضوع پژوهشط

 اینکه  برای  انسان. است روحی و مادی نیازهای با موجودی انسان

 چه و مادی ازنظر چه) مطلوب باکیفیت خود عادی زندگی به بتواند

 به تنها سالمتی. باشد سالمت که است نیاز بپردازد( روحی ازنظر

 آرامش بلکه نیست، بیمار فرد که شودنمی اطالق وضعیتی

. گنجدمی عریفت این  یبازه در نیز اجتماعی و جسمانی،روانی

 جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی نقش روانی بهداشت

 درواقع [.۷] باشدمی سالمت ارزیابی محورهای از یکی عنوانبه و دارد

 نفساعتمادبه حس رفتن باال و نشاط و شادی موجب روان سالمت

 به را ناامیدی و دلهره استرس، اضطراب، آن فقدان و شودمی افراد در

 اخیر هایسال در سالمت روانشناسی. [٨] داشت خواهد همراه

 زندگی هایچالش و تنیدگی با مواجهه ینحوه برای زیادی اهمیت

 شده قائل افراد اجتماعی و روانی جسمانی، سالمت وضعیت بهبود در

 به ناموفق پاسخ یک عنوانبه تواندمی استرس و اضطراب .[9] است

 راهبردهای رشد و شناخت بنابراین. شوند دیده زندگی هایچالش

 .[1٠] هست موفق هایسازگاری بنیاد و اساس کارآمد، ایمقابله

 شهر ووهان در ویروسی بیماری یک انتشار میالدی ٢٠19 دسامبر رد

 تغییر جدید و ویروس نوع یک بیماری این عامل. شد گزارش چین

 که بود  -SARSعنوان  با هاویروس کرونا خانواده از یافته ژنتیک

 بزرگی خانواده کرونا هایویروس.گردید گذارینام 19-کووید بیماری

کنند.  بیمار را هاانسان و حیوانات توانندمی که هستند هاویروس از

 در سرعتبه باال بسیار سرایت قدرت دلیل به ویروس این متأسفانه،

 چهار از )کمتر اندك زمانی طی تقریباً و کرد پیدا جهان انتشار کل

 که 19-کووید بیماری .نمود آلوده را جهان تمامی کشورهای ماه (

 مبتال افراد تنفسی دستگاه بیشتر دار استRNAویروس  یک آن عامل

 حال آمیزی درفاجعه طوربه و داده قرار تأثیر تحت را بیماری به

 که 19 -پاندمی بیماری کووید وضیعت به توجه است. با گسترش

 حتی و سیاسی، اجتماعی اقتصادی، مهم هایهجنب تمامی تقریباً

 قرار داده است. بحث تأثیر تحت را جهان کشورهای تمامی نظامی

 روان سالمت بهداشت روی بر بیماری ویروسی این شناختیروان آثار

 .است برخوردار به سزایی اهمیت از مختلف جامعه سطوح در افراد

[1].  

 عامل افراد روانی و روحی تی،شخصی هایویژگی بر مؤثر مهم عوامل زا

 و ارتباط کند،می کسب خود محیط از فرد که تجاربی. است محیط

 دریافت محیط از که تأثیراتی و بازخوردها دارد، محیط با که تعاملی

 از. [11] دهدمی قرار تأثیر تحت را او گیریشکل و رشد دارد،می

 انعکاس ی،طرف از و است مؤثر هاانسان بر کالبدی محیط سویک

 کنند،می زندگی آن در هاانسان که محیطی کیفیت در کالبدی محیط

 بر محیط تأثیر یمقوله در کنکاش ضمن تحقیق این. یابدمی تجلی

 روحیات و رفتار بر کالبدی محیط تأثیر مفهوم به پرداختن و انسان

 و هاآن روانی و روحی سالمت بازیابی در آن نقش تبیین به ها،انسان

. پردازدمی عادی زندگی به هاآن بازگشت جهت در راهکارهایی یائهار

 مناسب فضایی طراحی جهت فاکتورهایی ارائه تحقیق این اصلی نکته

 بخششفا و محور آرامش مکانی طراحی بر تأکید با و عملکرد این

 نیازهای به ، شود تضمین  افراد جمعی سالمت کهنحویبه باشد،می

 داشته مکفی عنایت روحی ابعاد به هم و دهد مناسب پاسخ جسمی

 قابلیت چون هاییمقوله با آشنایی از پس منظور این برای. باشد

 کنترل، جهت مناسبی راهکارهای استرس، و رفتاری مقرهای محیط،

 مرکزی معماری طراحی در استرس حذف نهایتاً و کاهش تعدیل،

 .  داد خواهد ارائه روانی پیامدهای بهبود برای

 شمرده روانى سالمتِ هاىشاخص از یکى آرامش، روانشناسى، رد

 معماری. گرددمی استفاده درمانگرى فن یک عنوانبه و شودمی

 از ترمهم و است انسان روحی کالبد برای معماری محور، آرامش

 تأثیرگذار روانی و حسی ازنظر جسمی، نیازهای به پاسخگویی

 در مؤثری عامل تواندمی که حالدرعین ما اطراف محیط. باشدمی

 اولیه عامل عنوانبه تواندمی باشد، انسان روان بر فشارها کاهش

 به توجه با معمار یک. باشد روحی و فکری هایناآرامی از بسیاری

 و رفتاری هایشاخصه به توجه با تواندمی انسان روانشناسی نیازهای

 مدتی برای را روزام یدغدغه پر فرد ، روان سالمت در مؤثر کالبدی

 زندگی به امید و آرامش برایش و گیرد آغوش در شده هم کوتاه

 طراحی جهت فاکتورهایی نیاز به مشخص کردن درنتیجه. بیافریند

 افزودن است که باعث محور آرامش و شفابخش فضای معماری

 برای ذهنی سیالیت و پذیریانعطاف ارتقاء و ، "مکان "به نو مفهومی

 این از ناشی هایاضطراب و استرس فشارهای شتربی هرچه کاهش

 محیط این ورانبهره زندگی شرایط ارتقاء باعث آخر در و  شده  دوره

   .[1٢] گردد

 رورت و اهمیت پژوهشض

 اطالق وضعیتی به تنها سالمتی  جهانی، بهداشت سازمان تعریف طبق

 اعیاجتم و جسمانی،روانی آرامش نیست،بلکه بیمار فرد که شودنمی

 فرهنگی، اجتماعی، تناسبات. [13] گنجدمی تعریف این یبازه در نیز

 دستخوش را آدمیان زندگی روزروزبه زندگی الگوهای و صنعتی

 رو میزان با روزههمه بشری جوامع. است داده قرار هاتنش از بسیاری

 نیز امروزه. شوندمی روبرو هااسترس از ناشی هایبیماری از رشدی به

 تهدیدی عنوانبه جهان سراسر در ویروس کرونا گیرهمه یبیمار

 یروزمره رفتار بر  که شدهشناخته روانی و جسمی سالمت برای بزرگ
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 تأثیر افراد زندگی بر شدید ترس و منفی احساسات ایجاد و مردم

 بیماری این شیوع یدرباره شدهانجام مطالعات مرور. است گذاشته

 دارد جهان سراسر در گسترده شناختیانرو پیامدهای وجود از نشان

 تأثیر تحت اجتماعی و فردی بین فردی، سطح در را روانی سالمت و

 شرایط تغییر باعث بیماری سریع ظهور روانی اثرات. است داده قرار

 و افسردگی اضطراب، مانند مخربی روانی اثرات و شده افراد زندگی

 واکنشی بیش رفتار و یافتهتعمیم ترس. است کرده ایجاد را ترس

 حمایتی هایسیستم شدن کمرنگ با و پیداکرده شیوع ترس، از ناشی

 پذیرترآسیب روانی و  روحی ازنظر افراد اجتماعی، انزوای گسترش و

 سردرگمی، ازجمله زیادی روانی تأثیرات نیز قرنطینه. اندشده

 شیوع مطالعات، برخی. است کرده ایجاد را خشم و روحی خستگی

 رفتارهای را( خشم و افسردگی اضطراب، مانند) منفی اتاحساس

 کاهش باعث را مدتطوالنی منفی احساسات و کرده گزارش وسواسی

 غیر رفتارهای یا و اضطراب باالی سطح. دانندمی افراد ایمنی عملکرد

 منفی پیامدهای اضطراب، پایین  سطح همچنین و ایمنی انطباقی

 اجتماعی، و جسمی انزوای رس،ت وجود. دارد جامعه و فرد برای

 تواندمی همگی پذیریتحریک و توجهیبی حوصلگی،بی و خستگی

 جای بر جامعه یک افراد بر را پایداری و مدتطوالنی مخرب اثرات

 آورد،می فراهم  افراد یهمه برای را فرصتی شرایط این. بگذارد

 میجس سالمت هاینیاز به نسبت بودن حساس و آگاه برای فرصتی

 . دهندمی اهمیت هاآن به که افرادی و خود روانی و

 وجود آن مشابه موارد و استرس از جلوگیری برای زیادی هایوشر

 حرکت حال در هاییمحیط ایجاد سمت به تحقیقات امروزه اما دارد،

 پذیرامکان محیطی طراحی واسطهبه استرس کاهش امکان که است

 به دررسیدن مهمی نقش تواندمی فضا یک کالبد کهازآنجایی. باشد

 تأثیرات با آشنایی روازاین ، باشد داشته روح شفابخشی و آرامش

 جامعه سالمت سطح افزایش و هابیماری این از پیشگیری بر محیط

 ضروری کامالً زمینه این در تحقیق لذا کند،می جلوه مهم ازپیشبیش

 و روانی- یروح خستگی محیطی، هایاسترس از سریع رهایی. است

 گذاشته انسان رفتار بر بلندمدت در که تأثیراتی درنهایت آن بهبود

 نظر در برای که شوندمی محسوب محیط تأثیرات ازجمله شود،می

 طراحی اصول با آشنایی طراحی، و ریزیبرنامه در تأثیرات این گرفتن

 طراحی جهت فاکتورهایی که است ضروری بیندراین ، فضاها این

 نیاز روازاین. گردد مشخص محور آرامش و شفابخش فضای معماری

 روحی درونی نیازهای بتوان آن در که باشدمی همگانی فضای یک به

 محروم نوعیبه آن از مدت این در که جامعه یک افراد  اجتماعی و

 .بود پاسخگو را بودند گشته

 هداف پژوهشا

  عنوانبه جامعه یک افراد روحی توان و روانی سالمت  اینکه به توجه با

 باالیی اهمیت از ، فعال و پویا یجامعه یک حرکت نیروی اصلی بخش

 جهانی نوظهور پدیده از ناشی آمده وجود به شرایط در است، برخوردار

 شاهد جسمی، هایآسیب بر عالوه که ، 19 -کووید گیریهمه نام به

 در استرس و اضطراب افسردگی، عالئم همچون  روحی مشکالت بروز

 هایویژگی بودن دارا با فضا یک رسدمی نظر به  هستیم، افراد

 که گیر،همه هایبیماری روانی پیامدهای با مقابله برای شفابخشی،

 ایجاد را آن از ناشی ترس و استرس و اضطراب احساس افراد در

 یوسیلهبه آن در بتوان که فضایی. است ضروری امری نموده،

 ارتباطات مثبت، ارزیابی ریزی،برنامه) نهمچو کارآمد راهبردهای

 روانی چالش کنترل در( یوگا درمانی،روان و مشاوره ورزش، جمعی،

 همهمه دورازبه آورد و ساعاتی وجود به مثبتی ارتباط گیریهمه این

 با  و گرداند اضطراب و استرس جایگزین را آرامش و انرژی هیاهو، و

 در .بپردازد خود هایفعالیت یادامه به ذهنی، یایجادشده آرامش

 بر مؤثر هایمؤلفه بازشناسی حاضر پژوهش از هدف راستا، همین

 فضای یک ایجاد برای راهکارهایی یارائه سپس و فضا، یک شفابخشی

 هایبیماری شرایط در روانی پیامدهای بهبود جهت شفابخش

 .باشدگیر میهمه

 پژوهش موضوع پیشینه و دبیاتا -2

نیست که عالوه بر  تاریخ اپیدمیک بیماری ولینا ٢٠19 کرونا

 بحران معرض در مشکالت فیزیکی و جسمی،  سراسر جهان را

 هامیلیون و داده قرار کرونا ویروس شیوع از ناشی های روانیبیماری

 که شود وضع مقرراتی و هابرنامه باید اما هستند ابتال درخطر شهروند

 این برابر در محافظت هایی برایراه ارائه و طراحی ایگونهبه منجر

 ، شود تضمین  افراد جمعی سالمت کهای گونهشود به فراهم شرایط

توجه  روحی افراد ابعاد به هم و دهد مناسب پاسخ جسمی نیازهای به

 شهرسازی، گرفته تا داخلی فضای از [. 4-2] باشد داشته کافی

 گذارند. می تأثیر اطراف محیط ساخت بر هابیماری

 اساسی هایپیشرفت باعث طاعون چهاردهم، قرن طور که درمانه

امکانات  و یافت گسترش شهرها حاشیه. شد رنسانس دوره در شهری

. آمد وجود به بزرگی عمومی فضاهای و شد داده توسعه اولیه قرنطینه

 شهرها های نوسازیمحرك از یکی عفونی هایبیماری بیستم قرن در

 در بیماری برای درمانی عنوانبه را احیطر مدرنیست معماران. بود

 و اطفال فلج سل، حصبه، که جایی دیدند،می پرازدحام شهرهای

 مدیریت و زاغه ترخیص شهری، ریزیبرنامه اسپانیایی، آنفوالنزای

 بر حصبه و وبا صنعتی، دوره در .[4،14] کردندمی ترغیب را پسماند

 توسعه در هایدمیاپ این. گذاشت تأثیر بهداشتی اصالحات جنبش

 نقش زابیماری عوامل با مقابله فاضالب برای و آب هایسیستم

 نصب برای و شدند بهداشتی نوآوری به منجر درنهایت و داشتند

 ترگسترده و ترمحکم را هاخیابان کشی زیرزمینیلوله هایسیستم

 را مدرنیسم شناسیزیبایی کردن پاك [.1۷-15] خواستندمی

 . داد نسبت سل به حدی تا توانمی

 های، هندسه فرم خلوص از ایدوره از مدرن معماری هایراحیط

 معماران. است شدهگرفته الهام تزئینات کردن رد و مدرن مواد ، دقیق

 و جسمی ازنظر( عنوان پاكبه را درمانی هایمحیط این مدرنیست

 از فراتر هاویژگی این. کردند طراحی آلودگی و بیماری از )نمادین

 اثرات با مدرنیستی هایتجسم نگرانی ، هاآن شناختیزیبایی جذابیت

 هایپنجره شامل هاساختمان این. است طبیعت و هوا ، نور درمانی

 را گردوغبار که بودند سفید مسطح بارنگ سطوح و بالکن ، بزرگ

 به برای ازاین،پیش طور که گفته شدانهم[. 4،1٨] کردندنمی جذب

 به مجدداً افراد های عفونی،بیماری به ابتال خطر رساندن حداقل

 .پرداختند شهری هایزیرساخت و معماری داخلی، طراحی

 تحوالت شهرسازی معماری و اخیر، قرن دو تاریخی وقایع به توجه با 

 ادایج سمت به تحقیقات امروزه .شودمی شامل را متعددی
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 واسطهبه استرس کاهش امکان که است حرکت حال در هاییمحیط

هایی با عنوان فضاهای باشد. محیط پذیرامکان محیطی طراحی

 شامل که است فرایند چندبعدى یک "شفا"شفابخش که در آن 

طراحى فضا بر  .باشدمی( بیولوژیکى) جسمانى عوامل و روانى سالمت

ای رشتهم با ظهور علم میاناساس رویکرد محیط شناسانه، همگا

، پا به عرصه  19٦٠ یهده یههای اولیشناسی محیط در سالروان

نهاد که در این راه محققان بسیارى به تحقیق و پژوهش پرداختند. 

 ها بسیار حائز اهمیت استفضاها و بخش یدر این روند بررسى همه

 مبناى بر را آن طراحى و 19٨٠ در دهة را فضاها این یپیشینه برخى

 هاهتل از برخى دوره این در. شوندمی متصور  درمان و نوازیمهمان

 بهبود به آسایش آوردن فراهم و جذاب و زیبا فضایى طراحى با

 هایریشه نیز گروهى اما ، کردندمی کمک روحى و عاطفى، جسمى،

 مبناى بر که معابدى کنند،می جستجو یونان معابد در را آن

 و هماهنگى بازگرداندن براى هنر و موسیقى طبیعت، از گیریبهره

 [. 19]بود.  شدهطراحی  شفا ترویج

 وش تحقیقر -3

اطالعات  است که شدهانجام تحلیلى -توصیفى روش با حاضر پژوهش

 همچنین و موضوع با مرتبط منابع در مندنظام جستجوى از آن

 مرتبط بیاتاد و مدارك غربالگرى از پس و اینترنتى معتبر هایپایگاه

 اصول، ها،مؤلفه روش این اساس بر. است گردیده آوریجمع موضوع با

 به سپس و تحلیل بررسى، اجمالبه موضوع با مرتبط الگوهای و

 یارائه و سپس به محیط شفابخشى در جامع الگویى به دستیابى

 پیامدهای بهبود جهت شفابخش فضای یک ایجاد برای راهکارهایی

 .است شده گیر منجرهمه هایبیماری شرایط در روانی

 شدهساخته محیط باید فعلی بهداشت بحران ، زمینهپیش این برابر رد

 تا خلق کند را جدیدی فیزیکی هایمحیط یا و دهد توسعه را ما

 هایبیماری شرایط در روانی پیامدهای بهبود برای شفابخش فضایی

 .گیر ایجاد نمایدهمه

 منجر که شود وضع مقرراتی و هابرنامه یدطور که گفته شد بامانه

 برابر در محافظت فاکتورهای دیگری برای  ارائه و طراحی ایگونهبه

که عالوه بر سالمت جسم و جلوگیری طوریشود، به فراهم شرایط این

 برابر از شیوع بیماری، روح و روان افراد را نیز موردتوجه  قراردهد. در

 را ما شدهساخته محیط باید فعلی اشتبهد بحران ، زمینهپیش این

 هایالیه تا خلق کند را جدیدی فیزیکی هایمحیط یا و دهد توسعه

 هاعفونت شیوع از جلوگیری به که دهد افزایش را امنیتی در یک فضا

های کند و در کنار آن در بهبود این آسیبمی کمک هابیماری و

و راهکارهایی پیشنهاد خواهیم ضوابط در اینجا می .روحی مؤثر باشد

 دهیم تا بتواند در این زمینه راه گشا باشد.

 تأثیرات درمان به کمک جهت پیشنهادی مهیداتت -4

 گیرهمه هایبیماری روانی مخرب

 شفابخش معمارى فضاهاى

  شفا مفهوم 

. است مرض از بهبود و تندرستى معناى به شفا دهخدا ینامهلغت در

 یا تمامیت معناى به آن انگلیسى ادلمع آکسفورد لغت در فرهنگ اما

: دلیل این به است تمامیت معناى به شفا کوین نظر طبق. است کل

 او باشند، تعمیر نیازمند که نیست از قطعات ایمجموعه انسان»

فرایند  یک شفا «است روح و ذهن، بدن، از هماهنگ ایمجموعه

 جسمانى عوامل و روانى سالمت شامل که است چندبعدى

 عاطفى، روانى، روحى، نیازهاى شامل روانى عوامل .است( لوژیکىبیو)

 مسیر در که دهدمی توضیح خود کتاب در گاواین. است اجتماعى و

 بنابراین. است نیازها شدنمطرح از ناشى مختلف سطوح به توجه شفا،

 هماهنگى و تعادل و شودمی یکى و نیازها سطوح این تمامى تدریجبه

 هااین شفا مختلف سطوح بنابراین،.  داشت خواهد ىپ در را زندگى در

 بعد از شفا روانى، بعد از شفا معنوى، یا روحى بعد از شفا: هستند

 [.19]فیزیکى بعد از شفا و ، اجتماعى بعد از شفا ، احساسى یا عاطفى

 های شفابخش محیط 

( کالبدى غیر و کالبدى) هایىمحیط به اصطالحاً  شفابخش هایمحیط

 شفا سخن دیگر به. کنندمی کمک بهبود روند به که شودمی اطالق

 و معنوى مفهوم یک شفا زیرا است، درمان مقابل نقطه در التیام و

 روى همین از است، ارتباط در روان با نیز ادراك ازآنجاکه. است روانى

 طراحى به تمایل و هست التیام روند و فیزیکى محیط میان ایرابطه

 [.19]است افزایش به ور هایىمحیط چنین

 های شفابخش هداف محیطا

 از آگاهانه روند در افراد با تعامل شفابخش هایمحیط همه هدف

 روان به توجه منظوربه فضاها این. است معنوى رشد و خودشفایی

 جین نظر بر بنا. اندشدهطراحی آن درمان و استرس کاهش و انسان

 کالبدى هایقرارگاه شفابخش هایمحیط کتاب نویسندة مالکین

 :باشند ذیل خصوصیات داراى اگر دارند، درمانى پتانسیل

 هایتابش سروصدا، مانند محیطى زایاسترس عوامل ذفح 

 آلوده هواى و خصوصى، حریم حفظ نبود کننده،خیره

 به منظر و دید طریق از طبیعت و افراد میان تعامل یجادا 

  غیره، و آب نظیر ىعناصر و دان،آبزی داخلى، هایباغ خارج،

 کنترل و مدیریت حس ارتقاى منظوربه انتخاب حق یجادا 

 اجتماعى، مقابل در خصوصى حریم حفظ نظیر فرد توسط

 قرارگیری محل و نوع و موسیقى، نوع روشنایى، سطوح

 .شوندمی استرس کاهش باعث همگی که هاصندلى

 آرایش  اجتماعى، حمایت براى هاییفرصت کردن راهمف 

 حریم حفظ براى نشستن هایمحل و مبلمان مانچید

 محیط. در دوستان و خانواده هایگروه خصوصى

 پرتیحواس) غیرمستقیم صورتبه فرد استرس اهشک 

 ارتباط و امید آرامش، احساس ایجاد همچنین ،( مثبت

 دان،آبزی شومینه، تعاملى، هنر از گیریبهره طریق از معنوى

 هاىبرنامه به دسترسى و موسیقى، اینترنت، به اتصال

 .موسیقى با همراه طبیعت از بخشآرامش تصاویر با ویدئویى

[19.] 

 وامل مؤثر در شفابخشى محیطع

 تقسیم  گروه 4 به توانمی را شفابخش هایمحیط گسلر نظر طبق

 هاینمادین، محیط هایمحیط ساخت،انسان هایمحیط:  کرد
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 بگلى، نظیر محیطى سانشنا روان. طبیعى هایمحیط و اجتماعى،

 محیط از افراد تجربه که باورند این بر ریزنستن و باالهان

. گذاردمی تأثیر عملکردشان و احساسات نیازها، بر ساخت،انسان

 تأثیرى ساختمان طراحى که دهدمی نشان مشابه تحقیقى در اسپنسر

 و شدهساخته هایمحیط برخالف. دارد انسان رفتار در مستقیم

 گانهپنج حواس با دسترسیقابل و ملموس نمادین هایمحیط طبیعى،

 دهد،می نشان واکنش محیط یک به نسبت فرد که زمانى. نیستند

 عامل و گیرندمی قرار پاسخ و محرك بین نمادین هایواسطه

 مینینگ دیدگاه مبناى بر مثال طوربه. شوندمی قلمداد گرمداخله

 خود هایپاسخ در و دانندمی سالمت نماد و سمبل را طبیعت مردم

 مؤثر بسیار شفابخشى در اجتماعى بعد. دهندمی نشان واکنش آن به

 . است اجتماعى فعالیت یک شفا زیرا است

  شفابخش هایمحیط سایر و درمانى فضاهاى از برخى اریخچةت

 احساس شفایافته، و شفادهنده بین رابطة اهمیت یدهندهنشان

 ترینمهم از یکى طبیعى هایمحیط. است متقابل اعتماد و احترام

 قرن در(. یونان معابد) اندشدهگرفته نظر در تاریخ طول در شفا منابع

 و تازه، هواى طبیعى، نور اهمیت بر نیز نایتینگل فلورانس نوزدهم

 شفا براى معنویت و سروصدا کنترل بر عالوه صحیح، غذایى رژیم

 خدمات کنندگانعرضه که است رباو این بر او. است کرده بسیار تأکید

 براى را طبیعت و فیزیکى شرایط بهترین شفابخش باید هایمحیط

 حاصل بهبودى و عمل وارد طبیعت صورت این در. کنند فراهم افراد

 هایمحیط شفابخشى در هاپژوهش ترینمهم میان شود. ازمی

 بخش اشارهالتیام هایمحیط مفهوم در پژوهش به توانمی طبیعى

 انتخابى امرى دوستى طبیعت و گرایى زیست کپالن قول به. کرد

 و متعادل رفتار و آرامش تأمین براى فطرى ایزمینه بلکه نیست،

 ذهنى و تمرکز بازسازى نظریة با او. شودمی محسوب انسان منطقى

 و سبز فضاهاى تأثیر به بخشالتیام هایمحیط از الهام با

 . پردازدمی انسان بر متعدد اندازهایچشم

 معموالً،. است ذهنى تمرکز ظرفیت بازسازى معناى به ذهنى ازسازىب

 مواجه اختالل با اطالعات پردازش و کسب ذهنى، ممتد فعالیت با

 ویژهبه و کندمی دشوار را ذهنى تمرکز تداوم وضعیت این. شودمی

 با روزانه مواجهه اما. شودمی منجر عصبانیت به ازدحام شرایط در

 بنابراین. کندمی کمک شهروندان روانى سالمت تقویت به تطبیع

 فضاى سرانة و تنفسى سالمت مبحث از فراتر امرى طبیعت به نیاز

 با مواجهه در شهروندان ذهنى بازسازى مفهوم متضمن و سبز

 نقش تواندمی طبیعت روازاین. است زندگى زایاسترس رخدادهاى

 انسان روانى ویژهبه و جسمى شفابخشى و التیام در ایکنندهتعیین

 و متعدد هایراه به و است چندبعدى فرایندى شفا پس. کند ایفا

 شفا عنوان تحت را آن از حاصل نتایج توانمی گوناگونى هایشیوه

 . کرد مطرح

 خودی،خودبه یا فورى شفاى: هستند هااین شفابخش لگوهاىا

 همه در .گروهى شفاى و ترکیبى، شفاى شفاپزشکى، خودکفایی،

 ازجمله کالبدى، غیر و کالبدى عوامل شفابخشى در موجود الگوهاى

 الگوها این در و تأثیرگذار غیره و روزمره، زندگى قوانین، فرهنگ،

 ساموئلى و مؤسسه سوى از شدهعرضه الگوهاى. هستند مشترك

 و هستند شفابخشى در مؤثر الگوى دو بیانگر مالزیایى پژوهشگران

 [.19] دارند اینجا در بررسى ىبرا بیشتر اهمیت

 بسیارى حقوقى و حقیقى اشخاص و : مؤسسات ساموئلى ؤسسهم

 بررسى و تحقیق به آن بر مؤثر عوامل و شفابخش هایمحیط زمینة در

 از مؤسسه این. است ساموئلى مؤسسه نهادها این از یکى. اندپرداخته

 هایمراقبت و پزشکى در آن نقش و شفا زمینة در علمى تحقیقات

 مطلوب شفابخش هایمحیط توسعة به و کندمی حمایت بهداشتى

 تحت را خود پژوهش و تحقیق هاسال نتیجه مؤسسه این. پردازدمی

 یک) فضا توضیح به زیر جدول در .است کرده عرضه OHE 60 عنوان

 اجزاى و روحى، جسمى، روانى، اجتماعى، خصوصیات با مکان

 . است شدهپرداخته درمان و بهداشت از حمایت در( رفتارى

 طریق از مناسب، یا مطلوب شفابخش محیط شدهعرضه مدل رد

 فراهم را التیام و شفابخشى امکان بدن، ذاتى ظرفیت تحریک

 کالبدى عوامل به صرفاً خود هایبررسی در مؤسسه این.  آوردمی

 افراد، یروزمره زندگى در نقش داراى بسیار عوامل بلکه پردازد،نمی

 روازاین. است کرده مطالعه را غیره و فرهنگ، امید، ذهن، لهازجم

 هفت از متشکل و خارجى و داخلى محیط دو قالب در محیط بررسى

 روش. پذیردمی صورت محیط شفابخشى ارتقاى کارکرد با مؤلفه،

OHE  بهبود روند روش. به نسبت فراگیر و خطر،بی سالم، شیوه یک 

 .کندمی فراهم را

 تحقیقات مبناى بر مالزیایى پژوهشگران :مالزیایى ژوهشگرانپ

 معمارى زمینة در دیاگرامى ارائه به معمارى دید و با ساموئلى مؤسسه

 پژوهشگران مطالعات به توجه با. اندپرداخته فضاهاى شفابخش

 محیط مبناى بر دیاگرامى معمارى زمینة در توانمالزیایى می

. کرد ارائه BHS 62  خششفاب فضاهاى ساخت عنوان تحت کالبدى،

 است. خارجى و داخلى کالبدى محیط شامل معمارى دیاگرام این در

کالبدى فضاى  محیطر عوامل متعدد تأثیرگذار در ارتقاى کیفیت د

عوامل زیر، در آن  ازجملهشفابخش منظور شده است. اما برخى موارد 

 است: شدهگرفتهنادیده 

نگ، ارگونومى، عواملى نظیر حفظ حریم خصوصى، نور، ر  .1

 و غیره در محیط خارجى،

 ،گیردمیمکانى که پروژه در آن شکل  .٢

 باغ یا فضاى سبز، .3

 آثار هنرى و غیره در فضاى داخلى. .4
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 [.19] مطلوب، منبع شفابخش محیط 1جدول 

 

 
 [.20] فضاهاى شفابخش، منبع معمارى دیاگرام 1شکل 

 لگوى پیشنهادىا -5

 مالزیایى، پژوهشگران دیاگرام ساموئلى، مؤسسه هایهیافت به توجه با

 چنین توانمی هاپژوهش سایر و کپالن، بخشحیات هایمحیط

 هایمحیط خلق و ارتقاى در بسیارى عوامل که گرفت نتیجه

 غیر ساموئلى دیاگرام به توجه با عوامل این که هستند مؤثر شفابخش

 ایجاد با توانمی اما. هستند کالبدى هامالزیایی نظر در و کالبدى

. یافتدست شفابخشى در جامع الگویى به مدل دو این از ترکیبى

 مناسب الگویى یعرضه به تا شدند آن بر مقاله این نگارندگان بنابراین

 به ادامه در. بپردازند شفابخش محیطى به دستیابى منظوربه کامل و

 به ستنادا با پیشنهادى الگوى این مختلف هاىبخش توضیح

 در مؤثر متغیرهای و عوامل. پرداخت خواهیم شدهانجام هاىپژوهش

. دهدمی نشان را شفابخش هایمحیط دیاگرام«  3 ت»  آفرینش

 اجتماعى، کالبدى، هایمحیط به را محیط محققان از برخى

 ارتقاى و تحلیل منظوربه. اندکرده تقسیم رفتارى و شناختیروان

 هر هایقابلیت. گرفت بهره محیط هایقابلیت از باید کالبدى محیط

 است چیز آن هاىداشته از بخشى غیرمادی، چه یا مادى چه چیزى،

 بندىپیکره و موجودات گونهیک از عضوى یا خاص موجودى را آن که

 هایفعالیت براى را آن که است رفتارى مکان یک یا شىء یک کالبدى

 هایدریافت و معانى هاهداشت این. کندمی استفادهقابل خاصى

 هایقابلیت که است این مهم نکته. کنندمی تأمین نیز را زیباشناختى

 با محیط آن که است چیزى بد، چه خوب چه کالبدى، محیط یک

 پیشنهاد ی خودسازنده مصالح و مواد و بندیپیکره هایویژگی

 و کسیدى، ، کورچمن و بچتل نظیر بسیارى پژوهشگران.  کندمی
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 هاانسان رفتار بر کالبدى محیط تأثیر خصوص در عباس و الىغز

 بر کالبدى هایمحیط تأثیر موافق جوزف. اندکرده بررسى و تحقیق

 دو بر محیط در کیفیت که داشت خاطر به باید اما. است التیام روند

 ادراکی کیفیت[. 19] ادراکی کیفیت و حقیقى کیفیت است، گونه

 نظیر) است آن در که است محیطى از ىو تجربه و فرد حضور حاصل

 کیفیت بتوان شاید(. محیط در خانگى حس یا و صمیمى و گرم فضاى

 هاىپژوهش طبق زیرا دانست، حقیقى کیفیت بر مقدم را ادراکى

 در( شهودى) ادراکى کیفیت بودن باال موارد از بسیارى در یافته،انجام

 را عملکردی خدمات از حاصل نقایص آلایده یا و مطلوب حد

. است داده نشان قبولى قابل حد در را آن و داده قرار الشعاعتحت

 داده مجموعه در که است عملکردی خدمات حاصل حقیقى کیفیت

 طبق«  3 ت»  هایمحیط کیفیت ارتقاى در مؤثر عوامل. شودمی

 .شودمی ذکر ادامه در که است مواردى شامل شفابخش مدل

 های پیرامونحیطم

 نجوای طبیعت و هنرى، آثار بازى، زمین باغ، نظیر اکتورهایىف اهمیت

 مقاالت متعددى در شفابخش یا التیام فضاهاى کیفیت ارتقاى در

 ، نسمیت ، نظیر تاپف بسیارى پژوهشگران. است شده اشاره کراتبه

 هستند عقیده این بر و دیگران ، بیکر ویلیامز، همکاران، و بئاتریس

 صدا نور، منظر، و دید دما، عواملى نظیر لشام پیرامون محیط که

 [.19]دارد ادراك کیفیت در بسزایى و تأثیر افراد تراکم و ،(سروصدا)
 

 که از طبیعى هایمحیط بخشىالتیام نظریة بر عالوه: طبیعت .لفا

 کتاب بایوفیلیا نویسندة ویلسون نظر طبق بر گردید، بیان کپالن سوى

 از اعم موجودات زنده، و هانیسمارگا به طبیعى طوربه هاانسان

 را پدیده این وى .دارند تمایل جانورى، یا و گیاهى زنده موجودات

 سمت به طبیعى طوربه انسان که است معتقد او. نامدمی بایوفیلیا

مقابل رنگ خاکسترى بتن در  آب آبى رنگ و گیاهان سبز هایرنگ

ین شود. همچنو سیمان و دیگر مصالح غیرطبیعی جذب می

اندیشمندانى نظیر هاوارد فرامکین و اولریخ در مطالعات خود 

ترین اند و آن را یکى از بزرگهای ویلسون را تأیید کردهیافته

دانند. تجربه ثابت کننده از سالمت روحى بشر میهای حمایتتئوری

زمان سه الى پنج دقیقه را در طبیعت کرده است که اگر افراد، مدت

شدت کاهش. تعامل با طبیعت استرس آنان را بهسپرى کنند، این 

 .دهد و تأثیر بسزایى در کاهش عصبانیت و ترس آنان داردمی

 

صورت معمولى در هنگام فشار روحى و استرس به هواى تازه: .ب

شود و میزان اکسیژن دریافتى بدن تنفس انسان دچار مشکل می

ساس فشار و اح تواندیابد. این کمبود اکسیژن میانسان کاهش می

نوعى خفگى ایجاد کند. از سوى دیگر، کمبود اکسیژن کارکرد قلب 

زا است. و همین استرس رودکند و تپش قلب باال میرا مختل می

بسیار زیادى اکسیژن است این  استنشاق هواى تازه که حاوى مقادیر

گردد و استرس به حالت تعادل بازمی کند و بدنکمبود را جبران می

تحقیق آلکالین و یلدریم هواى تازه یکى از  یابد. طبقکاهش می

ادراك محیط است و تأثیر بسزایى در کیفیت محیط  عوامل مؤثر در

بر نقش طبیعت، نور روز و هواى  آرامش دارد. همچنین برگ و ایجاد

.تازه، در ایجاد آرامش تأکید کرده است

 
[.19] دیاگراممنبع  ؛شفابخش هاى محیط آفرینش براى پیشنهادى الگوى 2شکل   
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نقشى  یکدیگر با هنرى آثار و رنگ ادغام: هنرى آثار و رنگ .پ

 تأثیرات با نمایشى توأم محیطى. دارد محیط ادراك در مهم بسیار

 رنگ همچنین. است آن پیامد ترینمهم استرس کاهش و است مثبت

 هنرى صرفاً آثار این. کندمی کمک بخشفرح و بهتر محیطى به ایجاد

 آن براى اعمال مکانى نیز سقف بلکه شود،نمی دیده دیوارها روى بر

 ( .٦ و 5 و 4 ت) شودمی محسوب

 

 روانى و ادراکى تأثیر دو داراى روشنایى میزان :روشنایى میزان .ت

 ادراکى تأثیرات باعث زیاد روشنایى ، شناسان دیدگاه روان از. است

 قدرت افزایش: از اندارتعب هاآن از تعدادى که است بر فرد فراوانى

و  اجزا ترآسان تمیز و ها،رنگ بهتر تشخیص تر،دقیق بینایى، ادراك

 .شودمی تیزبینى ایجاد باعث زیاد روشنایى طورکلیبه. حرکات

 ها ازآن یفاصله تخمین و کوچک، اجزاى تشخیص توانایى تیزبینى،

: از نداعبارت روشنایى روانى آثار. است شخص خود از و یکدیگر

 خستگى کاهش فعالیت، بر انگیزش فرد نیروهاى تمرکز افزایش

 انسان وخویخلق بهبودى باعث نور سفید حرکتى، حسى هایاندام

 [.19]شودمی

 بر افراد روانى تأثیر روز نور یا طبیعى نور: مصنوع نور و طبیعى ورن

 جسمانى تأثیرى و روحى هایبیماری بهبود روند بر روز نور. دارد

که نور مصنوعى است  حالى در این. کندمی تسریع را آن و دارد ثبتم

 وریبهرهو ارتقاى سالمتى  با ایجاد محیطى راحت، تأثیرى مثبت در

نظر خود را چنین اظهار  دارد. اوبرلین های مختلفافراد در محیط

توجه با فاکتورهاى خاصى نظیر  های شفابخش، باکند که محیطمی

 .گیرندایحه، صدا، و احساس، شکل میرنگ، شکل، نور، ر

 

براى  : احساس راحتى و آسایش در یک محیطچیدمان مبلمان .ث

یادماندنی به انگیز وافراد متفاوت است، اما محیط را براى کاربر خاطره

و آسایش را براى  کند، بنابراین آرایش و چیدمان مبلمان آرامشمی

شده سازیفضاى شخصی کاربران به همراه دارد. همچنین به ایجاد

دهد و محیط را به فضایى آشنا می کند، استرس را کاهشکمک می

 [.19]کندو خانگى مبدل می

 

  :سروصدا .ج

صداى زیاد باعث کاهش تمرکز، موجب اشتباه  :داى آزاردهندهص

شود. همچنین صداى مزاحم، باعث کاهش وقت می در کار و اتالف

ی چشم و خستگى چشم هاکاهش به هم خوردن پلک خرسندى و

 1٠٠تا  9٠شود. هرگاه فردى چند ساعت در محیط شلوغى ) می

 تدریج عالئمی نظیر افزایش تعداد تنفس، تندبل( قرار گیرد بهدسی

و  زدن نبض، زیادشدن فشارخون، انقباض عضالت، شروع سردرد

فعالیت  سرگیجه، باال رفتن قند خون، کاهش قدرت دید، اختالل در

 شود.ظاهر میمغز در او 

از  : امروزه تأکید زیادى بر استفادهبخشوسیقى  صداى آرامشم

 کهطوریشود بههای مکمل در سیستم بهداشتى میدرمان

آرامش در  مثابه یک عامل روانى باهدف ایجادهای مکمل را بهدرمان

معتقد هستند که  برند. آلمرد و پترسونزا نام میهای تنشموقعیت

امواج آلفاى مغزى منجر  یرگذارى روى مغز با تحریکموسیقى با تأث

سازی باعث کاهش اضطراب آرام ها و با ایجادبه ترشح آندروفین

های آندروفین ها موجب کاهش در پاسخ گردد. همچنین ترشحمی

از  .شودفیزیولوژیک همانند کاهش در فشارخون و ضربان قلب می

آرامش در فرد  با ایجادسوى دیگر چان بر این باور است که موسیقى 

گردد که این باعث کاهش تعداد ضربان قلب، تنفس و فشارخون می

آدرنالین خون باشد. تغییرات  تواند مربوط به کاهش سطحتغییرات می

فیزیولوژیک در اثر گوش دادن به  ایجادشده در سطح پارامترهاى

 نظر گرفتن الگوى سازگارى روى ، توجیه موسیقى را اسمولن با در

کند که با شرایط کمک می افرادموسیقى به  گوید کهنموده و می

 [.19]فیزیولوژیک حاصل نمایند ، سازگارىبهبوددهنده

 

بعضى بوها باعث ایجاد احساسى بخصوص در انسان  . بو یا رایحه:چ

 گیرد.درمانی نیز از همین موضوع سرچشمه میایده رایحه شود.می

 شیرین، مانند آنچه از گیاه هایمحققین متوجه شدند که اسانس

مغزى از  رسد، باعث ایجاد الگوهاى موجحساس و بابونه به مشام می

حتى خواب را در  شود که یک حالت آرامش ونوع آلفا، تتا و دلتا می

ای خوشش نیاید، از رایحه که اگر شخصىکند. جالب آنانسان القا می

ًا مسیرهاى تحریک زیرا ظاهر شوند،ها در او فعال نمیاین سیستم

 شوند. سیستم عصبى بلوکه می

 

ساخت و  اندرکارانبسیارى از دست . راحتى و آسایش فیزیکى:ح

تأمین  درصدد ایجاد فضاهایى باهدف فضاهای شفابخش،احداث 

محیطى متفاوت  راحتى، ایمنى، و سرگرمى هستند تا کاربر به تجربه

 امل در میان مردمتواند به تسهیل یا تضعیف تعمحیط می بپردازد.

حفظ  کنندگی، مبلمان راحت، وبپردازد )یک فضا با خصوصیت دعوت

تشویق در محیط  تواند یک خانواده را به ماندنحریم خصوصى می

یک . تواند رفتار و انگیزة مردم را تحت تأثیر قرار دهدمحیط می کند(.

 کند،را به عبور سریع و ترك آن دعوت می افرادرنگ راهرو تیره

تمیز و مرتب، که تجهیزات و مبلمان آن  که یک راهرودرحالی

را به حضور و فعالیت در آن  کاربراناند، شده درستی جانمایىبه

دیگر محیط کالبدى مناسب در فضاهاى بیانبه .خواندفرامی

مقر رفتارى را به مکانى عارى از استرس، ایمن، و مناسب شفابخش، 

های ستفاده از مبلمان راحت بارنگا کند.فعالیت مبدل می براى

جانمایى صحیح فضا ازجمله عوامل مؤثر در  متنوع و زیبا، چیدمان، و

 فردای است که حال حق انتخاب گزینهاست. بااین آسایش فیزیکى

کند بر امور خود مسلط است و همین امر اضطراب و می احساس

  ن()هما دهد.او را به میزان بسیار زیادى کاهش می تشویش

 

 و پذیری باالانعطاف با فضایى طراحى: تنوع و پذیریانعطاف .خ

 تواند کارکردهاىمی سطوح آرایش و چیدمان ازلحاظ پذیرتنوع

 رضایت مخاطب احساس که است حالى در این و بپذیرد را مختلفى

 شفابخش، محیط یک اولین فضاى انتظار، فضاى. داشت خواهد فضا از

 دیگربیانبه. دارد محیط به نسبت رفتار فرد و عملکرد در بسزایى تأثیر

 تنوع. است کاربران استرس کاهش براى بهترین مکان انتظار فضاى

 بر عالوه و پذیرانعطاف را فضا هاآن چیدمان و چگونگى مبلمان در

 ،حفظ فضا آن عملکرد و هافعالیت مبناى بر موردنیاز فضاهاى تأمین
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 در افراد با سایر ارتباط یجادا حالدرعین خصوصى و شخصى حریم

 که داشت خاطر باید به همچنین. کندمی فراهم را صمیمى فضایى

 تلقى ارزشمند فقط زمانى نفوذپذیر و دسترسیقابل هایمکان

. بدارند عرضه را انتخاب و حق تجربیات از تنوعى بتوانند که گردندمی

 فزونى را انتخاب حق میزان است که این گوناگونى از هدف درواقع

 به رسیدن براى. بگذارد تأثیر مردم تحویلى به قابلیت تنوع بر و دهد

 مختلف انواع براى تقاضا مقدار و اهمیت باید میزان ابتدا موضوع این

 کنیم. تعیین در مجموعه را هاکاربری

 

 متعددى فاکتورهاى و اجزا از ما پیرامون محیط: بافت و مصالح. ذ

 در گوته. است بافت و مصالح عوامل این از یکى است، شده شکیل

 براى است، نوشته 19۷5 سال در ساختمان هنر به راجع که ایمقاله

 عملکرد از ترعنصرى مهم را جنس معمارى، مورد در قضاوت

 عناصر جنس داند.(می بنا زیباشناختى اثر نیز و ساختمان

 از آن ادراك بر فضا کلى تأثیر در بسزایى اهمیت فضا یکنندتعریف

 ماده هر. است تأثیرگذار نیز فضا شخصیت در و دارد انسان سوى

 مشکل که است دلیل همین به دارد، ایویژه خواص پذیرى فرم ازنظر

 فوالد از را لوکوربوزیه رونشان یا کلیساى آجر از را ایفل برج توانمی

 شانفنی مشخصات وراى در همیشه مصالح و مواد .کرد تصور شیشه و

 [.19]اندداشته نیز نمادینهای ارزش

 های فیزیکى محیطیامدهاى بهر ه گیرى از قابلیتپ

محیط و  : حس مکان به معناى ادراك ذهنى مردم ازحس مکان

که شخص را  ها از محیط خود استوبیش آگاهانه آناحساسات کم

که فهم و احساس طوریدهد، بهدر ارتباطى درونى با محیط قرار می

شود. و یکپارچه می نایى محیط پیوند خورده استفرد با زمینة مع

فضا به مکانى با  این حس عاملى است که موجب تبدیل یک

 گردد.خاص می خصوصیات حسى و رفتارى ویژه براى افراد

 س مکان عالوه بر اینکه موجب احساس راحتى از یک محیطح

 فرهنگى شود، از مفاهیم فرهنگى موردنظر مردم، روابط اجتماعى ومی

جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآورى تجارب 

 .شودگذشته و دستیابى به هویت براى افراد می

یک  درك شدن: خوانایى کیفیتى است که موجبات قابلوانایىخ

درك مردم  تواند بر چگونگى و سهولتآورد و میمکان را فراهم می

به آنان عرضه  طهایی تأثیر بگذارد که محیها و موقعیتاز فرصت

نظیر مراکز تجارى،  هاییمکانخوانایى در  یمسئله دارد.می

ها، و... اهمیت زیادى دارد. مراکز فرهنگى، بیمارستان ها،نمایشگاه

کند، فرم کالبدى و الگوهاى خوانایى در دو سطح اهمیت پیدا می

 .فعالیت

معروف  سانىهای ان: با توجه به هرم مازلو، که به نظریة انگیزهیبایىز

اما باید به  دارد. است، زیبایى در باالترین سطح نیازهاى انسانى قرار

این نکته نیز اشاره کرد که نیاز به زیبایى باآنکه در ردیف نیازهاى 

نیازهاى انسانى ارتباطى مستقیم  عالى انسان است، ولى زیبایى با همه

نیازهاى انسانى  ترینترین و ابتداییپایین دیگر حتى دربیاندارد. به

 )همان( جنبة زیبایى هست.

 

 

 رگونومیا

انسانى(  نا بر تعریف انجمن ملى ارگونومى، ارگونومى )یا فاکتورهاىب

عناصر یک سیستم  اصول علمى مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر

ها براى ها، و روشو داده ها، اصولای است که شامل تئوریو حرفه

و رفاه افراد و عملکرد کامل  سازی آسایشطراحى مطابق با بهینه

آن است که در طراحى ابزار و وسایل  سیستم است. هدف ارگونومى

تولیدى نیز در طراحى محیط کار، نیازها، و  هاى فنى وکار و سیستم

ها در نظر گرفته شود تا در عین و روحى انسان خصوصیات جسمى

ها اشت و راحتى انسانسالمت و بهدبازدهى تولید، به نیل به افزایش

بهبود  بیشترین حد توجه شده باشد. ارگونومى اهدافى دارد، چون نیز

کارایی متقابل  وری، سالمت، ایمنى و آسایش مردم، و افزایشبهره

 [.19]هاى انسان  ماشین  محیط استسیستم

 رهنگف

جواری هم ررسى رفتارهاى فرهنگى تابعى از نظام رفتارهاى فضایى یاب

تواند میزان می جواری عوامل مختلفىر اساس نظریة هماست. ب

کیفیت فضاهاى  کنترل بر رفتارها را تحت تأثیر قرار دهد. کمیت و

میزان و کیفیت  شخصى، ادراك میزان ازدحام محیطى، و

مختلف متفاوت  هایگزینی از عوامل مهمى است که در فرهنگخلوت

ان، باید تابعى از رفتارهاى ویژه در ایرهستند. توجه به این عوامل، به

ویژه داشتن باشد. میزان و تراکم بازدیدها، و به اجتماعى و فرهنگى

ترین عوامل در ازجمله مهم شفابخشدر فضاهاى  خلوت و محرمیت

ها و افزایش امنیت جسمى و روانى در این محیط کاهش استرس

 خواهد شد.

 عامل دیدارى،ها بر ت: خلوت توانایى کنترل افراد یا گروهلوتخ

اجتماعى  شنیدارى، و بویایى با دیگران است. توانایى کنترل تعامل

است که در کاهش  حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعى دلخواه فرد

 اضطراب و ترس بسیار مؤثر است.

ازدحام بر دودسته است ازدحام و شلوغى ناشى از حضور : زدحاما

فضایى تراکم عملکردى و  افراد تراکم عملکردى ازدحام فضایى تراکم

ها در حوزة و مخاطب فضایى هر دو ناشى از توزیع نامناسب کاربران

طراحى داخلى نامناسب،  فعالیت، جانمایى نامناسب حوزة رفتارى،

صوتى )در صورت وجود  گیری از مواد و مصالح انتشاردهندةبهره

صوت، سروصداى ایجادشده  ازدحام و شلوغى و فقدان مصالح جاذب

وسعت کم مجموعه هستند.  ندین برابر خواهد شد( و یا حاصلچ

ادراك  ازدحام با احساس نبود کنترل بر محیط همراه و تحت تأثیر

محرمیت و  فرد از میزان کنترل بر محیط است. ازدحام و خلوت و یا

مختلف از روز  هایها در نسبت با زمانمیزان درخواست و تأمین آن

 [.19] تفاوت استو شب در فضاهای درمانى م

ال با پیشنهاد استانداردهایی که از تحقیقات صورت گرفته برای ح

گیر در یک مکان عمومی های همهبیماری انتقال از پیشگیری

های شفابخشی توان با توجه به المانشده است، میآوری جمع

ذکرشده  و ترکیب آن با راهکارهای ذیل به رویکرد جامعی درزمینهی 

ضای شفابخش برای بهبود پیامدهای روانی بیماری طراحی یک ف

 گیر در این دوره پرداخت.همه
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 از توانمی معمارى حوزة در تمهیداتى با که دهدمی نشان حقیقاتت

 استانداردهاى طورکلی رعایتفضاها کاست. به در عفونت شیوع

 شامل: عفونت، کنترل به مربوط طراحى

 و چیدمان، ،فضاها نامطلوب و مطلوب هایجواریمه 

 غیره

 فشار از استفاده) مناسب تهویة با پاك هواى هیاکردنم 

 (منفى مثبت و

 فضاها موقعبه ضدعفونى و میزت 

 یکدیگر با افراد تماس اهشک 

 زیر موارد مجموعه شامل سایت ریزیبرنامه در بررسیقابل کاتن

 [. ٢1]: باشدمی

  محوطه در باز فضای ضوابط و ستانداردهاا .1

 مجموعه هایورودی ضوابط و دهاستاندارا .٢

 کف سطوح مصالح ستانداردهایا .3

 دسترسی مسیرهای ضوابط و ستانداردهاا .4

  محوطه در باز فضای برای ستانداردهاییا

 که متر 2 مجاز اجتماعی فاصله گیری، حداقلبا توجه به شرایط همه

 باز فضای در باید است شدهاعالم جهانی بهداشت سازمان توسط

 سبز فضاهای از غیرمتمرکز شبکه طراحی .گردد لحاظ نیز محوطه

 آن از استفاده داراست، را روحی و جسمی سالمت مزایای که ترکوچک

 در مثال طوربه .کرد میسر خواهد افراد برای را انتقال ویروس بدون

 هایگلدان و مبلمان از با استفاده ساختمان، تا باز فضای بین فاصله

 از و شودمی ایجاد مختلف افراد برای مجزا یامحوطه متر دو هر طولی

 و سبز فضاهای شدهتوصیه  .شد جلوگیری خواهد بیماری انتقال

 هایکاربری به توجه با و پذیریانعطاف اصل اساس بر مبلمان

 عادی هایفعالیت امکان معمول شرایط تا در شود طراحی چندمنظوره

 هایجداکننده عنوانبه نآ از بیماری شیوع مواقع در و نموده فراهم را

 در[. ٢1]کرد  استفاده مناسب اجتماعی ایجاد فواصل و فضاها

 روی بر عالئمی ایجاد وسیلهبه توانمی اطراف ساختمان یمحوطه

 به شدهمشخص محدوده از افراد تا نمود مشخص را فواصل این زمین

 .تر نشوندنزدیک هم

 مجموعه هایورودی وابطض

 رساندن حداقل به بر عالوه که شوند طراحی نحوی به باید هادسترسی

 در به محوطه ورود برای تجمعی گونههیچ عابرین، بین حرکت تداخل

 .نگردد طریق این از بیماری انتقال موجب تا نگیرد صورت مسیر

 کنندهکمک تواندمی برای افراد مجموعه متعدد به هایورودی طراحی

 .باشد

  طوحس و بهداشتی ساختمانی صالحم

 تماس آن با است ممکن یا و کنندمی عبور آن از افراد که هاییمحیط

 باید باشد، منبع عفونت و آلوده محیط این اینکه احتمال و باشند داشته

 بخشی زینت که هاییمدرنیست مانند .شود داده قرار تفکر و موردتوجه

 مواد زا زیاداحتمالبه معاصر کنند، طراحانمی نفی را بهداشتی خدمات

 هاآن توانمی راحتیبه که کنندمی استفاده باکتریایی ضد و بهداشتی

 است ممکن گیریهمه از پس معماری. [٢٢]کرد ضدعفونی را

 هایفناوری اساس بر را بیشتری خودتمیزشوندگی هایاستراتژی

 نانو، فناوری بر مبتنی استراتژی یک از برای استفاده  .کند اعمال جدید

  [٢3] گرفت نظر در را نانو مواد به مربوط احتمالی خطرات باید

  معماری طراحی الحظاتم

یک فضای  معماری طراحی مالحظات در بررسیقابل نکات ترینمهم از

 های واگیربیماری امر در غیرعامل پدافند اصول اساس بر عمومی

 : [٢1]از است عبارت عفونی

 ساختمان حجم راحیط .1

 ناامن و امن فضایی روابط .٢

 داخلی حرکت مسیرهای .3

  ساختمان حجم چیدمان و طراحی برای پیشنهاداتی

-COVID غلظت باشد، بیشتر جمعیت تراکم هرچه  :افقی گسترش

 اجتماعی، فاصله رعایت تأثیر توجه به با .بود خواهد بیشتر مکان در 19

 در را هاساختم آن افقی گسترش است بهتر معماران و ریزان برنامه

ساختم  افقی گسترش .دهند ترجیح دیگر هایروش به پروژه سایت

های ی پراکندگی عملکردها در بخشوسیلهبه تواندمی سایت در هاآن

 ها ضروریبیماری و هاعفونت شیوع از جلوگیری مختلف، در

 [.٢4]باشد

 دهیسازمان برای مرتفع هایساختمان :ارتفاع کم هایاختمانس

 بیماری یک طی در .است شده  احیطر مکان یک در افراد بیشتر هرچه

 چندطبقه هایساختمان در چیزهمه با تماس که است الزم گیر،همه

 کاهش سطوح و درها دستگیره ، آسانسور های، دکمه آسانسور مانند

 [.٢٦-٢5]یابد

  داخلی حرکت سیرهایم

 راهروهای دارای است بهتر بسته فضاهای در حرکت مسیرهای -

 حرکت افراد در تداخل میزان تا باشند تخلخلم غیر سطوح و گسترده

 . گردد رعایت افراد بین مناسب یفاصله و رسیده حداقل به

 هایدرب مختلف، فضاهای به ورود برای داخلی راهروهای در -

سریعًا  فضاها، از یکی بودن آلوده صورت در تا شود داده قرار متعددی

 عالوه . نگردد تقلمن دیگر محل به ویروس و شده ضدعفونی محیط آن

 تا حداقل باشند چشمی سیستم به مجهز توانندمی هادرب آن، بر

 .گیرد صورت هاآن با لمس و تماس

  بیماری انتقال مقابل در داخلی اعضای و صالحم

 ضدعفونی راحتیبه که مصالحی : میکروبی ضد مصالح از استفاده

 را نظافت هستند ومها مقامیکروب برابر در طبیعی طوربه یا و شوندمی

 ضد خواص دارای مس مثالعنوانبه .کنندمی ترمجموعه آسان در

 انتقال تواندمی لمسی سطوح در آن از و استفاده است طبیعی میکروبی

 صورت در باید کاررفتهبه مواد یا ماده هرگونه .دهد کاهش را میکروب

 دکننده،سفی مانند متداول هایکنندهضدعفونی معرض در گرفتن قرار

 [.٢۷]باشند غیرفعال ترکیبات آمونیوم و الکل

 هایمراقبت برای مناسب پوشکف ، USACE دستورالعمل طابقم

 در که است ورق وینیل یا درز بدون الستیک شامل اضطراری بهداشتی

 . کندمی کمک لغزش برابر در مقاومت و پاکیزگی عفونت، کنترل
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 هالبه مانند افقی وحسط تعداد کاهش :افقی سطوح تعداد اهشک

 که هاییو پرده هادرب .کند کمک عفونت شیوع کاهش به تواندمی

 هایراه از برخی شوند،می بسته و باز حرکتی سنسورهای با و خودکار

 [.٢۷]برندمی بین از را بیماری انتقال رایج

  ایمن افراد در مجموعه ذیرشپ

 در ایمنطقه طراحی : ورود بدو در غربالگری مناطق قرارگیری

 طریق غربالگری از انجام برای مجموعه به عمومی ورود بخش

 برای. کند کمک تواندمی بدن دمای گیریاندازه و هاپرسشنامه

 در پذیرش از پیش آزمایش منطقه یک توانغربالگری می آزمایش

 اجازه کارمندان به آزمایش این. نظر گرفت در ورودی درب نزدیکی

ها آن و دسترسی تشخیص را مسری بیماری به بتالم افراد تا دهدمی

 از قبل افراد باید بالقوه، خطر به این توجه با .کنند محدود را مرکز به

 [.٢۷]شوند ارزیابی مسری بیماری به ابتال ازنظر مرکز، به ورود

 تهویه برای باال استاندارد گرفتن نظر رد

 راهکارهایی ریقط از سالمت بهبود برای رویکردی بهتر هوای کیفیت-

 طبیعی ضروری مواد سایر و سبزینگی تهویه، بهبود طبیعی، نور مانند

 [.14،٢٨] است

 که شوند طراحی ایگونهبه باید تصفیه هایسیستم و طبیعی تهویه-

 از چرخش مانع حالدرعین و ندارند نگه خود در را تازه هوای

 [.٢۷]شوند تأسیسات کل در هوا در موجود هایمیکروب

 تبادل لووردار، هایپنجره و بزرگ شعاع با هایفن وسیله نصببه-

 انتقال کاهش در کلیدی استراتژی یک که کند تضمین را مکرر هوای

 پرحجم هایفن از بخش، در الزم هوای تغییرات ایجاد منظوربه. است

های قسمت از را هوا تا شود استفاده استراتژیک نقاط در سرعتکم و

 کند. منتقل باز هایپنجره و هادریچه از ونبیر به مختلف

 مرطوب محیط یک زیرا است، مهم نیز رطوبت کنترل توانایی -

هوا  رطوبت. دهد کاهش را هامیکروب برخی انتقال سرعت تواندمی

 [.٢۷]باشد درصد ٦٠ تا 4٠ بین است بهتر

 در بهداشتی مصالح و فناوری و تجهیزات ستانداردسازیا

 یشوندگ تمیز جهت

 تشخیص و صدا آوریفن :سیمبی هایفناوری و مصنوعی هوش-

 گیریهمه از پس بر معماری تواندمی مصنوعی هوش بر مبتنی چهره

 منتقل آلوده سطوح لمس با عفونی هایبیماری از ٪ ٨٠. بگذارد تأثیر

 لمس یا فیزیکی فشار به نیاز تواندمی لمس بدون فناوری. شوندمی

 توانند شاملمی هافناوری این [.1٦]بردب بین از را سطح یک

 هم و کنند کنترل را هوا دمایهم که باشند نیز دیگری هایبرنامه

 بین از را هاباکتری و هاویروس تا کنند تمیز را آن خودکار طوربه

  [.٢٢،٢٦] ببرند

 کردن تمیز برای ماوراءبنفش هایربات:تمیزکننده هایربات-

 [.٢۷]شوند استفاده توانندمی عفونت رشگست از جلوگیری و فضاها

 استفاده با نتایج بهترین از :یکی پراکسید هیدروژن از استفاده -

 در کردن، تمیز از پس که است آمدهدستبه پراکسید هیدروژن از

 پراکسید. شودمی پخش زیستبا محیط سازگار نهایی محصوالت

 ، هاپروتئین به که هیدروکسید آزاد هایرادیکال تولید با هیدروژن

 در اکسیدان عنوانبه کند،می حمله و اسیدهای نوکلئیک لیپیدها

  [.٢9]کندمی عمل هاویروس و هاباکتری برابر

 نور حضور موضوع این بر مؤثر عوامل از یکیحضور نور طبیعی:  -

 خورشید نور که است شدهنشان داده .فضاهاست یهمه در طبیعی

. بردمی بین از را هاباکتری ویژهبه ، اهمیکروب از خاصی انواع

 افراد روحیه تقویت در مثبتی همچنین تأثیر طبیعی نور به دسترسی

 [.٢۷] دارد

 یشفابخشبا رویکرد  Butaroبیمارستان عفونی موردی ) طالعهم

 ( MASSطراحی گروه /

 

 
 با رویکرد شفابخشی، منبع Butaroبیمارستان عفونی  3شکل 

www.archdaily.com: 
( PIH) سالمت شرکای و روآندا بهداشت وزارت ،٢٠11 ژانویه رد

 افتتاح روآندا بوررا ناحیه در را بوتارو تختخوابی 14٠ بیمارستان

شونده منتقلهای .طراحی بوتارو به دنبال کاهش انتقال بیماری کردند

طرح از طریق چندین سیستم، ازجمله  در هوای محیط و واگیردار

 طراحی د.بیمار و کارکنان، و تهویه طبیعی بو حرکتی کلی جریان

 که است نوآورانه هایویژگی از وسیعی طیف دارای بوتارو بیمارستان

 افقی گسترش. اندشده طراحی عفونت خطر رساندن حداقل به برای

 عفونت شیوع از جلوگیری منظوربه را سایت بیمارستان در  ساختمان

 ر گرفته است.به کا بیماری و

 

 

 
منبع، سایت  در بیمارستان  ساختمان افقی گسترش 4شکل   

www.archdaily.com: 
 

جلوگیری از ازدحام جمعیت ، ساختمان کم ارتفاع  منظوربههمچنین 

 برای نموده که مرتفع هایساختمانطبقه( را جایگزین  ٢)حداکثر 

 اندهشدطراحی مکان یک در افراد بیشتر هرچه دهیسازمان



56 
  

5 (4) , 2021 

  4، شماره 5دوره 

 1399ستان زم

 فصلنامه پژوهشی

 

ی 
اس

شن
از

ب
فه

ؤل
م

ی
ها

 
ثر

مؤ
 

ضا
ی ف

ش
بخ

فا
 ش

بر
ی

ی
 

در 
ی 

وان
ی ر

ها
مد

یا
د پ

بو
به

در 

ط 
رای

ش
ی

ار
یم

ب
ی

ها
 

مه
ه

یر
گ

 

 

 

 
 ، منبع( طبقه 2 حداکثر) ارتفاع بیمارستان کم ساختمان 5شکل 

www.archdaily.com: 
 

 هایپنجره و بزرگ شعاع با هایفن نصب و داخلی راهروهای حذف

 کلیدی استراتژی یک که کندمی تضمین را مکرر هوای تبادل لووردار،

 بخش، در الزم هوای تغییرات ایجاد منظوربه. است انتقال کاهش در

 استراتژیک نقاط در فوت ٢4 قطر با سرعتکم و پرحجم هایفن از

 هایپنجره و هادریچه از بیرون به هاقسمت از را هوا تا شد استفاده

 هامیکروب. کند حذف را احتمالی مضرات کار این در و کند منتقل باز

 هامیکروب کردن غیرفعال یا کشتن برای UV میکروب ضد هایالمپ

 درنهایت،. شدند نصب اتاق باالیی هایقسمت از هوا عبور حین در

 از عاری سطحی کف، نفوذ غیرقابل و مداوم پوشش یک از استفاده

 تمیز راحتیبه کف نوع. کرد فراهم را باکتری رشد مستعد اتصاالت

 عفونت. برابر در مقاومت با ایمن و بادوام شود،می

 

 

 
 م  و تجهیزات ضد ویروس، منبعتوجه به تهویه پر حج 6شکل 

www.archdaily.com: 
 

 در راهروها. کندمی معکوس را مرسوم مرکزی راهرو طرح بیمارستان

 هاپنجره به رو هابخش در هاتخت و دارند قرار ساختمان محیط امتداد

 از منتقله یهاعفونت خطر امر این. داخل سمت به نه هستند

دیدن   طورهمینو  دهدمی کاهش را متقابل آلودگی و بیمارستان

و قدم زدن در راهروهای رو به مناظر  هاپنجرهطبیعت اطراف از 

 .کندمی ایجاد بیماران برای را آرامش احساس اطراف،

 

 

 

  

 
 

 :www.archdaily.com منبع  و توجه به منظر اطراف، ساختمان محیط امتداد در داخلی و ایجاد راهروها راهروهای حذف 7شکل 
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 هایافته -6

 های ضدویروسبندی الزامات محیطجمع

 
 گیری، منبع: نگارندهضوابط و راهکارهای پیشنهادی جهت محیط ضد ویروس همه 2جدول 

 

 های شفابخش بندی الزامات محیطمعج

 نیز دیگرى ابعاد و نیست وى فیزیکى ششامل آسای یک فرد صرفاً محیطی شفابخش است که آسایش فرد در آن برقرار باشد. آسایش 

 .است شدهداده در جدول زیر نشان ابعاد این. دارد

 
 [.19] ایجاد آسایش در معمارى ساختمان، منبع هایى برایویژگى جدول 3 جدول
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 گیریتیجهن -7

 بر سعی است، پذیرفته انجام کیفی شکل به که شدهانجام تحقیق در

 هاییواقعیت آنچه درك در محقق مفروضات کانام حد تا که بوده آن

 در روانی پیامدهای بهبود در شفابخش هایمؤلفه تأثیر بر مبنی

 آنچه روازاین نکند؛ ایجاد انحراف گیر است،همه هایبیماری شرایط

 شفابخش فضای یک ازآنچه است دورنمایی شد، استخراج تحقیق از

 .بگیرد خود به تواندمی ازآنپس و گیریهمه بحران شرایط در ،

 همراه هایىپیچیدگی و عملکردى ملزومات با فضاها ساخت و راحىط

 سازمان تعریف مبناى بر سالمتى تعریف تغییر به توجه با که است

 هایقابلیت به توجه شد، اشاره بدان ترپیش که بهداشت، جهانى

، یعنی  فضا یک عملکرد هدف ترینمهم به نیل منظوربه محیطى

 به رو پیش مقاله در بنابراین.  یابدمی خاصى اهمیت استرس، شکاه

 و استرس کاهش با هدف شفابخش در یک محیط، عوامل بررسی

 عواملى. شد پرداخته طراحی نوع تأثیر به توجه با سالمتى ارتقاى

 ارتقاى در ایمنى و انسانى عوامل مهندسى بر ارگونومى فرهنگ، نظیر

 میان این در اما هستند، مؤثر شفابخش محیط ایجاد و کالبدى محیط

 کنندمی کمک فرد به شدهساخته محیط ادراك در که عواملى،

 درستیبه شفابخش محیط کهدرصورتی و دارند، بیشترى اهمیت

. بود خواهد زیبایى و مکان، حس خوانایى، داراى فضا شود، ادراك

 حیطم ادراك بخش در فرد به کنندهکمک هایآیتم از حاصل نتایج

 افزایش با ذهنى شکل محتواى بردن باال:  از است عبارت شدهساخته

 تعریف و هامکان جانمایى در تغییر یوسیلهبه محیط وضوح و خوانایى

 تعریف با کاربر اضطراب و استرس کاهش فعالیت؛ هر قلمرو و محدوده

 کیفیت افزایش فضایى؛ ابهام از جلوگیرى و فعالیت قلمرو و هامحدوده

 تغییر آن، کردن بهینه و محیط نورپردازى در تغییر ایجاد با راكاد

 و داخل بین مرز بردن بین از و طبیعت با ارتباط اتاق، داخلى رنگ

 شفابخشی هایقابلیت و کالبدى محیط میان، این در. غیره و بنا خارج

 گیرهمه هایبیماری شرایط در آن برای بهبود وضعیت روانی افراد

 پیشنهاداتی ارائه به ادامه در بنابراین. است مقاله ینا اصلى موضوع

 از فضاهای نگهداری و برداریبهره و طراحی نحوه در اصالحات جهت

 کاهش به تا پرداخته، عفونی هایبیماری شیوع مهار برای مختلف

 کمک فضا یک در گیریهمه طغیان همچنین و آینده شیوع عوارض

برای کنترل اضطراب خود از قابلیت کند تا فرد بتواند در این شرایط 

 درست تصمیمات  همانطورکه. های محیطی این فضا بهره ببرد

. دهند نجات را هاانسان جان توانندمی کامالً فردا، و امروز طراحی

 ترکم جمعیت به تراکم توجه با طراحی که، داد نشان تحقیق نتایج

 طورهمین و مناسب تهویه اجتماعی، فاصله رعایت  و مکان یک در

 بسیاری انسانی عملکرد به نیاز بدون که جدید هایفناوری از استفاده

 انتقال کاهش بر زیادی بسیار حد تا برند، می پیش هارا فعالیت از

 .باشد گذار تأثیر تواندمی عمومی اماکن در بیماری

 و شهری ریزان برنامه و مدیران که میشود ارائه مختلفی اهکارهایر

 استفاده گیرهمه بیماری انتقال کاهش برای هاآن از وانندتمی معماری

 بر نظارت و فضاها ساخت طراحی، بر ضوابط این اعمال با اما کنند

 مواقع در بیماری انتقال کاهش سبب تواندمی آن، صحیح اجرای

 بیماری انتقال از پیشگیری راهکار. گردد فضاهای معماری در شیوع

 و پذیریتطبیق پذیری،انعطاف در اندتومی محیطی طراحی طریق از

 پاسخگویی به برای حلیراه ذکرشده، هایویژگی با فضاهای طراحی

واگیر در عین قرار گرفتن در یک  بیماری برابر در امنیت انسانی نیاز

 پادزهر که نیست این مدعی رویکرد این البته. باشد فضای معماری

 را مسری بیماری یطورکلبه تواندمی و است مشکالت این تمام

 کند، جلوگیری آن برابر در افراد یهمه شدن آلوده از و کند کنریشه

 اجرای در کنار و جامع سیاست از بخشی قالب در رویکرد این بلکه

 باشد سهیم تواندمی گیری،همه انتقال از پیشگیری راهبردهای سایر

 جهدر یک فضای شفابخش موردتو نیز افراد روانی سالمت طوریبه

 .گیرد قرار
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