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 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

    

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت  .باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

ي مهندسی معماري گرایش معماري             مقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهاینجانب  ابراهیم یعقوبی دانش

                 21/12/1396که در تاریخ   9355474113ي دانشجویی  دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهفنی مهندسی  يدانشکده

 بهبـود  درتسـریع  محـیط  طراحـی  بـر  تاکیـد  بـا  کودکان بیمارستان طراحیي تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان

  :کهشوم ام، متعهد میدفاع نموده) آباد خرم شهر موردي نمونه( کودکان

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .مگیري تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

و مآخـذ ذکـر    رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع  

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (از آن چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی  ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  ابرهیم یعقوبی: نام ونام خانوادگی دانشجو

  :امضا

  21/12/1396: تاریخ
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 مهندسیي فنی دانشکده

  گروه آموزشی معماري

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  معماريگرایش  مهندسی معماريي در رشته

  

  :عنوان

 نمونه(کودکان بهبود درتسریع محیط طراحی بر تاکید با کودکان بیمارستان طراحی

  )آباد خرم شهر موردي

  

  

  :راهنما استاد

  اهللا رشید کلویر حجت

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر حسن اکبري

  

  

 :پژوهشگر

 ابراهیم یعقوبی

  

  96زمستان 
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 ي فنی مهندسیدانشکده

 گروه آموزشی معماري

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي مهندسی معماري گرایش معماريدر رشته

  

  :عنوان

 نمونه( کودکان بهبود درتسریع محیط طراحی بر تاکید با کودکان بیمارستان طراحی

  )آباد خرم شهر موردي

  

 :پژوهشگر

  ابراهیم یعقوبی

  

  بسیار خوبي درجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

حجت اهللا رشید 

  کلویر

    تاد راهنمااس  استادیار

    مشاوراستاد   استادیار  دکتر حسن اکبري

    داور  استادیار  دکتر وحید وزیري

  

  1396 ـ بهمن
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   :تقدیم به

  .مدان می آن عطوفت و مهر مدیون را زندگیم که مهربانم مادر دلم، نامه لغت در ها واژه ترین مقدس

  .است من زندگی در الهی لطف نشانه که همسرم

پیشرفت و  پیشه خود نموده و جز رضاي الهی وتمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را 

.سعادت جامعه، هدفی ندارند . 

دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتالي این مرز و بوم فدا نموده و 

.مینمایند . 
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   :سپاسگزاري

استادان فرزانه و از ! کمال تشکر و قدرانی دارم

در راه کسب علم و معرفت مرا فرهیخته ای که 

    .یاری نمودند

که در هللا رشید کلویر حجت ااز استاد محترم راهنم

دوران تحصیل و راهنمایی پایان نامه ام همواره 

مرهون زحمات و ارشادات عالمانه و فاضالنه 

  .بسیار سپاسگزارمایشان بوده ام 
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  ابراهیم: نام                                                     یعقوبی: دانشجو خانوادگی نام

 کودکان بهبود درتسریع محیط طراحی بر تاکید با کودکان بیمارستان طراحی :نامهپایان عنوان

  )آباد خرم شهر موردي نمونه(

  حجت اهللا رشید کلویر :راهنما )اساتید( استاد 

  اکبريدکتر حسن : رمشاو )اساتید( استاد 

                          مهندسی معماري: رشته    کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه           معماري :گرایش

  188 :اتصفح تعداد             21/12/1396  :دفاع تاریخ               فنی مهندسی:دانشکده 

  :چکیده

طراحی فضاهایی مانند مراکز درمانی از همیت باالتري می توان گفت ، معماري فضاهاي بین در

. گذارد می تاثیر کودکان روحی حاالت بر که است فضاهایی جمله از نیز درمانی فضاهاي. برخوردارند

 امروزه. گردد آنها در اضطراب و رفتاري تاختالال تشدید سبب تواند می، ها محیط این ضعیف طراحی

 به، دهد می اختصاص خود به را طرّاحی تفکّر از اي عمده بخش عملکردگرایی، طراحی بیمارستان در

 اضطراب کاهش و، بیماران درمان روند بر آن چشمگیر تاثیرات و محیطی کیفیات به توجه که نحوي

 و طرّاحی در طراحان دیدگاه تغییر، پژوهش این انجام از هدف. کند می ایفا را کمتري نقش ها آن در

 در بتواند تا، باشد می درمانی مراکز در سبز فضاي طرّاحی با رابطه در راهکارهایی ي ارائه و بررسی

 و بیماران بهبود روند در باعث تسریع نتیجه در و بوده واقع مؤثر بیمارستان محیطی کیفیت ارتقاء

 وپسر دختر کودکان بین، هایی پرسشنامه طریق از نیاز مورد عاتاطال. شود ها آن در اضطراب کاهش

 نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. است شده آوري جمع اند کرده تجربه را بیمارستان محیط که

 گرفته بهره  تی آزمون و نوف اسمیر _ کلوگروف آزمون، کرونباخ آلفاي هاي آزمون و Spss  افزار

 مورد درمانی هاي محیط طرّاحی در باید که آنچه است آن از حاکی، آمده بدست نتایج. است شده

 در که بیمارانی از مطلوب شرایط ایجاد با باشد قادر بیمارستان یک که است این، قرارگیرد توجه

 سبز فضاي تاثیر. حمایت نماید، دارند قرار اضطراب و ترس با همراه نامناسب روحی شرایط

 محیطی ایجاد در اساسی نقش کودکان بیمارستان براي معماري دیگر فضاهاي با درهماهنگی

  .دارد بسزایی نقش کودکان روانی آرامش ایجاد و کاهش اضطراب در و کرده ایفا تر مطلوب

  بیمارستان کودکان، طراحی محیط، تسریع روند بهبود، روانشناسی محیط: هاواژه کلید
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 مقدمه  1- 1

تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در هم آمیخته و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از 

متاسفانه در مملکت ما علم و هنر بیمارستان . پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تکنولوژي پزشکی است

اقتباسی است از آنچه که در کشورهاي پیشرفته بینیم بیشتر  اي طوالنی ندارد و آنچه که می سازي تجربه

از چند دهه گذشته با همکاري وزارتخانه متبوع در امور درمان و استفاده از . دنیا صورت پذیرفته است

اي به خود  تجربیات مهندسین و معماران، بیمارستان سازي در سرتاسر کشور، شکل تازه

  ).1396نگارنده،(گرفت

طراحی . هاي عمومی از اطالعات کافی برخوردار نیست اث بیمارستانولی هنوز هم طراحی و احد

بیمارستان با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي و همزمان با آن گسترش و تنوع احتیاجات بیمارستان کار 

ها بیشتر زمان خود را در  در زندگی مدرن امروز، انسان.اي است بسیار با اهمیت و مشکل و پیچیده

ها اثر  هاي کالبدي، بر رفتار انسان این محیط. گذرانند میی و ساخته دست بشر، هاي مصنوع محیط

امروزه . ها و کاهش استرس کمک نماید تواند به تقویت توانایی گذاشته و طراحی خوب از یک مکان می

د شناسان در مورد بناهاي ساخته شده، به عنوان یک مولفه از فرآین معماران، پزشکان، پرستاران و روان

هاي درمانی بر سالمتی  دهنده اثر محیط در این بین، مطالعات به طور خاص، نشان. کنند درمانی یاد می

هاي تخصصی نوپایی  روانشناسی محیط یکی از رشته. باشد افراد، روند درمانی و بهبودي افراد بیمار می

ها  محیط، بیش از دیگر جنبهاست که روي تاثیر متقابل رفتار و عوامل و شرایط فیزیکی معماري و فضایی 

کند و به طور متقابل  هاي خود، محیط را دگرگون می ها و هدف انسان با توجه به نیازها، ارزش.تاکید دارد

شود تاثیر انسان بر  به ویژه تکنولوژي پیشرفته موجب می. گیرد تحت تاثیر محیط دگرگون شده قرار می

این . ي زمان ماستهاي بنیاد کی از ویژگیدگرگونی سریع محیط ی. محیط شدت و سرعت یابد

هاي اجتماعی نوینی را بر ساکنان مخصوصا اگر مخاطبان  هاي فیزیکی، الگوهاي رفتاري و نقش قرارگاه

هاي علمی متعدد  ي روانشناسی نیز مانند رشته طی بیست سال اخیر رشته. کنند کودك باشند تحمیل می

هاي  ان بر محیط و تاثیر محیط بر انسان، بی توجه نمانده و به یافتهدیگر، بر این پدیده، یعنی بر تاثیر انس
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ها به نتایج  مخصوصا در زمینه تحصصی خردساالن و تاثیر محیط بر آن. علمی قابل توجه دست یافته است

با تاکید بر طراحی محیط لذا برآن شدم تا با طراحی یک بناي درمانی کودکان . قابل توجهی رسیده است

بهبود کودکان، امکان رشد و شکوفایی این رشته و نتایج بهتر در زمینه تسریع فرآیند بهبود  در تسریع

اي با نمونه جامعه  نامه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و پرسش. کودکان را در برداشته باشد

و تحلیل آماري به  آوري اطالعات، مرور مقاالت و شواهد علمی معتبر ، به جمع....آماري بیماران بیمارستان

  ).1396،نگارنده(پرداخته شده است نقش طراحی محیط در معماري بیمارستان کودکان

  

 بیان مساله 2- 1

 شمار به جامعه درمان و بهداشت امور در احتیاجات و مبادي ترین اصلی از یکی عنوان به بیمارستان

 درمانی و بهداشتی هاي مراقبت دریافت نیازمند خود بیماري نوع به توجه با بیمارستان در بیمار. رود می

یا  و حفظ در درمانی کزمرا سایر و هابیمارستان مهم بسیار نقش به توجه با باشند می مختلف درسطوح

معماري  طراحی به توجه لزوم آید، می شمار به حیاطی امري خود که جامعه اقشار به سالمت بازگرداندن

. شود می احساس پیش از بیش داخلی معماري لحاظ از چه و عملکردي و کالبدي لحاظ از چه بیمارستان

 بیمارنسبت فرد پذیر آسیب به توجه با جسمی و روحی لحاظ از وي نیازهاي بررسی و بیمار شرایط به توجه

. کند معماري می هاي مؤلفهه و اصول تمام از تر دقیق و تر علمی رعایت به ملزم را معماران سالم، فرد به

 مراتب استفاده به بایست می ... و رنگ نور، بصري، تأثیرگذار هاي فرم همچون، بصري عناصر که بطوري

 و شواهد علمی بر مبتنی ها گزینش و قرارگرفته علمی ارزیابی مورد بیمارستان مختلف هاي قسمت در خود

 گذارند، می درمانی مرکز کارکنان عملکرد بر همچنین و وي جسم بر بیمار، روان بر که تأثیراتی بررسی با

 آن که در پزشکی، شواهد بر مبتنی سمت به اي فزاینده طور به پزشکی علم که همانطور .پذیرد صورت

توسط  درمانی نیز و بهداشتی مراکز طراحی شوند، می انتخاب تحقیقات اساس بر بالینی هاي گزینه

است،  کارکنان عملکرد و بیماران با بیمارستان فیزیکی محیط ارتباط ي درباره که علمی هاي پژوهش

 .Hamilton.2003)(کند می حرکت شواهد بر مبتنی طراحی سمت به و هدایت

ق طر از درمانی هنر. است شده می استفاده دیرباز از که است درمانی هاي روش از یکی درمانی هنر

 نشاط، خلق، تواند می هنري کارهاي شناختی زیبایی کیفیت اینکه نخست .کند می کمک درمان به مختلف

 در افراد که وقتی که است داده نشان تحقیقات ثانیاً و بخشد بهبود را بیمار شخصی آگاهی و نفس عزت

 قلب، ضربان مانند فیزیولوژیک فاکتورهاي شوند، می درگیر عمیقا برند می لذت آن از که هایی فعالیت
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 محیطی ایجاد صرف به عملکردگرایی از درمانیمراکز  معماري امروزه. شود می آهسته وتنفس فشارخون

 مثبتی تأثیرات است که فضایی ایجاد معنی به درمانی مراکز در شفابخش محیط .تغییرند حال در شفابخش

  .)Ulrich, et al،2004(باشد داشته بیماري درمان بر

 وانندبت که طوري درمانی، مراکز محیطی گرافیک طراحی در موجود تغییرات شواهد اساس بر 

 افزایش همچنین و بیماران در ها تنش کاهش موج آورند، وجود گویاتر به و زیباتر تر، راحت محیطی

 تعیین راستاي در فراوانی هاي پژوهش .است شده درمانی مراکز در کیفیت درمان از بیماران رضایتمندي

 .است گرفته صورت پرسنل کار و درمان کیفیت بر محیط نقش

به  بتوان که طوري به .باشد می درمانی مراکز طراحی در نگرش تغییر مطالعات، این انجام هدف از

 محیط بیمارستان فعلی، طراحی رویکرد در .نگریست شفابخش محیط یک عنوان به بیمارستان یک محیط

 ولی دارد، مباحث عمیقی به نیاز پارادایمی، تغییر چنین مورد در بحث .شود می خوانده درمانی محیط یک

 به (Therapeutic Environment) درمانی محیط که نمود تفسیر چنین را نگرش این توان می کل در

 رود می کار به درآن بیمار یک بهبود و براي درمان مراقبتی و درمانی هاي پروسه که شود می اطالق محیطی

 Healing(شفابخش محیط یک در که درحالی. باشد می پروسه این ظرف تنها معماري، نوعی به و

Environment( ارائه کاربر به که کیفیاتی با و کند می مشارکت پروسه درمان در خود خودي به معماري 

 ).1370 شامقلی،(نماید  مهیا می تر یع سر بهبود براي را بستر دهد، می

 به مراکزدرمانی، و ها بیمارستان در شفابخش هاي باغ از استفاده سبز و فضاي بررسی به پژوهش این

 کند؛ می بیان را آن شده انباشته مثبت تأثیرات و پردازد می بیماران، در بهبود روند عنوان ابزاري جهت

 تحلیلی توصیفی رویکرد با و زمینه این در شده انجام تحقیقات و اطالعات بندي جمع و با مرور همچنین

 در که طوري به ها، بیمارستان در شفابخش هاي باغ و سبز فضاي طراحی براي را الگوهایی و اصولی کلی

  ).1396نگارنده،( نماید می ارائه باشد، مؤثر روند درمان

  

  پژوهش سؤال 3- 1

 کودکان بیمارستان طراحی در مطلوب طراحی به رسیدن راستاي در کالبدي تغییرات نوع چه -1

   داشت؟ نظر در بایست می

 در بیماران بهبودي روند و کودکان بیمارستان در محیطی طراحی بین معنادار ارتباط چگونگی -2

  آن؟
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 پژوهش فرضیه 4- 1

  .نماید می کمک بیمار کودکان بهبودي تسریع به بیمارستان، طراحی در مطلوب کالبدي تغییرات -  1

  .دارد وجود بیماران بهبودي روند و کودکان بیمارستان در محیطی طراحی بین معناداري ارتباط -2

 پژوهش اهداف 5- 1

 .کودکان بیمارستان طراحی

 .بیماران بهبودي روند و کودکان بیمارستان در محیطی طراحی بین ارتباط بررسی

  .کودکان بیماري از ناشی افسردگی کاهش و مطلوب فضاي بین ارتباط چگونگی به یافتن دست

  

 پژوهش اهمیت و ضرورت 6- 1

نه  که .باشد می درمانی فضاهاي مجموعه آل ایده طراحی به یابی دست مطالعات این انجام از ضرورت

 .ببرد بهره نیز انرژي جویی وصرفه آوري فن هاي جنبه از بلکه باشد گرا عملکرد ساختاري داراي تنها

 .است کرده تغییر شفابخش محیط ایجاد به صرف، عملکردگرایی از درمانی مراکز معماري امروزه

با  آل ایده محیط یک در را خود نقاهت دوره بیمار فرد که است این محیطی ایجاد چنین ارکان ازمهمترین

 طوري به باشد، می درمانی مراك طرّاحی در نگرش تغییر مطالعات، این انجام اهمیت. کند سپري آرامش

 محیطی طرّاحی از هدف. نگریست شفابخش محیط یک عنوان به بیمارستان یک به محیط بتوان که

 شرایط در که هایی خانواده و بیماران از مطلوب شرایط ایجاد با بتواند بیمارستان یک که این است شفابخش

 تنش، کاهش راستاي در تالشی هر. نماید حمایت دارند، قرار اضطراب و ترس با روحی نامناسب همراه

 سبز فضاي به دسترسی .داشت خواهد پی در فضاها این کیفیت افزایش و درمان روند در مثبت ي نتیجه

این  اصلی هدف .باشد داشته بسزایی تأثیر بیماران بهبودي و استرس کاهش در تواند می طبیعی ومناظر

 مراکز درمانی است و ها بیمارستان در سبز فضاي طرّاحی با رابطه در راهکارهایی ي ارائه و بررسی پژوهش،

 بهبود بیماران روند در تسریع باعث نتیجه در و بوده واقع مؤثر ها آن محیطی کیفیت ارتقاء در بتواند که

  .شود
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 پژوهش ي پیشینه 7- 1

 در ،" بیمارستان درباب هایی نوشته" نام خودبه کتاب در  - نایتینگل فلورانس هاي پژوهش- 

 )2006 وس، ،دي 2002 دیالنی( 1859سال

مراقبت  نام به جنبشی تأثیر تحت هاي پژوهش »محور بیمار« در را درمانی هاي محیط طراحی روند- 

 ).1390 شامقلی،(است  گرفته شکل1990دهه اوایل

 اواسط در ها، بیمارستان در موجود فضاهاي خصوص در شناس جامعه دانشمندان تحقیقات،- 

 .)2010 همکاران، و آدامز( باشد می تحقیق ي موارد پیشینه دیگر از 1970ي دهه

 بهبود بر ها بیمارستان در سبز فضاي بکارگیري تاثیر بررسی بیمارستان، طرّاحی در نوین رویکردي- 

 ها اندیشه ملی همایش اولین زاد، خاك محمدرضا فراهانی، وزیري بهرام محسن، ندا بیماران، دارائی

 باب این در شده انجام هاي پژوهش دیگر از ایران - تبریز 1391 اسفند 22 معماري در نو هاي وفناوري

 .باشد می

 رویکرد با کودکان نیازهاي تحلیل و ارزیابی مبناي بر اطفال بیمارستان در بستري فضاي تعریف باز"

حاصل  نتایج 1392 زمستان ، 48 شماره شهرسازي، و معماري زیبا هنرهاي نشریه ،"محیط از ترس کاهش

  :زیر جدول شرح به تحقیق از

  

 پژوهش روش و )ها داده( مواد 8- 1

 تحلیل در همچنین .است گردیده استفاده پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي حاضر تحقیق در

 روش از همچنین. است شده گرفته  بهره Spss افزار نرم در اي مقایسه علّی و همبستگی روش ها، از داده

  .است ه شد گیري بهره پژوهش مراحل سایر در میدانی همچنین مطالعات و اینترنتی هاي سایت اي، کتابخانه
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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   مقدمه 1- 2

بی شک کودکان حساسترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و با این 

 _توجه به کیفیت مراکز بهداشتی . دید که، آینده کشور در گرو سالمت روحی و جسمی آنها می باشد

اساس ، تفکر کلی درمانی از مهم ترین موارد در حفظ سالمت کودکان در زمان بیماري می باشد، بر این 

در پژوهش حاضر، بر مبناي حفظ و سالمت آنها در طول دوره درمان و عواملی که بر تسریع بهبود آنها 

  .تاثیر گذار است و همچنین دستیابی به نیاز کودکان در محیط هاي درمانی خواهد بود

 که شود می قالاط محیطی ولی در کل می توان این نگرش را چنین تفسیر نمود که محیط درمانی به

 معماري، نوعی به و رود می کار به نآ در بیمار یک بهبود و درمان براي مراقبتی و درمانی هاي پروسه

 پروسه در خود خودي به معماري شفابخش محیط یک در که حالی در. باشد می پروسه این ظرف تنها

 می مهیا تر سریع بهبود براي را بستر دهد، می ارائه کاربر به که کیفیاتی با و کند می مشارکت درمان

  .نماید

 به درمانی، مراکز و ها بیمارستان در شفابخش هاي باغ از استفاده و سبز فضاي بررسی به پژوهش این

 را آن شده انباشته مثبت تأثیرات و می پردازد بیماران، در استرس و تنش کاهش جهت ابزاري عنوان

جسمی و  بنا براین ارتقاء کیفیت فضاهاي سبز در بیمارستان در سالمت و رشد، قواي  کند؛ می بیان

شادي در آنها می تواند تاثیر بسزایی در بهبود و کاهش طول دوره دره درمان  روانی کودکان و ایجاد حس

 رویکرد با و زمینه این در شده انجام تحقیقات و مقاالت جمع بندي و مرور با همچنین. داشته باشد

 بیمارستانها، در شفابخش هاي باغ و سبز فضاي طراحی براي را الگوهایی و کلی اصولی تحلیلی -توصیفی

 فضاي اگر که میدهد نشان مطالعه این یافته هاي. می نماید ارائه باشد، مؤثر درمان روند در که طوري به

 داراي شود، گرفته کار به و طراحی پژوهش این در شده ارائه اصول طبق بر ها بیمارستان محوطه در سبز

 افسردگی کاهش بیماران، رضایت جلب مالقات کنندگان، و پرسنل بیماران، استرس کاهش چون مزایایی

  .بود خواهد... و بیماران بستري زمان مدت کاهش پرسنل، شغلی رضایت افزایش آنان،
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  تعاریف و مفاهیم پایه حوزه درمان 2- 2

  امروز سالمت و علم پزشکی 1- 2-2

براي سالمت تعاریف . دانند علم پزشکی هدف اصلی علم را تامین سالمت براي آحاد جامعه می در

 World Health Organization (WHO) متعددي ذکر شده است که تعریف سازمان بهداشت جهانی

   .باشد مورد قبول مجامع عمومی می

از آسایش کامل جسمی، روانی و سالمت عبارتست از برخورداري  :این تعریف عبارت است از

بر اساس این تعریف سالمتی براي انسان با محور  .اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماري و نقص عضو

 شده است که سالمتی به معناي نبود بیماري سالمت جسم و روان و اجتماع تعریف شده است و تاکید

و تالش کرده تعریف جدیدي را ارائه  این تعریف را نقد کرده است British Medical Journal .نیست

 "سالمت"پردازد باید پذیرفت که فلسفه در طب به  اگر فلسفه به چیستی و چرایی یک موضوع می. نماید

 اجتماع و روح و جسم سالمت جهانی بهداشت سازمان دیدگاه اساس بر سالمت تعریف چون و پردازد می

ست با این تعریف ا پرداخته ها حوزه همین به هم سالمت هاي ریزي برنامه و مدیریت هاي شاخص لذا است

به عبارت دیگر سایر . را به هر نحو که فراهم کنند مورد قبول است "سالمت انسان و اجتماع"ابزارها 

اند و اگر دیده شوند مستقل از انسان و بدون ارتباط مد نظر  موجودات در این تعریف دیده نشده

توان با نگاهی فلسفی تعریف  ین تعریف و نگاه چه نقائصی دارد و چگونه میحال ببینیم ا .اند قرارگرفته

هاي اخیر با فهمی که از عوامل اجتماعی موثر بر سالمت حاصل  در دهه .جدیدي را از سالمت ارائه کرد

شد و تاثیرات زیست محیطی بر سالمت انسان تعریف جدیدي از سالمت در جریان است که این تعریف 

تر به پیوستگی اجزاء هستی به یکدیگر و به عبارتی جهان بینی جدید در حال تغییر  اه عمیقبر اساس نگ

هاي الهی را به انسان ارائه  هاي معرفتی که قبل از ورود به علم جهان بینی مبتنی بر آموزه لذا نگاه. است

دستیابی به حقایق علم هاي نو را با آزمون و خطا بدست نیاورد و به سرعت  شود انسان نگاه دهد باعث می

  ).2003 کربس،(افزوده شود

فلسفه و شناخت «در همایش ) عج(اهللا  کتر مصطفی قانعی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیهد

 تقسیم بندي در بهداشت جهانی سازمان »بینی تعریف سالمت و ارتباط آن با جهان«با موضوع » طبیعت

 و روانی جسمی، ابعاد که همانگونه دیگر عبارت به. است کرده اضافه» بعد روحی را« ICD-10در  ها بیماري

 ابعاد سایر با معنوي او سالمت و انسان روحی ابعاد گذارند، می تأثیر هم در و دارند ارتباط هم اجتماعی به

 بهداشت سازمان( شود توجه آن به بهتر است سالمت ارتقاي براي که است، تأثیرگذار و ارتباط در سالمت
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 طریق از کنونی قرن در عمده هاي پیشرفت که اند کرده دانشمندان اظهار بعضی همچنین  2005جهانی،

 کانون توجه اگر .اوست روحی هاي جنبه و انسان عمیق شناخت به منوط بلکه شود عاید نمی تکنولوژي

درون «به  علمی توجه یکم و بیست قرن در است، بوده» محیط خارج«میالدي  بیستم قرن در علمی

 خواهد محیطی در نه مهم که اکتشافات شویم زمانی می وارد دیگر عبارت به. بود خواهد معطوف »انسان

   ).2003 کربس،( بود خواهد ما درون دنیاي در است بلکه کرده احاطه را ما که بود

 با را روحی باورهاي دینی بین ارتباط المللی بین تحقیقاتی مقاله دویست از بیش اخیر هاي دهه در

 استرس، بیماري، و میر و مرگ شامل کاهش ها ارتباط این. اند داده نشان روانی و جسمی سالمت بهبود

  (Religious/ Spiritual)روحی   - دینی باورهاي که است در افرادي اعتیاد و خودکشی افسردگی، هیجان،

 تغییري در که است نشده سبب ها یافته این وجود این با. )2010دیگران، و مرجنوویچ (دارند تري قوي

 پزشکی خدمات ارائه در سالمت مهم بعد این ورود یا و معنوي هاي جنبه بر تاکید با پزشکی علوم آموزش

 درصد 60 و شناسند می را خدا که گویند می آمریکا مردم درصد 90- 95 اگرچه مثال، طور به. شود روزمره

 مراکز در حتی )2010دیگران، و کمبل( است مهم بسیار آنها زندگی در» دین«که  دارند می اظهار آنها

 شود مطرح می آنها با افراد سالمت در روح و دین اثرات موارد درصد 21 در فقط مشاوره دانشگاهی

   ).2010 دیگران، و مرجنوویچ(

  

  بیماري 2- 2-2

  :بندي کرد ها را به شرح ذیل طبقه توان آن براي بیماري تعاریف مختلفی وجود دارد که می

  تغییر در ساختمان عضو و خارج شدن از حالت طبیعی-1

  تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان -2

  پیدایش حالتی که سبب رنج شخصی شود -3

  عدم تعادل روانی و اجتماعی -4

اما در بحث از بیماري، مساله تنها شناسایی حالت معینی و تمیز صور گوناگون بیماري نیست، بلکه 

هاي  در فرهنگ. توان آن را طبیعت بیماري نامید واقعیت چند جانبه است که مینوعی  آنچه مطرح است

بیماري . کند شود و حیطه نامحدودي پیدا می هاي پیرامون آن مربوط می باستانی گاهی با امور و پدیده

نظمی در روند طبیعی امور  تنها یک مشکل فیزیولوژیکی نیست، بلکه در صورت وخیم بودن عمال بی

  هاي بقراط مفهوم  در نوشته. شود و نتیجه آن در سطح فردي و اجتماعی نامطلوب است میمحسوب 
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