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خالصه

را به استفاده کنندگان ... فضاي معماري به عنوان محیطی که بسیاري از پیام ها از جمله غم، شادي، هیجان و

توجه الزامات . براي افزایش سالمت افراد استفاده گردد یمی تواند به عنوان عامل مهمخود ارائه می دهد 

جهت فرآهم آوردن امکانات مناسب و آسان  درافراد  يازهاین تیاهم زیو سالمت و ن یمراکز تندرست یطراح

هد و موجب د یسالمت را ارتقاء م ياست که صنعت گردشگر ییمؤلفه ها نیتر یاز اصول یکیگردشگران  يبرا

و سالمت در  یمراکز تندرست یالزامات موثر در طراح یهدف پژوهش حاضر بررس. شود یسالمت جامعه م

الزامات، باعث خواهد شد تا  نیا تیرعا. باشد یم ل،یسالمت در شهر اردب يارتقاء صنعت گردشگر يراستا

  .دیافراد فراهم آ يحسی از آرامش و شادي برا

نفر از متخصصان مرتبط با  12است که جهت انجام آن  یدارشناسیاز نوع پد یفیک کردیپژوهش حاضر با رو

ابزار . بر هدف انتخاب شدند یمبتن يو معمار ایبهداشت، جغراف ،یبدن تیو سالمت، ترب یتندرست يرشته ها

و توسط نرم افزار مکس دشدن يبردار ادداشتیمصاحبه ها . بود افتهیساختار  مهیپژوهش مصاحبه ن

یمرد در بازه سن 8زن و  4مصاحبه شوندگان شامل .دیگرد لیو تحل هیتجز 10نسخه  (MAXQDA)ودایک

، )هیاول(باز  يسه مرحله کدگذار یانجام شده ط يحاصل از مصاحبه ها يداده ها. سال بودند 60تا  35

مؤلفه  22امل ش یمصاحبه ها، الزامات طراح لیحاصل از تحل جیبر اساس نتا. شد)یانتخاب(ینشیو گز يمحور

 تیبه رعا ژهیبنابراین توجه و. است يرو ادهیپ يرهایمقوله، توجه به مس نیبحث در ا نیباشد که مهم تر یم

فضا می توان  تیفیافراد و طراحی هوشمندانه در جهت ارتقاء ک... الزامات در جهت سالمت فکري و جسمی و 

.و سالمت کمک نمود یبه موفقیت بیشتر مرکز تندرست

.و سالمت یمرکز تندرست یسالمت، الزامات طراح يگردشگر ،يو سالمت، گردشگر یتندرست: ت کلیديکلما
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  مقدمه   .1

می باشد مقوله و مفهومی عام و کالن است که به معناي خوب بودن و سالم بودن  healthسالمت که ترجمه اي از کلمه ي  

دستیابی به این  همانطور که به نظر می رسد،. عنوي فرد و اجتماع استدر ابعاد و وجوه مختلف فیزیکی، روانی و اجتماعی و م

مقوله و مقام عالوه بر عوامل بیولوژیک، به عوامل و شاخص هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در 

بسیاري از افراد به طور فزاینده نه تنها با گذشت زمان و مطرح شدن هر چه بیشتر سالمت، .]1[یک جامعه نیز باز می گردد

روانی در زندگی روزمره شان شدند بلکه انها همچنین آماده ي سفر به  –اي نگران سالمتی فیزیکی، اجتماعی و روحی 

امروزه گردشگري بعنوان یکی از بزرگترین و ].2[مقصدهاي دور براي کسب تجربه ي متفاوتی از سالمت و تندرستی شدند

به  ]3[و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی و اقتصادي فراوانی را به دنبال داشته است دنیا مطرح می باشد متنوع ترین صنایع

گردشگري سالمت نوعی از گردشگري است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد .]4[نقل از

ر گردشگري سالمت بعنوان یکی از صنایع درآمدزا و بازا .]3[ساعت و کمتر از یکسال صورت می گیرد 24به مدتی بیش از 

در سطح کالن، دولت ها عالقه مند به بهره مندي از . رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه هاي نوین گردشگري پیشرفته است

وسعه رقابت فزاینده اي میان کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي در حال ت. مزایاي اقتصادي ناشی از این صنعت هستند

از سویی، گردشگري سالمت در کشورهاي در حال توسعه نیز رونق  .]5[آسیایی براي جذب گردشگران سالمت آغاز شده است

].6[بیشتري یافته است؛ جهانی شدن و آزادسازي تجارت در حوزه خدمات سالمت بستر رشد سریع این نوع گردشگري شد

رفته شود، ایران می تواند بالقوه از خارج شدن ارز و نیروي انسانی به گردشگري سالمت اگر بعنوان یک اولویت هم درنظر گ

به گونه اي که سازمان میراث گردشگري سالمت در کشور ما موضوعی بین دستگاهی است.دیگر کشورها جلوگیري نماید

وزارت تعاون کار و  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، وزارت امورخارجه و

گردشگران  يها زهیانگو لیاز دال یبرخ. ]3[رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند که در گسترش این امر دخیل هستند

 -؛)استرس تیریو مد شتریب یبدن یسالمت وزن،کاهش يبرنامه ها(بهبود و سالمت بدن و فکر  -:عبارتند از سالمت

منطقه کییعیو طب ییآب و هوا يهای ژگیاستفاده از و -؛یاستفاده از امکانات و خدمات پزشک-استراحت و تمدد اعصاب؛

 درآمدشیافزا يدر راستا یمل ياستراتژ کی،ياز ابعاد گردشگر یکیسالمت به عنوان  يگردشگر]. 7[آرامش تن و روان يبرا

با وجود اهمیت و تازگی ].8[دیاقتصاد کشور کمک نما ییایو پو داریبه توسعه پا تواندیم ،یمل تیامن يبازو کیزیکشور و ن

.در زیر به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود. استبحث گردشگري سالمت، در ایران پژوهش هاي محدودي صورت گرفته 

چشمه  یبر رتبه بندي خواص درمان دیبا تأک(رانیدر مقاله اي با عنوان گردشگري سالمت در ا) 1391(و همکاران  ديیرش

تواند  یم ییایخاص جغراف طیبه واسطه شرا لیکه استان اردب افتندیدست  یقابل توجه جیبه نتا) لیهاي منتخب استان اردب

 یعیمطرح گردد، چرا که برخورداري از مواهب طب ایکشورهاي دن نیاز قطب هاي مهم گردشگري سالمت در ب یکیبعنوان 

در پژوهش خود) 1395(خلجیان ].9[ها باشد ماريیاز ب اريیراه درمان بس نیبهترتواند  یم یچشمه هاي آبگرم و معدن رینظ

وبضوابط ،یعموم طینشان داد که عوامل شرا جینتا. بررسی نمود بر توسعه گردشگري سالمت در شهر همدان مؤثرعوامل

مثبت و ریالمت شهر همدان تأثدر توسعه گردشگري س بیبه ترت ییایجغراف طیو شرا یپزشک زاتیتجه ،یپرسنل رويینت،یسا

  ].10[معناداري دارند

امروزه تاثیرات طراحی فضاي معماري با توجه به رعایت الزامات طراحی بر روان انسان و نقش شگرف آن در تسریع بهبود 

 فضاي معماري به عنوان محیطی که بسیاري از پیام ها از جمله غم، شادي،. سالمت و تندرستی بر کسی پوشیده نیست

. براي افزایش سالمت افراد استفاده گردد یرا به استفاده کنندگان خود ارائه می دهد می تواند به عنوان عامل مهم... هیجان و

نمونه کامل آن . مرکز تندرستی و سالمت به مجموعه اي گفته می شود که خدمات سالمتی را به میهمانان خود ارائه می دهد
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... درمانی و  -هنري -ورزشی -رفاهی - ز آلودگی هاي زندگی شهري و ارائه خدمات اقامتیایجاد یک محیط طبیعی و به دور ا

از  يریمکمل و بهره گ یو خدمات یو سالمت با ارائه امکانات رفاه یو گسترش مراکز تندرست جادیا. به مراجعه کنندگان است

این در حالی است که پتانسیل ها و  باشد؛ یو سالمت، روز به روز در حال گسترش م یتندرست یدر کنار حوزه اصل عتیطب

امکانات بالقوه و طبیعی موجود در کشور ما به منظور تعریف مجموعه هایی منسجم جهت ارائه خدمات گردشگري سالمت 

منابع طبیعی کشورمان بسیار غنی و سرشار بوده و با برنامه ریزي و مدیریتی صحیح می توان ار . چندان مورد توجه نبوده اند

برخورداري از چشمه هاي آبگرم فراوان با خواص درمانی، تنوع آب و هوایی و . آنها به عنوان جاذبه هاي طبیعی استفاده کرد

وجود دریاچه ي مازندران در شمال و خلیج فارس و دریاي عمان د رجنوب به منظور دریا ) چهار فصل بودن( طبیعی ایران

.]11[ه می توانند در زمینه گردشگري تندرستی و سالمت به کار گرفته شونددرمانی، همگی از جمله شاخص هایی هستند ک

سالمت در  يارتقاء صنعت گردشگر يدر راستاو سالمت  یمراکز تندرست یالزامات موثر در طراحپژوهش بر آن است تا  این

افراد در جهت  يازهاین تیاهمزیو سالمت و ن یمراکز تندرست یتوجه الزامات طراح. قرار دهد یرا مورد بررس شهر اردبیل

سالمت را  ياست که صنعت گردشگر ییمؤلفه ها نیتر یاز اصول یکیگردشگران  يفرآهم آوردن امکانات مناسب و آسان برا

.شود یدهد و موجب سالمت جامعه م یارتقاء م

کار روش. 2

با  افتهیساختار مهیمصاحبه ن 12داد تع. شد انجاماز روش مصاحبه يریگه با بهر 1397در سال  یفیمطالعه به صورت ک

. انجام گرفتشهر اردبیل يو معمار ایبهداشت، جغراف ،یبدن تیو سالمت، ترب یتندرست يمتخصصان مرتبط با رشته ها

 نیامصاحبه شوندگان .بود هدفمندبه صورت يریگه روش نمون. شدند يساز ادهیشده، کلمه به کلمه پ ضبطيمصاحبه ها

استفاده از  باکه یموضوع يو باز بر اساس راهنما یدر مصاحبه ها از سؤاالت کل.بودمرد  زن و  12مل شا ینمونه پژوهش

 ازافراد کیدموگراف اتیدر مورد خصوص یدر قسمت اول سؤاالت. شدشده بود استفاده یو نظر خبرگان طراح یمطالعات قبل

ارد مورد توجه در ساخت مراکز مو خصوصت باز درشد و در قسمت بعد سؤاال دهیپرس و تحصیالت و شغل تیجنس لیقب

تمام مصاحبه ها توسط .بود ساعت 1تا  قهیدق 30نیها ب مصاحبهطول مدت. شد دهیاز آنان پرستندرستی و سالمت 

 يرو زینمصاحبه انیو کل جر ادداشتیموردنظر  يمصاحبه قسمت ها طولدر. گردیدانجام  يپژوهشگران و به صورت حضور

 زهیانگپژوهشگر، ذکر یقبل از انجام مصاحبه، معرف یاخالق مالحظاتاز در نظر گرفتن نانیجهت اطم. دیثبت گرد یوتنوار ص

 کارنیا. شونده جهت ضبط مکالمات انجام شد مصاحبهتیرضا گرفتنشونده و ه انجام مطالعه، محرمانه ماندن نام مصاحب

افزارم ها با استفاده از نره شده از مصاحب يجمع آوراطالعات. شدمطالعه  آنها به شرکت در شتریو عالقه ب اعتمادموجب جلب

MAXQDAشدند لیتحل 10نسخه.

پژوهش يها افتهی. 3

 8زن و  4شامل مصاحبه شوندگان . سال بود 35نیسال و کمتر 60مصاحبه شوندگان  نیدر ب سننیمطالعه باالتر نیدر ا

توجه به (مضمون ریز 22بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، . می باشد یزامات طراحال مطالعه نیا یموضوع اصل. بودندمرد 

توجه به الزامات  -یمنینکات ا تیرعا -یعیاستفاده از نور طب  - اطراف طیتعامل با مح - آسان یدسترس - يرو ادهیپ يرهایمس

توجه به  - یتیالزامات جنس - ییاسلسله مراتب فض تیرعا-مختلف يقسمت ها يریانعطاف پذ -مناسب هوا هیتهو -نظافت

 - پر نشاط يفضا جادیا -يدوچرخه سوار ریتوجه به مس - دید نیتام -فضا یدر طراح تیجذاب -یتنوع بخش -یتعامالت اجتماع
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در رابطه ) نیامکانات معلول -نیتوجه به آرامش مراجع -یانتظار کاف يفضا -مارانیب میحفظ حر -حواس پنجگانه رنمودنیدرگ

  . دیو سالمت استخراج گرد یمرکز تندرست یطراح با الزامات

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا یکی

 يدارا يشهر يرو ها ادهینقاط پ یدر برخ. شهروندان در نظر گرفته شوند يرو ادهیجهت پ یمناسب و متنوع يرهایمس «

 يبرا نیبنابرا. خوردن است زیو باران، احتمال لنامناسب مانند برف  يجو طینامناسب هستند و به هنگام شرا يکفپوش ها

».مرکز استفاده شود نیمناسب در ا يد از کفپوش هایبا یبصورت مطلوب و ارتقاء حس سالمت يرو ادهیپ

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

در افراد است،  یاز سالمت یحس جادیهست که موثر بر ا هاییفرم-هاشکل–ياز عوامل مهم توجه به عوامل کالبد یکی«

 -بودن  يحس پرانرژ ،یحس شاداب: حس سالم بودن شامل. نکند و حس سالم بودن بکند یضیدر آن فضا حس مر یعنی

 مرکز و امکان نیافراد در ا فرهنگی–یاجتماع يبرآورده شدن خواسته ها. یکیزیف ییهر توانا يو ورزش برا حیامکان تفر

».وجود داشته باشد یدسته جمع يورزش ها ،يباز ت،یفعال

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

 یکه سالمت يافراد يدر ورود و خروج و خود مرکز برا یامکانات نیهمچن. در نظر گرفته شود دیمراجعه کنندگان با یمنیا «

»)راحت یدسترس جادیو ا ارلچردیافراد و يرمپ برا.(شود هیندارند تعب یکاف

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

 -یکیولوژیزیابعاد سالمت شامل مطالعات ف. میریدرنظر بگ دیمرکز سالمت، همه ابعاد سالمت را با مییگو یم یوقت«

 یتمام دیتن موارد ذکر شده بالذا با درنظر گرف. است یورزش یشناس بیآس -یرفتار حرکت - یتیترب -یروان - یکیومکانیب

».میمرکز را فراهم کن يو افراد متخصص برا زاتیتجه

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

 یدر مراکز درمان یعینور طب( یعیاز نور طب يامکان بهره مند: شامل يموارد بعد. باشد یم یمورد سهولت دسترس نیاول«

 ینیب شیمختلف، پ یسن يمردان و گروه ها - زنان يبرا یدرمان يمجزا بودن فضاها ،یظار کافانت ي، فضا)مهم است یلیخ

»یانواع اقدامات تخصص يمختلف برا يفضاها

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

 رشدنیدرگ/فرم)/حهیو را یقیساستفاده از مو/ آرامش را به همراه دارد جادیکه ا طیبه مح عتیبازگرداندن طب( یروان سالمت«

در فضا) ییشنوا/ییایبو/يبصر(احساسات

 يکه بحث عملکرد) به درمان ازیپس از ن(یو مسائل درمان) به درمان ازیقبل از ن(یبدن تیدر ارتباط با ترب( یکیزیف سالمت

».)باشد یمطرح م شتریب

:گفت نیچن نهیزم نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی
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آسان و راحت به مرکز،  یدسترس:باشد که شامل یمرکز سالمت م یاز موارد  مهم در بخش طراح ریصول زتوجه به ا «

 طیمختلف مجموعه، مح يدر بخش ها یعیبا مجموعه جهت ارتقاء سالمت، استفاده مطلوب از نور طب عتیطب یهمبستگ

، )حال منسجم نیآزاد و در ع یطراح( المتمختلف مرکز س يدر قسمت ها يرپذیانعطافسالم،–زهپاکی–منیا یکیزیف

و منظر  دید نیتأم ،یانجام حرکات ورزش يپرنشاط برا يفضا زیآرامش مراجعه کنندگان و ن تدنج جه يبوجود آوردن فضاها

( متنوع و جذاب يفضاها جادی، ا)ها یگیهمسا(اطراف طیارتباط مناسب مجموعه با مح ي، برقرار)تیسا(بهتر مرکز به محوطه

 مهین -باز مهین -اعم از باز( مجموعه فمختل يبخش ها یدر طراح ییسلسله مراتب فضا تی، رعا)مختلف يبه فضاهاتجر

ارتقاء دهنده سالمت،  يآموزش رفتارها ،يرو ادهیپ يرهایمس جادیا ،یتعامالت اجتماع يبرا ییفضاها جادی، ا)بسته -بسته

»یروان -یمشاوره جهت بهبود مشکالت جسم

.ارائه شده است 1است در شکل  نهاییيخالصه از کدگذار يریکه تصو ینمودار درخت ادامه، در

يشنهادیمدل پ: 1شکل

يریگ جهیو نت بحث. 4

سالمت بود  يارتقاء صنعت گردشگر يدر راستاو سالمت  یمراکز تندرست یالزامات موثر در طراحیمطالعه بررس نیاز ا هدف

مطالعه نشان داد  یاصل جینتا. است ی، الزامات طراح)یانتخاب ایینشیکد گز(يقوله هسته اداده شده، م حاتیبا توجه به توض

توجه به  -یمنینکات ا تیرعا -یعیاستفاده از نور طب  - اطراف طیتعامل با مح -آسان یدسترس -يرو ادهیپ يرهایتوجه به مس

 -یتیالزامات جنس - ییسلسله مراتب فضا تیرعا - مختلف يقسمت ها يریانعطاف پذ -مناسب هوا هیتهو -الزامات نظافت

 يفضا جادیا -يدوچرخه سوار ریتوجه به مس -دید نیتام -فضا یطراح رد تیجذاب -یتنوع بخش -یتوجه به تعامالت اجتماع

نیامکانات معلول -نیتوجه به آرامش مراجع -یانتظار کاف يفضا -مارانیب میحفظ حر - حواس پنجگانه رنمودنیدرگ -پر نشاط
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هر چقدر کیفیت مرکز باالتر باشد، حس .هستند اردبیلو سالمت در شهر  یمراکز تندرست یمله الزامات موثر در طراحازج

الزامات در  تیبنابراین رعا. تعلق به آن بیشتر خواهد بود، زیرا میزان مراجعه به آن و میل به بازگشت بیشتر صورت می گیرد

فضا می توان به موفقیت بیشتر مرکز  تیفیاحی هوشمندانه در جهت ارتقاء کافراد و طر... جهت سالمت فکري و جسمی و 

و استقبال آنان، ) ایجاد حس تعلق(در نهایت، ایجاد مکانی مناسب که عالوه بر جلب شهروندان.منجر شودو سالمت  یتندرست

ی سازد؛ سالمت فردي که همانا سالمت بتواند به نحو مطلوبی خدمات مورد نیاز را ارائه دهد، رسیدن به هدف نهایی را میسر م

 يدر روند درمان و بهبود يکننده ا نیینقش تع يو معمار یطراح: کرد انیدر پژوهش خود ب) 1389(خانی زاد. جامعه است

 يرا به منظور ارتقا یگوناگون اریعوامل بس ،یمعماران معاصر هنگام طراح. کند یم فایا ی و سالمتدر مراکز درمان مارانیب

 قیانتخاب دق ،یعیطباز جمله استفاده از نور  رندیگ یکارکنان و مالقات کنندگان در نظر م ماران،یمربوط به ب يفضاها تیفیک

 دییمطالعه حاضر را تأ جیکه نتایطیمح لیو مسا ریانعطاف پذ يو فضاها یکانسپت طراح تیاولو ،یرنگ ها و مصالح ساختمان

را شفابخش  طیمح کییدر طراح يدیو کل یسه عامل اساسوجود ژوهش خود در پ)1389(پور مقدم یموس. ]12[کند یم

است و  یعیعامل استفاده مناسب از نور طب نیسبز است، دوم يو فضا طراوتاستفاده از يدیعامل کل نیاول. عنوان کرد

از . دارد مارانیبهبود ب يرو ياثبات شده ا ریتأث تیباشد که نها یم یعیطب هیو تهو یعیطب ياز هوا استفادهعامل آن نیسوم

 ياستفاده مناسب از رنگ ها - .مناسب جهت حرکت هوا هیمناسب و استفاده از تهو يدما-: دیگر آیتم هاي موثر عبارتند از

.به آن مارانیاز اتاق ب دید جادیشفابخش و ا ياستفاده از باغ ها -.یداخل يفضاها يبرا يواریگرم و سرد و استفاده از کاغذ د

استفاده از رنگ ها، استخر  قیاز طر ماریپرت کردن مثبت حواس ب -.کیمصالح کاهنده صدا و آکوست لهیهش صدا به وسکا -

 لیجهت تسه مناسبي ها یهارمون جادیو ا یو بشاش متیحس مال جادیجهت ا یکیو گراف يهنر ياستفاده از کارها -.و باغ

 ياجتناب از بکار بردن پله ها -.کیتنگ و بار يراهروها جادیاز ا يریجلوگو  مارانیدر روند حرکت ب لیتسه -.در روند بهبود

بخش باید یک محیط سالمت: در پژوهش خود بیان کرد) 1392(ایمان منش].13[.يورود يو قرار دادن راه پله در جلو چیپ

افزایش ارتباط با طبیعت و بهره-:ر باشدتاثیرگذاافراد هاي ذیل را دارا باشد تا بتواند به عنوان عاملی موثر بر سالمت ویژگی

آور باشد که محیط باید خالق، زنده، شاد و نشاط-.سالمتاندازهاي زیباي آن به عنوان بهترین منبع کسببردن از چشم

فضا مقیاس انسانی داشته باشد و از احجام بسیار حجیم و خشن -.نگرانی شودموجب دور شدن کسالت، خستگی اضطراب و

یابی در آن به سهولت انجام گیرد تا فرد جهت–.کنند، اجتناب شودو تحقیر را القا میاحساس خرد شدن شخصیت که

توجه به فضاهاي -.کندعالئم گرافیکی به این امر بسیار کمک میاستفاده به جا از. احساس غریبی و گم شدگی نکند

اجتماعی، فضاهاي خصوصی براي خلوت شخص نیز ل برخوردهاياي که عالوه بر تشویق و تسهیخصوصی و عمومی به گونه

  .مطالعه حاضر بود جینتا يدر راستا زیمطالعه ن نیا جینتا نیبنابرا].14[بینی شودپیش

 يبعلت حضور ارباب رجوع ها در بازه ها تیمحدود(سروصدا جهت انجام مصاحبه ها بود یآرام و ب یمکان افتنیدر  يدشوار

به صورت  ...- تفریحی -اقامتی - درمانیهايسالمت با کاربريتندرستی و ي مچنین فقدان یک مجموعهه).مختلف یزمان

توان به عنوان محدودیتبه عنوان یک نمونه موردي اجرا شده در ایران را می مرکز تندرستی و سالمتتوامان تحت عنوان 

.هاي این تحقیق برشمرد

یو قدردان تشکر. 5

پژوهش  نیکه با نظرات ارزشمند خود به ارتقاء ا یمصاحبه و همکاران ندیشرکت کنندگان در فرآ هیه از کلمقال نیا محققان

.ندینما یو تشکر م ریتقد مانهیکمک نمودند صم
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