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 كيفيت جهت در ها آن تجارب پايه بر سال 12 تا 6 معلولين و بيماران محيطي نيازهاي بررسي
  پديدارشناسي مطالعه يك: اصفهان شهر در كودكان درماني فضاهاي به بخشيدن

 
  3مظاهري تكتم ،2طبائيان مرضيه سيده ،1حجت عيسي ،*الشهيدي ابن السادات مرجان

  

  چكيده
 در و فضاها اين كيفيت ارتقاي در تواند مي درماني، هاي محيط در معلول و بيمار كودكان محيطي نيازهاي و تجارب بررسي كه جا آن از: مقدمه
  .نمايد كمك كودكان، براي مطلوب درماني محيط ايجاد جهت در تواند مي تحقيق اين نتايج باشد، مؤثر درمان هنگام در بيشتر آرامش ايجاد نهايت

 كودكان بين از بنابراين،. است بوده محور مالك هدفمند گيري نمونه اساس بر و پديدارشناسي نوع از كيفي روش به پژوهش اين :ها مواد و روش
 تا 6 سني گروه با كودك 35 تحتاني، اندام دفورميتي انواع و Head injury، Spina bifida، Spinal cord injury به مبتال معلول همچنين و بيمار

 تصوير به نقاشي توسط را نيازهاي خود و مطلوب درماني فضاي تجاربشان، اساس بر شد درخواست كودكان از. گرفتند قرار بررسي مورد سال 12
 براي. نمود مي كمك نيازها، بيان و خود نقاشي تكميل در كودك به عميق، باز يافته ساختار نيمه مكالمه از استفاده با گر پژوهش اين، بر عالوه. بكشند
  .گرديد استفاده Atlas Ti6 افزار نرم توسط موضوعي كدگذاري از و روايت تحليل روش از آمده، دست به هاي متن و تصاوير تحليل و تجزيه
 و زيبايي مبلمان، كننده، سرگرم عوامل و تفريحات شامل كه گرديد استخراج اصلي موضوع 5 شد، كشيده كودكان توسط كه تصاويري از :ها يافته
  .بود امنيت حس و اجتماعي -احساسي ارتباطات محيطي، تنوع

 توان مي و است برخوردار زيادي اهميت از درماني، هاي محيط به بخشيدن كيفيت در كودكان تجارب از استفاده كه داد نشان ها يافته: گيري نتيجه
 در را مطلوب محيطي بود، مناسب و طبيعي نور و مطلوب و شاد هاي رنگ تزيينات، طبيعت، شامل كه ها آن توسط شده مطرح نيازهاي از استفاده با

  .باشد مؤثر كودك بازتواني تسريع در نهايت در داشته، آرامش احساس درمان حين در كودك كه نمود ايجاد درماني فضاهاي
  پديدارشناسي درماني، فضاهاي كيفيت، معلول، و بيمار كودكان تجربه، محيطي، نيازهاي :ها كليد واژه

  

  20/10/90: تاريخ دريافت
  3/12/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
و  ذهني جسمي، هاي معلوليت و ها بيماري امروزه اقسام

 مشكالت انواع مواقعي و در است افزايش حال در اجتماعي
 كه دارد دنبال به را ثانويه و اوليه حركتي هاي ناتواني جسمي،
 محيط در معلول و بيمار فرد مشاركت ميزان كاهش موجب

 نيز محيطي عوامل مشكالت، اين بر عالوه اما. گردد مي
 كه آن جا از. )1(دهند  مي افزايش يا كاهش را مشاركت ميزان
 و مصنوعي هاي محيط در را خود زمان بيشتر ها انسان امروزه
 مورد نيز در ، متخصصان)2(گذرانند  مي بشر دست ساخته
 فرايند از مؤلفه يك عنوان به شده ساخته بناهاي و محيط
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 يك از خوب طراحي كه كنند مي بيان و اند كرده ياد درماني
 از ناشي استرس كاهش و ها توانايي تقويت به تواند مي مكان
 كمك مشاركت افزايش نهايت در و ها معلوليت و ها بيماري
 اثر دهنده نشان خاص، طور به راستا مطالعات اين در. نمايد
باشد  مي بيمار افراد بهبودي و درماني روند بر درماني هاي محيط

 تيم اعضاي به رساني كمك در خصوص به مسأله اين. )3(
 رساندن حداكثر به جهت بيمار فرد اطرافيان حتي و بخشي توان

   .)1(دارد  سزايي به تأثير درمان، و بخشي توان كيفيت
 معلول فرد نياز با الزم هماهنگي از ها محيط اين متأسفانه

 بيماران بخشي توان در توانند نمي و نيستند برخوردار بيمار يا
 خدمات بر عالوه جامع، بخشي توان واقع در. باشند مؤثر

 و رواني فيزيكي، هاي فعاليت از دامنه وسيعي شامل پزشكي،
 فيزيكي، كارايي رساندن حداكثر به هدف با كه است اجتماعي
گيرد  مي صورت نيازمند فرد اجتماعي و رواني هوشي، حسي،

 سبب بيمارستان ناآشناي محيط در گرفتن قرار طرفي از .)4(
 از يكي عنوان به و گردد مي بيمار فرد ناراحتي و استرس
 مسأله اين. )5( آيد مي حساب به استرس كننده تشديد عوامل

 اهميت از باشند، كودك و و سال سن بيماران كم  كه هنگامي
 بخشي توان تيم بيشتر تعامل جهت لذا. است برخوردار بيشتري

 نتايج كسب و درماني هاي استراتژي مطلوب كاربرد و درمان و
 و درماني محيط به نياز كودكان، اين درمان از حاصل
 موانع گرفتن نظر در همچنين. باشد مي مطلوب بخشي توان

 افزايش و راندمان بهبود سبب كه پارامترهايي حتي و محيطي
 اين در كارامدتر ريزي پايه موجب گردد، مي محيطي جذابيت
 آل ايده بستر و محيط عبارتي به. )1(شود  مي ها محيط
 مراجعه افراد نيازهاي بايد مختلف، هاي حوزه در بخشي توان
 داده ارجاع فضاها اين به كودك وقتي و بگيرد نظر در را كننده
 اطالعات، آوري جمع تشخيص، مراتب سلسله شود، مي

به . )4(گرداند  تسهيل را درمان در نهايت و درماني ريزي برنامه
 مطلوب هاي محيط طراحي به توجهات بيشتر امروزه علت اين
 محققان خصوص، توسط اين در. باشد مي كودكان درمان براي

  .است گرفته انجام مختلف هاي سال در تحقيقاتي و مطالعات
Pelander كودكان نيازهاي بر كيفي همكاران تحقيقي و 

 پي كودكان هاي نقاشي از استفاده با اند توانسته و دادند انجام

 .ببرند مطلوب درماني فضاي با رابطه در ها آن هاي ديدگاه به
 قرار بررسي مورد را سال 11تا  4 بين كودك 40 محققان اين

 11 تا 7 بين ديگر نيمي و سال 6 تا 4 بين نيمي كه دادند
 نيازهاي پژوهش، دو در Huttonسپس . )6(بودند  سال

 سال در ابتدا او. است نموده مطرح بيمارستان در را نوجوانان
 نوجوانان با رابطه در شده مطرح نيازهاي از مروري به 2002

 كيفي تحقيقي 2005 سال در سپس و پرداخت بيمارستان در
 ها آن از و داد انجام سال 18 تا 13 بين بيمار نوجوان 7 بر

 تا بكشند تصوير به را خود  دلخواه اتاق يك از طرحي خواست
  يابد  دست ها آن نيازهاي به بتواند طريق اين از
 هاي داستان با رابطه در ديگري كيفي تحقيق همچنين. )7، 8(

 انجام همكاران و Wilson توسط شدن، بستري از كودكان
 به ها داستان اين در كودكان كه عاملي بيشترين. است شده
. )9(باشد  مي ترس و تنهايي احساس اند، كرده اشاره ها آن

 را) پوشيده سر حياط(آتريوم  نقش محققان، از ديگر تعدادي
 كودكان براي تر مطلوب محيطي ايجاد و بيمارستان طراحي در

 داخل در فضا اين مثبت اثرات به و دادند قرار بررسي مورد
 صورت به محققان كهاين  مطالعه. نمودند اشاره بيمارستان

 كودك 45 و شده بستري كودك 35 بر بوده است، كيفي
 كه كانادا تورنتوي در بيمارستاني در سال 18 تا 5 بين سرپايي
 دوربين كودكان اين به. گرفت انجام باشد، مي آتريوم داراي

 عكس داشتند دوست كه هايي محيط از تا شد داده عكاسي
 حين در ها آن توسط شده مطرح نظرات همچنين و بگيرند
 هاي خواسته به بتوانند وسيله به اين تا گرديد مي ضبط عكاسي
 اين در. يابند دست مذكور محيط از ها آن ارزيابي و كودكان
 تجزيه Atlas Ti6افزار  نرم توسط اطاالعات، تمامي پژوهش

 به كه حاضر اساس، مطالعه اين بر. )10(گرديد  تحليل و
 نيازهاي كشف دنبال به گرفت، انجام پديدارشناسي صورت
 فضاهاي در حضور از ها آن هاي تجربه از استفاده با كودكان
 از گونه اين كيفيت افزايش به نهايت در كه بود، درماني
  .نمايد كمك معالجه، و درمان براي ها محيط
  

  ها روشمواد و 
 نظر، مورد اهداف به رسيدن تحقيق براي اين كه آن جا از
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كيفي  روش از بود، تجارب كودكان از استفاده نيازمند
 هاي روش .گرديد استفاده) Phenomologic(پديدارشناسي 

 در تري عميق درك به تا سازد مي قادر را ها سازمان كيفي
 منحصر به فردشان محيط در كه هايي پديده و فرايندها مورد
 يك مستلزم كيفي، تحقيق هر چند .دارد، برسند وجود

 اما است، اختصاصي منابع و انديشمندانه قيقاتيتح استراتژي
 به است ممكن و شود اجرا سريع و ارزان به نسبت تواند مي
  .)11(باشد  نداشته نياز زيادي پيشرفته كار

 اساس پژوهش نيز، بر اين در گيري نمونه روش
 مالك نوع از )Purposeful sampling(هدفمند  گيري نمونه
 زمينه در كه را افرادي بايد مي گر پژوهش. صورت گرفت محور
 گزينش فرايند. كند انتخاب و تعيين دارند، اطالعات خاص
 كسب جريان در كه هنگامي تا كند مي پيدا ادامه ها نمونه

 به ها داده عبارتي به و نشود پديدار جديدي داده هيچ اطالعات
 اين در كنندگان شركت ترتيب بدين .)12( اشباع برسند

، Spineبه  مبتال معلول همچنين و بيمار كودكان پژوهش،
Spinal cord injury ،Head injury ،Bifida انواع و 

 معالجه و درمان منظور به باشند كه مي تحتاني اندام دفورميتي
 تجربه را محيط اين و اند داشته حضور درماني فضاي در

 درماني كلينيك و اطفال بستري بخش بنابراين، .اند كرده
 بيمارستان در پژوهش، انجام براي و نمونه طور به كودكان
 همچنين و بيمار كودك 35 و گرديد انتخاب اصفهان شريعتي
آن  از. گرفتند قرار پرسش مورد) پسر 19 و دختر 16( معلول

 مناسب گويي پاسخ به قادر سن، سال 6 از كمتر كودكان كه جا
 به را خود نظرات و تجارب توانستند نمي نبودند و گر پرسش به

 كودكان همچنين نمايند و بيان نقاشي طريق از واضح طور
 در موجود شرايط و خجالت حس علت به سال 12 از باالتر
 گروه بنابراين .نمودند مي خودداري كردن نقاشي از بلوغ، سن
  .بود سال 12 تا 6 بين پرسش، جهت شده انتخاب سني

 با سپس و گرديد اخذ الزم مجوزهاي و نامه معرفي ابتدا در
 و پژوهش انجام دليل و شد صحبت او خانواده و كودك
 .گرديد بيان كنندگان شركت براي واضح طور به آن، اهداف

 اطالعات كه شد داده اطمينان او خانواده و كودك به همچنين
 اسم و است دانشجويي تحقيقات جهت در شده آوري جمع

 از قبل و شود نمي ثبت كجا هيچ در اش خانواده و كودك
 در. دريافت گرديد كودك همراه از اي نامه رضايت كار، انجام
 دستش در سرم( بود مساعد شرايط در كودك اگر بعد، مرحله
 نقاشي و نوشت نمي آن با كه بود دستي در سرم يا و نبود
 حادي شرايط در بيماري نوع و روحي لحاظ از و كرد نمي
 درخواست كودك گر از پژوهش. شد مي آغاز او با كار ،)نبود
 كه عناصري درماني و محيط از كه تجاربي اساس بر نمود، مي

 شوند، مي او درمان حين در ترس كاهش و بيشتر آرامش سبب
. بكشد تصوير به درماني محيط يك از را آلش ايده فضاي دارد،
 خودداري نقاشي كشيدن از خجالت كمي با كودكان ابتدا

 مطلوبشان فضاي دانند مي كه نمودند مي ابراز يا و كردند
 كمي از بعد ولي. ندارند را كشيدنش توانايي اما است، چگونه
 خانواده، اعضاي ديگر يا و مادر كمك و كودك با صحبت
 نقاشي كشيدن به شروع و كرده آرامش احساس كودك

 12 و 4A اي برگه كودك، هر براي راستا اين در. نمود مي
 صورتي، نارنجي، آبي، قرمز، زرد، هاي رنگ به مدادرنگي

 نظر در طوسي سبز و سياه، سفيد، اي، قهوه كرمي، بنفش،
 كافي وقت كودك هر است ذكر به الزم همچنين. شد گرفته
 براي زماني محدوديت هيچ و داشت خود نقاشي كشيدن براي

 نقاشي به كودك اين كه حين در. شد نمي گرفته نظر در او
يافته  سازمان مصاحبه نيمه به گر پرسش بود، مشغول كشيدن

)Semistructured interview (و باز سؤاالت طرح و 
 تكميل را خود نقاشي بتواند تر راحت كودك تا پرداخت عميقي

 تمامي گر پژوهش سپس .نمايد بيان را نظراتش و كند
 در را ها آن توسط شده ذكر داليل و كودكان هاي صحبت
 صورت به كشيدند، مي تصوير به كه عناصري با رابطه

 فايل در ها نقاشي همراه به كه كرد ثبت هايي يادداشت
 كه عنصري هر نام همچنين. شد مي داده قرار اي جداگانه
 نوشته  آن كنار در نقاشي اتمام از بعد بود، كشيده كودك

 .نباشد نامفهوم گر پژوهش براي زمان گذر از بعد تا شد مي
 اساس بر ها داده تحليل و تجزيه روش كار اتمام از بعد سپس
 از و پذيرفت صورت) Narrative analysis(روايت  تحليل

 مديريت و سازي ذخيره كدگذاري، براي ،Atlas Ti6 افزار نرم
 اشتراوس، روش به موضوعي كدگذاري اساس بر ها داده
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 در Muhr توسط بار اولين براي افزار نرم اين. گرديد استفاده
 و طراحي گرديد برلين صنعتي دانشگاه در 1991-1994 سال
تصويري  صوتي، هاي داده تمام آن شد كه توسط گرفته كار به
 قرار تحليل و تجزيه مورد كيفي تحقيقات در گرافيكي متنو و

 دست به هاي نقاشي مرحله هر در ابتدا بنابراين،. )13(گيرد  مي
 .آمدند در عكس فايل صورت به و شدند رنگي اسكن آمده،
 كه هايي دسته اساس بر ها، نقاشي در موجود اطالعات سپس

 شد و كدگذاري و بندي طبقه داشتند، تطابق مطالعه اهداف با
 محسوب نام يك از اختصاري عالمت دهنده نشان كد هر
 كه تصوير هر در عنصر هر كد كار، شدن نهايي تا .گرديد مي
 هنگام در. ماند مي باقي يكسان شد، مي اضافه برنامه به

 كه عنصر هر به مخصوص هاي نكته و ها يادداشت كدگذاري،
 به مخصوص جداگانه اي اليه در بود، شده بيان كودك توسط

 آمده در دست به كدهاي نهايت در. گرديد مي ذخيره خود، كد
 زير شامل موضوع هر كه گرديدند بندي تقسيم موضوع 5

 است ذكر به الزم همچنين .بود خود خاص هاي مجموعه
 متخصص چند توسط آمده دست به مفاهيم كار، اعتبار براي
  .گرفت قرار بررسي مورد

  
  ها يافته

 اين كه گرديد استخراج كدهايي ها، داده تحليل و تجزيه از
 از خارج و داخل در(ها  شامل تفريح اصلي موضوع 5 در كدها

 ،)درماني فضاي از خارج و داخل در(مبلمان  ،)درماني فضاي
 ، ارتباطات)درماني فضاي داخل در(محيطي  تنوع و زيبايي

 به گرديد، كه بندي طبقه امنيت حس و اجتماعي -احساسي
  .باشند مي زير شرح

  درماني ساختمان از خارج و داخل ها در تفريح -1
 بود تفريحات آمده، دست هاي به موضوع ترين وسيع از يكي
 درماني ساختمان داخل با رابطه در آن به مربوط كدهاي كه

 و مطالعه، وسايل جهت وسايلي طبيعت، حيوانات، از عبارت
 با رابطه در همچنين .الكترونيكي بود وسايل بازي و فضاي
 طبيعت، فروشگاه، كد 4 حياط، در و درماني ساختمان از خارج

 هر است ذكر قابل البته .بازي بود فضاي و وسايل و حيوانات
 كه باشند مي خود هاي زيرمجموعه داراي نيز كدها اين از يك
  كودك يك رابطه اين در .است شده داده نشان 1 جدول در
 خواهم مي" :گفت و كرد كشيد را عروسكش تصوير ساله 8 

 روي و خودم كنار در و بياورم بيمارستان به خود با را خرسم
 ارتباط عروسك با او كودك، اين گفته طبق بر ."باشد تخت

 هر آرامش در تواند مي عنصر اين و كرده بود برقرار عاطفي
 به كودكان است ذكر به الزم. باشد تأثيرگذار او بيشتر چه

 از و كنند بازي بتوانند تا دادند نشان عالقه نيز بازي فضاهاي
 داشت، سن سال 5/8 بيمار كه كودكان از يكي. نترسند محيط
 محيطي درماني، فضاي خواهد در مي دلم": كه كرد اشاره
   اتاق وسط در توپ استخر يك دارم دوست. باشد بازي براي

  
  فضاي درماني از خارج و داخل در تفريحات اصلي موضوع به مربوط كدهاي .1 جدول

 تفريحات در
داخل ساختمان 

  درماني

  هاي كوچك و دستي، سرسره، تاب، چرخ و فلك، ميز بيليارد و االكلنگ اسباب بازي  وسايل بازي
  تلويزيون، آسانسور، كامپيوتر، ضبط صوت  وسايل الكترونيكي

  ماهي، سگ  حيوانات
  )تنگ ماهي، آكواريوم، جوي آب(، آب )گياهان، گلدان، گل و چمنعكس از (گياهان   طبيعت

  هاي درسي كتاب قصه، دفتر نقاشي، مداد رنگي، كتاب  وسايل مطالعه

تفريحات در 
حياط اطراف 

  ساختمان درماني

  مواد غذايي، اسباب بازي، شكالت و بادكنك فروشي  فروشگاه
  ها گلحوض آب، درياچه، درختان، گياهان و   طبيعت
  باغ وحش، پرنده، اسب، زرافه، گوسفند، قو، اردك و جوجه  حيوانات

  االكلنگ، چرخ و فلك، تاب، سرسره، زمين بسكتبال و دوچرخه  وسايل بازي
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 و شوند سرگرم و كنند بازي آن در بتوانند ها بچه كه باشد
 كودك ."ببينند را توپ استخر اند، خوابيده تخت روي وقتي
 از پر اتاق در خواهم مي": كه كرد اشاره نيز ديگري بيمار

 باشد، االكلنگ و فلك و چرخ سرسره، تاب، مثل بازي وسايل
 سرگرم و كنيم استفاده ها آن از بتوانيم خودم و ها بچه تا

 به زياد عالقه كه كودكان است ذكر قابل همچنين. "شويم
 جمله از وسايلي به و دادند نشان حياط در بازي وسايل وجود
 طبق بر .شد اشاره فلك و چرخ و االكلنگ و سرسره و تاب
 اين كه علت به بيمار كودكان گرفته، صورت هاي تحليل ديگر
 در دارند، حضور مدرسه در پژوهش، در مورد نظر سن در

 كتاب چند يا و مدرسه وسايل و ها كتاب خود، هاي نقاشي
 پسر يك. اند كشيده را شوند سرگرم آن با بتوانند كه داستان
 علت وقتي كه كشيد تخت كنار كاغذي خود، نقاشي در بيمار

 خواهم مي": كه كرد بيان او شد، سؤال كودك از آن كشيدن
 روي بر بيمارستان در وقتي تا باشد قصه از پر كاغذ اين روي
 سر ام حوصله و بخوانم را ها قصه بتوانم خوابم، مي تخت
 در بود روز 10 كه كننده شركت يك رابطه، اين در. "نرود

 :گفت نقاشي كشيدن حين در بود، شده بستري بيمارستان
 بياورم را دفترهايم و ها كتاب تمام خانه از دارم دوست من"

 براي كردن، نقاشي همچنين. "افتم مي عقب مدرسه از چون
 درمان، حين در داشتند دوست و بود بخش لذت بسيار كودكان

 .بكشند نقاشي تا بتوانند داشته باشند نقاشي دفتر مدادرنگي و
 دادند نشان خود هاي نقاشي در كودكان مورد، اين بر عالوه

 محيط در دارند دوست داشته، طبيعت به زيادي عالقه كه
 براي مسأله اين و باشد داشته وجود طبيعي عناصر درماني،

 يكي. بود شده شناخته سرگرمي و تفريح يك عنوان به ها آن
 درماني فضاي داخل در را آبي مسير خود نقاشي در كودكان از

 رد ها اتاق زير از آب جوي اين دارم دوست": كه گفت و كشيد
 را آب مسير اين ام، خوابيده تخت روي بر وقتي و بشود
 كف خواهد مي دلم" :كرد بيان ديگر اي كننده شركت ."ببينم
. "باشد ها چمن اين روي تخت و چمن باشد از پر اتاق

 تخت، كنار در گل گلدان يك به كودكان از بسياري همچنين
 اشاره اتاق طبيعت در از هايي عكس به حتي و پنجره لب

 به كودكان نيز، درماني فضاي به متعلق حياط در .نمودند

 و كشيدند را هايي گل و درختان و كردند اشاره طبيعت حضور
 همچنين. برند مي لذت طبيعت ديدن از كه بيان داشتند

 حضور داشتند دوست و كشيدند آب حوض حياط، در كودكان
 كودكان، هاي نقاشي بين در .كنند احساس حياط در را آب
 و درختان از پر كوچك حياطي به خاص طور به نقاشي يك

 نقاشي اين كه كودكي از وقتي. كرد اشاره ها گل و آب حوض
 :گفت چنين جواب در او شد سؤال امر اين دليل بود، كشيده را
 و ها گل از پر مان خانه حياط و كنم مي زندگي روستا در من"

 ها گل و درختان به رود، مي سر ام حوصله وقتي و است درختان
  ."كارم مي گل و دهم مي آب

 از خارج و داخل در(ها  نقاشي در كه عناصري ديگر از
 طور به. بود "حيوانات" خورد، مي چشم به) درماني ساختمان

 ماهي تنگ اتاق، در نيز نفر يك و را سگش پسر يك مثال
 ترس حيوانات، اين وجود با كه كردند اشاره و كشيد قرمز

 در كودك يك است ذكر قابل. كنند مي احساس را كمتري
 آن در حيوانات انواع داشت دوست و كشيد وحشي باغ حياط،
 و داخل دارم دوست من" :كرد بيان كودك اين .گيرد قرار
 و نرود سر ام حوصله تا باشد اهلي حيوانات از پر اتاق از خارج

 آن به كودكان كه وسايلي ديگر از همچنين. "باشم خوشحال
 بيمار، كودك براي آسانسور. بود آسانسور دادند، نشان عالقه
 تفريحي وسيله عنوان به را آن و داشت جذابيت بسيار
 به بود، شكسته پايش كه كننده شركت يك حتي. شناختند مي
 دارم دوست" :گفت او. كرد اشاره خود نقاشي در مسأله اين

 كه ببينم را آسانسورها ام خوابيده تخت روي كه هنگامي
 الكترونيكي وسايلي جمله از نيز تلويزيون ."كنند مي حركت

 داخل در داشتند دوست و كردند اشاره آن به كودكان كه بود
  . شوند سرگرم تلويزيون با درماني هاي محيط

 از بيرون در هايي فروشگاه وجود به كودكان همچنين
 اشاره كودكان از يكي. نمودند اشاره حياط در و درماني فضاي
 فروشي بادكنك بيمارستان، حياط در خواهد مي دلم" :كه كرد
 ."بخرم رنگي هاي بادكنك بتوانم من و باشد داشته وجود

 در بود روز 5 و داشت سن سال 9 كه ديگري كننده شركت
 حياط، در كه داشت تمايل بود، شده بستري بيمارستان

 اي مغازه خود نقاشي در و گيرد قرار بازي اسباب از پر اي مغازه



 و همكاران الشهيدي ابن السادات مرجان  خردسال معلولين و بيماران محيطي نيازهاي بررسي

 

  493  90بهمن و اسفند/4شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش 

 من" :كه داشت بيان او. كشيد كوچك هاي ماشين از پر
 حياط در مختلف بازي هاي ماشين از پر مغازه يك دارم دوست
 اين روم مي رفتن راه براي بيرون به وقت هر من و باشد

 ."نرود سر ام حوصله و ببينم ويترين پشت از را ها بازي اسباب
 روز 10 زمان و سن سال 11 با بيمار پسرهاي از ديگر يكي

 اي مغازه حياط در داد مي ترجيح بيمارستان، در شدن بستري
 او. باشد جذابي تزيينات با غذايي مواد و تنقالت از پر بزرگ
 دوست و شود مي ام گرسنه خيلي بيمارستان در من" :گفت
  ."باشد غذايي مواد و نبات آب از پر هايي مغازه حياط در دارم

  درماني از ساختمان خارج و داخل در مبلمان -2
 هاي نقاشي در شده پديدار مهم بسيار هاي جنبه از يكي

 همچنين و بستري و درمان فضاي داخل در مبلمان كودكان،
 ميز، شامل كد 13 درماني، فضاي داخل در كه بود حياط در

 تخت، آينه، فرش، پنكه، جاكفشي، روشويي، يخچال، صندلي،
 شامل حياط در و گرفت مي بر در را تلفن و طاقچه چراغ، كمد،

 و راهنمايي عاليم ميز، پرچم و صندلي، چراغ، كد نرده، 6
  .رانندگي بود

 در را همراه صندلي ساله، 7 دختر يك كودكان، بين از
 من": كرد بيان اين گونه را آن دليل و گذاشت خود تخت كنار
 من نزديكي در تا باشد تختم كنار مادرم صندلي خواهم مي

 اتاق در زيادي هاي صندلي ديگر، كننده شركت. "بنشيند
 افراد و است، زياد هايم مالقاتي تعداد چون" :گفت و كشيد
 براي زيادي هاي صندلي دارم دوست آيند، مي ديدنم به زيادي

 به كه بود وسايلي جز نيز، تخت كنار ميز ."باشد اتاق در ها آن
 اشاره آن به خود هاي نقاشي در كودكان و شد خاص توجه آن

 قرار تخت كنار ميزي خود نقاشي در كننده شركت يك. كردند
 و كشيد شكالت و تنقالت و كمپوت آن روي بر و داد

 ميز روي بر را ها اين چرا كه شد سؤال او از كه هنگامي
 درست است روز چند بيمارستان در من": گفت گذاشته است،

 در ها بچه از بعضي البته. "هست ام گرسنه و نخوردم غذا
 نيز كوچكي ميزهاي و تحرير ميزهاي به خود هاي نقاشي
 اقامت مدت روز 3 با( ساله، 8 بيمار كودك يك. كردند اشاره
 كرد بيان و كشيد خود تخت كنار تحريري ميز ،)بيمارستان در

 درس و نوشته را هايم مشق آن روي بر خواهم مي"كه 

 ديگر عناصر از ."افتم مي عقب مدرسه از اين جا چون. بخوانم
 اتاق در كمد و جاكفشي وجود نمودند، اشاره آن به كودكان كه
 و كشيد جاكفشي خود تخت كنار كننده، شركت يك. بود

 تا هايم باشد كفش گذاشتن براي جايي خواهد مي دلم" :گفت
 دوستم و خودم كفش بتوانم و نگردد كثيف و گم هايم كفش

 آينه يك وقتي نيز ديگري كننده شركت ."بگذارم آن روي را
 شانه را موهايم وقتي دارم دوست من": كرد بيان كشيد
 در تعدادي، همچنين. "ببينم آينه در را خودم كنم مي

 اتاق داخل در است الزم كه كردند اشاره هايشان نقاشي
 راحتي به و مرتب بتوانند تا باشد روشويي درمان،
 كه بود عناصري ديگر از طاقچه. بشويند را هايشان دست

 بر را خود وسايل داشتند دوست و شدند متذكر آن به كودكان
 را ها آن راحتي به بتوانند تا دهند قرار ها طاقچه اين روي
 كشيد طاقچه 2 خود تخت روبروي ساله 9 كودك يك .ببينند

 و بازي اسباب ها طاقچه اين روي خواهم مي" :كه كرد ابراز و
 بتوانم خوابم مي تخت روي بر وقتي تا بگذارم گل گلدان
 بيان نيز ديگري كننده شركت ."ببينم را هايم بازي اسباب
 گرم هوا چون باشد، پنكه درماني فضاي داخل بايد" :كرد
  ."آيد مي بدم گرما از من و شود مي

 داخل مبلمان به خود هاي نقاشي در كودكان همچنين
 حياط، داخل كودك يك مثال طور به. نمودند اشاره نيز حياط

 دوست من چون" :گفت و كشيد آن كنار ميزي با صندلي
 در خواهم مي بنشينم، و بروم راه و كنم بازي حياط در دارم
 داخل در هايي چراغ به همچنين. "ميز باشد با صندلي حياط
 رابطه اين در كنندگان شركت از نفر يك كه شد اشاره حياط
 تا باشد ريز و رنگي هاي چراغ از پر حياط دارم دوست": گفت

 كننده شركت ."باشد روشن حياط شب در و شود قشنگ
 بوق تابلوي يك بيمارستان، حياط در" :كرد بيان هم ديگري

 ممنوع زدن بوق عالمت حياط، در بايد. هست ممنوع زدن
  ."نشوند ناراحت ها مريض و نزنند بوق ها ماشين تا باشد

  درماني ساختمان داخل در محيطي تنوع و زيبايي -3
 خاص توجه كودكان كه بود آن از حاكي آمده دست به نتايج
 برايشان فضا داشتند دوست و اند كرده فضاها داخل زيبايي به

 رنگ ديوار، كد رنگ 8 به موضوع، اين. باشد متنوع و جذاب
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مصنوعي،  نور طبيعي، نور بستري، تخت رنگ پنجره، قاب
ديوار  بر تزيينات كف و بر تزيينات سقف، بر تزيينات
  .باشند مي زير شرح به كه است شده بندي تقسيم

 عبارت كشيدند، تصوير به ديوارها براي كودكان كه رنگي
 تركيب و قرمز اي، قهوه زرد، بنفش، يا صورتي آبي، سفيد، از

 ديوارهايي به خود هاي نقاشي در كودكان. مختلف بود رنگي
 10اي  كننده شركت. داشتند دوست بسيار مختلف را هاي رنگ
 :كه كرد اشاره داشت، اقامت بيمارستان در روز 3 كه ساله

 يك درماني فضاي در طبقه هر و اتاق هر خواهد مي دلم"
 از تعدادي همچنين. "باشد داشته را خود به خصوصم رنگ

 نارنجي، آبي، هاي پنجره، رنگ قاب رنگ براي كودكان
. نمودند استفاده را زرد و سبز صورتي، قرمز، اي، قهوه

 و كشيد مختلفي هاي رنگ به را پنجره قاب اي كننده شركت
 مختلفي هاي رنگ پنجره اطراف خواهم مي من" :كه كرد ذكر
 برايشان نيز كننده شركت چند. "شود قشنگ پنجره تا باشد
 كرد بيان نفر يك مثال طور به و بود مهم بسيار تخت رنگ
 خوابم مي آن روي كه بستري تخت دارم دوست من" :كه

 قرمز كه تخت آن خواهد مي دلم و باشد داشته زيبايي رنگ
 به آويزان بادكنك شامل نيز تزيينات. "باشد من مال است
 ها، عروسك حيوانات، قلب، پروانه، شكل به آويزهايي سقف،
 از ها، نقاشي اين در همچنين و بود خورشيد و ماه ستاره،

 نيز كف و ديوار و سقف روي بر تصاويري و ها برچسب
 كف در ساله 8 كودك يك بين، اين در. است شده استفاده
 تصاوير بر اين اگر" :گفت و كشيد دوزكي كفش درماني فضاي
 جذاب برايم و كنم نمي گم را راه من باشد، درماني محيط كف
 وقتي خواهم مي من" :كرد ذكر كودكي ديگر همچنين. "است
 خورشيد و ستاره ماه، از آويزهايي و تصاوير خوابم، مي تخت بر
 بر تزيينات با رابطه در كننده شركت يك ."ببينم را آسمان و

 من تا باشد هايي جايگاه ديوار بر بايد": كه كرد اشاره ديوار
  ."بچسبانم آن روي بر را هايم نقاشي و تصاوير بتوانم
 كودكان چراغ از بعضي درماني، فضاي در نور با رابطه در

 از من" :شد عنوان گونه اين آن، دليل كه كشيدند المپ و
. "باشد روشن فضا ها شب دارم دوست و ترسم مي تاريكي

 داشته درماني، پنجره فضاي خواستند مي كودكان همچنين

 كه تعدادي آن البته. ببرند بهره آفتاب و طبيعي نور از تا باشد
 من" :كه كردند عنوان باشد، داشته وجود پنجره خواستند نمي
 "باشد داشته پنجره اتاق ندارم دوست و ترسم مي دزد آمدن از

 دوست و خورم مي سرما من باشد داشته زياد پنجره اگر"و 
 پنجره كنار در خوابم مي آن روي من كه بستري تخت ندارم
 خيلي من و است زياد فضا اين داخل در آفتاب" يا و "باشد
  ."باشند كوچك ها پنجره است بهتر و شود مي گرمم

  اجتماعي و احساسي ارتباطات -4
 اعضاي حضور كدهاي شامل شده استخراج موضوع اين

 در ديگر بيمار كودك تخت درمان، هنگام همراه و خانواده
 با مالقات بازي و براي بيمار كودكان حضور بستري، اتاق

 در كودكان. بود شدن بستري طي در خانواده و دوستان
 درماني اشاره فضاي در مادر و پدر حضور به خود هاي نقاشي
 كودكان كل، در و بود تر رنگ پر "مادر" حضور كه نمودند
 يك حداقل و نباشند تنها درماني فضاي در داشتند دوست
 با و نرود سر ها آن حوصله تا باشد داشته حضور ديگر كودك

 گونه اين كننده شركت يك مثال طور به .كنند بازي ها آن
 در بيمارستان در هم ديگر هاي بچه دارم دوست" :كرد بيان
 و سر چون باشند، من سال و سن هم بايد ولي باشند من كنار

 همچنين. "كند مي اذيت را من تر كوچك هاي بچه صداي
 در ديگر بيمار يك به خود هاي نقاشي در كنندگان شركت
 كردن نقاشي هنگام در ساله 9 كودك يك .نمودند اشاره اتاق
 سر شان حوصله مادرها باشند، نفر چند اتاق در اگر": گفت
: كرد بيان ديگر كودكي ."كنند مي كمك هم به و رود نمي

 در ام خانواده تمام بايد باشم بيمارستان در روز چند من اگر"
  ."بيايند ديدنم به و باشند كنارم

  امنيت حس -5
 موضوع در كه بود كدي 2 "مادر حضور" و "پرستار حضور"

 داخل وقتي داشتند تمايل كودكان .شد گرفته قرار امنيت حس
 ها آن از چرا كه نبييند؛ را درماني كادر هستند، فضاي درماني

 درماني كادر داشتند كه تمايل حال عين در ولي .ترسيدند مي
 سرعت به بتوانند ناراحتي مواقع در تا باشند داشته ديد ها آن به
 درِ بايد" :كرد بيان اي كننده شركت .بيايند ها آن كمك به

 بيرون از راحتي به را من پرستار تا باشد داشته پنجره اتاق،
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 او از من ولي ببيند را من پرستار دارم دوست من" يا و "ببيند
. "ببينم را او هستم اتاق در وقتي ندارم دوست و ترسم مي
 تخت كنار در مادر صندلي يا و تخت كه خواستند مي حتي

 تا بگيرند را مادرشان دست شب در و گيرد قرار خودشان
 طبقه دو تختي ساله، 7 كودك يك. نمايند امنيت احساس
 من تا بخوابد دوم طبقه در مادرم دارم دوست" :گفت و كشيد

  ."كنم آرامش احساس
  
  بحث
 محيطي نيازهاي آوردن دست به پژوهش اين از هدف

 افزايش منظور تجاربشان به اساس معلول، بر و بيمار كودكان
 روش از استفاده با كه بود درماني هاي محيط در كيفيت
 گرفتن طريق از و گرفت انجام پديدارشناسي كيفي تحقيق
 به منجر عميق، ساختار يافته نيمه مصاحبه همراه به نقاشي

 محيطي، تنوع و زيبايي شامل اصلي موضوع 5 استخراج
 حس و اجتماعي -احساسي ارتباطات مبلمان، تفريحات،

 هاي زيرمجموعه و ها آن از استفاده با توان مي كه گرديد امنيت
 نمود ايجاد مطلوب درماني ها، فضاهاي موضوع اين از يك هر
 در نهايت در داشته، آرامش احساس درمان حين در كودك كه

  .باشد مؤثر كودك بازتواني تسريع
كودكان  مطالعه، اين در كنندگان شركت نظرات طبق بر

 و دادند نشان عالقه كننده سرگرم عوامل و تفريحات به
 عناصر حياط، در و درماني ساختمان داخل در داشتند تمايل
 آرامش تا نمايند سرگرم آن با را خود گيرد و قرار طبيعي
 Eriksenتحقيق  نتايج مسأله با اين .آورند دست به بيشتري

)14( ،Bishop )15(، Del Nord )5 ( وSaid و Bakar )16( 
 محصور و تنهايي حس بردن بين از راهكارهاي از كه يكي

 "طبيعي عناصر از استفاده" را، درماني فضاي در بودن
 در Ulrich دكتر همچنين .دارد خواني هم اند، كرده پيشنهاد
 در طبيعت از استفاده با توان مي كه نمود عنوان خود تحقيقات
 را درماني محيط و بيماري از ناشي استرس درماني، فضاهاي
  )17، 18( داد كاهش

 زندگي خود حواس با كودكان كه آن جا از بنابراين
 و بيروني هاي محيط در كردن بازي طريق از و كنند مي

 اين در پردازند، مي خود اطراف محيط كشف به طبيعت،
 وجود .شد اشاره واضح طور به مسأله اين به نيز تحقيق
 زيادي اهميت از درماني ساختمان از خارج و داخل در طبيعت
 در كودكان شدن بستري همچنين. )19(است  برخوردار

 كه دهد قرار استرس تحت هم را والدين تواند مي بيمارستان
 ها آن به شاياني كمك تواند مي طبيعت و سبز فضاي وجود
 سرگرم تجهيزات از استفاده كه است ذكر قابل .)20(بكند 
 براي محيطي و تلويزيون بازي، وسايل آكواريوم، شبيه كننده
 دور به را زيادي زمان مدت كودك تا كند مي كمك نيز بازي

  .)5(كند  سپري ترس و نگراني از
Bishop در قلمرو و بودن خصوصي حس ايجاد براي نيز 

 وسايل دادن جهت قرار فضاهايي و كمدها داشتن محيط،
 كه با ،)15(است  داده را پيشنهاد مناسب مبلمان و شخصي

  .دارد كامل خواني هم نيز پژوهش اين از حاصل هاي يافته
 فضاي در صندلي و ميزها ها، تخت گيري شكل همچنين

 ساالن بزرگ درماني فضاي از متفاوت بسيار كودكان درماني
 درماني فضاي در كه اند نموده عنوان نيز محققان .)21( است
 و ها نقاشي پوسترها، كردن آويزان و نصب براي جايگاهي بايد

 شبيه و دوستانه محيطي تا باشد داشته وجود كودكان وسايل
 يكي نيز اين كه، )5( آورد وجود به بيمار كودك براي را خانه
 ديگري موارد از. بود پژوهش اين در كودكان هاي خواسته از
 احساسي ارتباطات به ايجاد تمايل نمودند، عنوان كودكان كه
 درمان هنگام در مادر خصوص به و خانواده حضور به كه بود
 شده استخراج نتايج با نتايج، اين .شد اشاره شدن بستري و
 و )15( Bishop، )6(و همكاران  Pelanderتحقيقات  از

Vos )3 (كه اند داشته ابراز محققان همچنين .دارد مطابقت 
 درماني فضاهاي در مناسب اجتماعي ارتباط نبود علت به

 عالوه ارتباط، اين ايجاد براي كه است الزم كودك، براي
 حفظ با( تخت چند با هايي اتاق خصوصي، هاي اتاق بر

 .)5(شود  گرفته در نظر نيز كودكان براي) بهداشتي شرايط
و  سن هم با ارتباط برقراري به اين كودكان بر عالوه
 دوست و دادند نشان عالقه بيمارستان در خود ساالن
 اين .نمايند سپري كودكان ديگر با را خود اوقات كه داشتند
 ايجاد و )22(شد  عنوان Rubin تحقيقات در نيز مسأله
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 درماني فضاهاي در را كودكان براي جمعي هاي محيط
  .دهد مي پيشنهاد
 كودكان زياد عالقه آمده، دست هاي به موضوع ديگر از

 كه بود درماني فضاي در محيطي زيبايي و تنوع وجود به
 بر kellmanتحقيقات  .شد اشاره طبيعي نور به بين اين در

 حس كاهش و كودكان بهبودي بر طبيعي نور تأثير
 از يكي نيز رنگ .)21(كند  مي تأكيد تنهايي و خستگي

 درماني هاي محيط نمودن مطلوب در اوليه فاكتورهاي
 هاي پيام تعدادي آن از استفاده با و است كودكان

 كودكان كه آن جا از .)23(يابد  مي انتقال شناسانه روان
 نگراني با زماني را درماني فضاي در ماندن است ممكن
 ظاهر تواند مي مناسب هاي رنگ از استفاده كنند، عنوان
 به و دهد نشان خشك و رسمي صورت به كمتر را فضا

 بر اين بر عالوه .)24(كند  عمل احساس روزنه يك عنوان
 فضاهاي در تزيينات و هنر از استفاده محققان، نظر طبق

 بهبودي و سبب است برخوردار زيادي اهميتي از درماني،
 نتايج با ، كه)25( شود مي بيمار استرس كاهش و زودتر

 كه شده است عنوان همچنين. دارد خواني هم حاضر تحقيق
 و باشند كودكان براي اطالعات حاوي بايد تزيينات اين
  .)15(آورند  وجود به را مطلوبي و خوشايند حس

 ترجيح امنيت، احساس با رابطه در كودكان همچنين
 كنترل به محققان نيز .ببينند را ها آن درماني كادر كه دادند مي
 امنيت حس ايجاد و اتاق خارج از بيمار كودك بر درماني كادر
  .)3، 5(اند  نموده تأكيد
  

  گيري نتيجه
مطلوب  يطيبه مح يابيدست يبرا از آن است كه يحاك جينتا
مطرح  يازهايو معلول، با توجه به ن ماريدرمان كودكان ب يبرا

 ،يعيوجود عناصر طب پژوهش، نيشده توسط كودكان در ا
 جاديدر كنار كودك، ا نيوالد يبرا يالتيفراهم كردن تسه

و  نمالقات كرد يبرا يجمع يو فضاها يباز يبرا ييها مكان
نور  يريبه كارگ نات،ييشاد و تز يها صحبت، استفاده از رنگ

به  يو كنترل كادر درمان تيحس امن جاديدر فضا، ا يعيطب
 يها طيصورت نامحسوس بر كودك و مبلمان مناسب در مح

 نيا يريبرخوردارند و با به كارگ ييباال تياز اهم يدرمان
  .داد شيافزا ياندرم يها طيرا در مح تيفيتوان ك يفاكتورها، م

  
  پيشنهادها

 هاي كلينك در پژوهش اين كه گردد مي پيشنهاد نهايت در
 نظرات و تجارب از تا گيرد انجام نيز اصفهان شهر بخشي توان

 هايي محيط و گردد استفاده نيز ها محيط اين در معلول كودكان
  .آيد وجود به معلول كودكان بازتواني و درمان براي مطلوب
  

  تشكر و قدرداني
 آقاي جناب از را خود قدرداني و سپاس مراتب بدين وسيله

 و الشهيدي ابن السادات نرگس خانم سركار پور، حشمتي مجتبي
 انجام در كه اصفهان شريعتي بيمارستان محترم پرسنل همچنين

  .نمايم ابراز مي اند، نموده همكاري نگارندگان با پژوهش اين
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Abstract 
 

Introduction: Exposure to undesired and unfamiliar treatment spaces may lead to increased stress and 
intensified illness in sick and disabled children. Since investigating the experiences and environmental needs 
of this group of children can improve the quality of these spaces and consequently create more comfort on 
the behalf of children during treatment sessions, the findings of this study are worth considering. 

Materials and Methods: It was a qualitative phenomenological study based on Criterion-based purposive 
sampling. The study population was comprised of 35 children with the age range of 6 to 12 years suffering 
from head injury, spina bifida, spinal cord injury and other kinds of lower limb deformations. The children 
were asked to depict their desired treatment environment and needs based on their experiences. In 
addition, the researcher helped the subjects to complete their paintings and express their needs using deep 
open semi-structured conversation. Narrative analysis and subjective coding by Atlas Ti6 were used to 
analyze the paintings and obtained texts. 

Results: The codes extracted from the paintings were subsequently categorized into 5 basic themes 
including entertainments and amusement functions, furniture, decorations, social– emotional 
communications and sense of security. 

Conclusion: Study results showed that paying attention to children’s experiences have an important role 
in enhancing quality of treatment environments. Expressed needs and desires of children regarding natural 
settings, room decorations, lively colors and natural proper light can be incorporated into designing 
favorite treatment environments so that they feel relaxed while they are in such settings. These 
modifications would have the eventual effect of accelerating children’s rehabilitation process. 
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