 وصول مقاله2011/22/21 :
 اصالح نهايي2011/21/11 :
 پذيرش نهايي2011/21/10 :

تاثیر ویژگیهای چیدمان فضایی بر ارتقای کیفیت محیط بستری

چکیده

ساره نیکآبادی /0حسین ذبیحی /1آزاده شاهچراغی3

مقدمه :این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد و چیدمان فضایی اتاق های بستری بر بهبود بیماران با رویکردی میان دانشی در تحلیل
محیط میتنی بر علوم داده پرداخت.
روش پژوهش :پژوهش حاضر به روش ترکیبی ( )Mixed methodاز مرور شواهد مطالعات پیشین و کدنویسی در محیط
برنامه نویسی پایتون انجام گرفت .دادههای تحقیق شامل مشﺨﺼات دموگرافیﻚ ،شرح حال بیماران و ویژگی های محیطی بود که
از طریق سیستم  HISبیمارستان ( )Hospital Information Systemو مشاهده میدانی گردآوری شد .این مطالعه به
صورت مقطعی در سال  89و با حجم نمونه  333بیمار در بیمارستان امید انجام شد .همبستگی دادهها از طریق ترسیم نقشههای
حرارتی و آزمون مجذور کای با سطح معنیداری ( )α < 0.05سنجیده شد.
یافتهها :بر اساس آزمون  Chi-squaredدو ویژگی شامل تعداد تﺨتها و چشمانداز قابل مشاهده از پنجره با مدت بستری
بیماران همبسته بودند .همچنین طبق نقشه حرارتی فاصله اتاقها از ایستگاه پرستاری و ورودی بﺨش به ترتیب با مقادیر
همبستگی  36.8و  36..در مقایسه با وسعت اتاقها با مقدار همبستگی 360ارتباط بیشتری با مدت بستری بیماران داشتند .تاثیر
طول اتاق نسبت به عرض آن به ترتیب با مقادیر همبستگی  3600و  36.9بیشتر بود .میان دو ویژگیهای راست یا چپ دست بودن
و همچنین موقعیت تﺨتها نسبت به پنجره با مدت بستری بیماران ارتباط معناداری یافت نشد.
نتیجهگیری :نتایج کلی تحقیق تاثیر چیدمان محیط بر بهبود بیماران را تایید کرد .همچنین این تحقیق گامی در توسعه حوزه
طراحی مبتنی بر شواهد ارائه کرد.
کلیدواژهها :چیدمان فضایی ،طول مدت بستری ،اتاق بیمار ،تحلیل داده ،طراحی مبتنی بر شواهد.

 1دانشجوی دکتری ،گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -0دانشیار ،گروه شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیﻚ:
h.zabihi@srbiau.ac.ir
 -3دانشیار ،گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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تاثیر ویژگیهای چیدمان فضایی

مقدمه
تحلیل محیط یﻚ فعالیت پژوهشی کاربردی است و در
بیمارستانها که هماهنﮓکننده ،برنامه ریﺰ و مجری
ارائه خدمات سالمت در کشور بشمار میآیند ،اهمیت
بسﺰایی دارد[ .]1از میان رویکردهای مﺨتلفی که در
ارزیابی و تحلیل محیطهای درمانی وجود دارد ،طراحی
مبتنی بر شواهد ()Evidence-based design
رویکردی نوین و کاربردی است که به صورت میان
رشتهای با حوزههای مﺨتلفی مانند روانشناسی محیطی،
پﺰشکی ،علوم اعﺼاب ( ،)Neuroscienceعلوم
شناختی و سایر علوم مرتبط با انسان در تعامل
میباشد[ .]0هدف این رویکرد استفاده از شواهد و
دادههای معتبر حاصل از روشها و مطالعات دقیق به
منظور بهبود نتایج در ارزیابی طراحی محیطی
میباشد[ .]3این رویکرد از پﺰشکی مبتنی بر شواهد
 EBMاقتباس شده[ ]3و تمرکﺰآن بیشتر برنتایج
بیماران بستری نسبت به سایر کاربران در بیمارستان
میباشد .اتاقهای بستری ،محیط منحﺼر به فردی را
برای درک تأثیر طراحی بر تعامالت و نتایج سالمت
بیماران ارائه می دهند .بیماران به واسطه حضور
بیوقفه در اتاقهای بستری تاثیراتی را از محیط خود
میپذیرند .این تاثیرات نه تنها بر واکنشهای
فیﺰیولوژیکی ،مانند فشار خون و ادراک روانی بیماران
موثر است بلکه در روند بهبود سالمت آنها نیﺰ نقش
دارد[ .].تاثیرگذاری محیط بستری بر بیماران به واسطه
مجموعه متنوعی از عوامل کالبدی و غیرکالبدی
صورت میگیرد زیرا محیط مفهومی پیچیده از معانی و
ابعاد گوناگونی شامل دادههای فضایی ،جنبههای
اجتماعی ،فرهنگی ،فیﺰیکی ،معماری ،نمادی،
جغرافیایی ،تاریﺨی و زیستی میباشد[ .]0در مطالعات
مﺨتلفی که تاکنون در زمینه محیطهای درمانی صورت
گرفته ،عوامل متعددی به عنوان ویژگیهایی که بر
ترمیم بیماران تأثیر می گذارند ،ذکر شده است .این
عوامل را میتوان به طور خالصه شامل ویژگیهای
فیﺰیکی محیط مانند :بو ،صدا و نور[ ،].-9ویژگیهای
ذاتی فضا مانند :اندازه اتاق و دکوراسیون ثابت[،]13،8
/ 77

مدیریت بهداشت و درمان 0011؛ )3( 01

عوامل ارتباطی مانند درها و پنجرهها[]10،11،.؛ و
اشیایی مانند مبلمان ،گیاهان و آثار هنری[]13،8
دانست .محیط کالبدی از مهمترین عوامل در طراحی
فضای بستری بیمارستان محسوب میشود که شامل
محیط درونی (مانند ،محیط صوتی ،کیفیت هوا و
نورپردازی) ،طراحی داخلی (همانند مبلمان ،تجهیﺰات و
مﺼالح) و ترکیب و چیدمان اجﺰا و فضاها ( مانند
فضاهای مرتبط و همجواری فضاها) میباشد[ .]1.بر
اساس نتایج بدست آمده از مدلهای رگرسیونی چهار
شاخص شامل رنﮓ ،چیدمان و مبلمان ،نور و روشنایی،
عناصر سبﺰ شامل گلدان ،گیاه ،دیوار سبﺰ و آکواریم به
عنوان مهمترین عوامل کالبدی محیط داخلی مشﺨص
شدند[ .]10در مجموع ،بهترین نتایج ترمیمی برای
بیماران در اتاقهایی با وسعت بیشتر ،دارای چشمانداز
پنجره و دیوارهای با رنﮓ گرم (بﺨﺼوص رنﮓ
نارنجی) ،بدون آثار هنری و بدون حس ازداحم حاصل
شده است[ .]1.همچنین نظرسنجی از تعداد زیادی از
بیماران نشان داد که بین متغیرهای خاصی از چیدمان
اتاق بستری و رضایت بیمار رابطه آماری معنی داری
وجود دارد[ .]1.در مطالعه  Greerو همکاران نیﺰ
چیدمان ،آرایش فضایی ،دسترسی و دید و منظر عواملی
بودند که تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد بالینی
بیماران داشتند[ .]19طبق شواهد مطالعات ذکر شده
ویژگیهایی از محیط که ممکن است بر بیماران تاثیر
بگذارد عمال نامحدود هستند و همچنین ممکن است
که به صورت همﺰمان اتفاق بیفتند ،این موقعیت
انتﺨاب و جداسازی ویژگیها و حذف متغیرهای
گیجکننده را دشوار میسازد[ .]18همچنین در این
مطالعات مجﺰا اهمیت یﻚ ویژگی طراحی در رابطه با
ویژگیهای دیگر مشﺨص نیست .این موضوع ،تفسیر
نتایج را دشوار میسازد .به منظور مدیریت دانش
موجود ،چارچوب نظری تحقیق حاضر در حوزه مشترک
 EBDو علوم محیط و رفتار ( )E_Bتبیین شد.
ساختار چارچوب نظری بر اساس نظریات تعامل انسان
و محیط در سه بﺨش اصلی شامل محیط ،ادراک و
رفتار (نتایج بیماران) تنظیم شد .همچنین ویژگیهای

ساره نیکآبادی و همکاران

دموگرافیﻚ بیماران که ممکن است بر ادراک محیطی
و به تبع آن نتایج سالمتی آنها تاثیر بگذارد به عنوان
متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد .در انتها مدلی از
پژوهش مبتنی بر شواهد بر اساس ساختار نظری ذکر
شده تنظیم شد که شامل فرایندی از شناخت و تحلیل
دادههای محیطی تا پیش بینی نتایج بود .این مقاله
سعی دارد تا با آزمون شواهد ذکر شده در یﻚ نمونه
موردی ،بر اساس مدل پژوهشی تحقیق ،دانش موجود
در حوزه  EBDرا بهبود دهد( .شکل )1
در این مطالعه از محیطهای غیر کالبدی (محیطهای
رفتاری ،روانشناختی یا اجتماعی) به دلیل این که
ویژگی مشﺨﺼی در طراحی محیط نداشتند صرف نظر
شد .همچنین ویژگیهای مرتبط با آسایش حسی در
این مطالعه در نظر گرفته نشدند ،زیرا تأثیر راحتی حسی
اغلب ناخودآگاه است و تاثیر آن تنها در صورتی مشهود
است که افراد خارج از محدوده راحتی خود قرار
بگیرند[ .]03عالوه بر این ،با توجه به اینکه عوامل
محیطی میتوانند به صورت روزانه در یﻚ اتاق متفاوت
باشند راحتی حسی را نمیتوان به خوبی پیشبینی کرد.
پارامترهای طراحی که در تحقیق حاضر مورد بررسی
قرار گرفت از طریق مشاهدات میدانی و با تمرکﺰ بر
روی ویژگیهای عینی محیط جمع آوری شدکه شامل
ویژگیهای کالبدی مرتبط با چیدمان و ابعاد فضایی
اتاقها بود .همچنین محققین در این تحقیق از
دادههای سیستم سالمت بیمارستان به جای روشهای
نظرسنجی و مﺼاحبه به منظور ثبت نتایج سالمتی
بیماران استفاده کردند .یکی از محدودیتهای تکیه
کردن صرفا یا بیشتر بر نظرسنجی برای پیشبینی نتایج
بیمار این است که درک بیماران از محیط فیﺰیکی
میتواند تحتتاثیر عواملی غیر فضایی مثل ادراک از
کیفیت خدمات مراقبتی و کارکنان باشد[ .]01در حال
حاضر ،اغلب نظامهای مراقبت سالمت در سراسر دنیا،
از داده کاوی به عنوان راهبردی برای تامین نیازهای
حوزه سالمت با حداکثر سطح استانداردهای ممکن یاد
کرده اند[ .]00با وجود این که محیطهای بیمارستانی به
دلیل دادههای فراوان گﺰینههای مناسبی برای مطالعه
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به روشهای مبتنی بر تحلیل دادهها ،مدل سازی،
یادگیری ماشینی و  ...محسوب میشوند ،این مطالعات
با هدف ارزیابی ویژگیهای معماری در محیطهای
داخلی بسیار محدود انجام شده است[ .]03تحقیق
 Schreuderو همکاران جﺰء محدود مطالعاتی بود
که درآن از الگوریتمهای یادگیری ماشین در تطبیق با
دادههای حاصل از نظرسنجی از بیماران به منظور
بررسی ارتباط بین راحتی بیماران و عوامل طراحی
اتاقها استفاده شده بود[ .]0.لذا در تحقیق حاضر تالش
شد تا مطابق با چارچوب نظری پیشنهادی پژوهش و با
به کارگیری الگوریتمهای تحلیل داده در یﻚ نمونه
موردی ابتدا ارتباط ویژگیهای کالبدی مرتبط با
چیدمان و ابعاد فضایی اتاقها بر نتایج سالمتی بیماران
سنجیده شود و سپس ویژگیهای مذکور بر اساس
میﺰان تاثیر گذاری اولویت بندی شوند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کابردی و از نظر روش
شناسی ،از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است .در بﺨش
کیفی به منظور تنظیم چارچوب نظری و شناخت
مولفههای محیطی موثر بر بهبود بیماران در اتاقهای
بستری بر اساس مطالعات مبتنی بر شواهد ،مقاالت
مرتبط با استفاده از کلیدواژههای« Lengh of
Indoor environmental « ، »hospital stay
،»Evidance Bace Design« ،»factors
« » Inpatiant room layoutو « Interior
 »architectureدر پایگاههای داخلی و خارجی شامل:

سازمان مدارک علمی (ایرانداک) ،پایگاه جهاد
دانشگاهی (Proquest, Springle, )SID
SCOPUS ,و  Pubmedمورد جستجو قرار گرفت.
در بﺨش کمی از اطالعات سیستم  HISبیمارستان به
عنوان ابﺰار جمع آوری دادههای مرتبط با شرح حال
بیماران به جای پرسشنامه و مﺼاحبه ،استفاده شد.
همچنین برای گردآوری دادههای محیطی مشاهده
میدانی از اتاقهای بستری انجام شد .بر این اساس 8
ویژگی مرتبط با ابعاد و چیدمان فضایی اتاقها شامل

تاثیر ویژگیهای چیدمان فضایی

تعداد تﺨتها ،موقعیت قرارگیری آنها نسبت به درب
ورودی اتاق و نسبت به پنجره ،فاصله متوسط تا
ایستگاه پرستاری و درب ورودی بﺨش همچنین چشم
انداز و ابعاد اتاقها (مساحت ،طول و عرض) برداشت
شد .اطالعات مربوط به سن ،جنس ،نوع بیماری ،محل
بستری ،زمان پذیرش و ترخیص و  ...از سیستم HIS
بیمارستان بدست آمد .این پژوهش از نظر زمان مقطعی
بود و دادههای پژوهش از اطالعات ثبت شده در سال
 89تا  88استﺨراج شد که بیمارستان بیشترین رکورد
ثبت شده را داشت .در پردازش اولیه ،دادههای
غیرمرتبط که مﺨدوش کننده نتایج پژوهش بودند
حذف شدند .بیماران بستری با کاهش سطح هوشیاری
به دلیل ادراک مبهم از محیط حذف شدند .همچنین از
بﺨش مراقبتهای ویژه صرف نظر شد زیرا نوع
چیدمان تﺨتهای بستری در این بﺨشها به منظور
کنترل مداوم بیماران توسط تیم درمان متفاوت از سایر
بﺨشها و با حریم خﺼوصی حداقلی بود[.]1.
گروههای سنی نوجوانان و کودکان نیﺰ به دلیل این که
نسبت به بﺰرگساالن ادراک و توقعات متفاوتی از محیط
داشتند[ ]00حذف شدند .همچنین ازبﺨش جراحی زنان
به دلیل میانگین بستری کمتر از  3روز و تﻚ جنسیتی
بودن جامعه آماری صرف نظر شد .به منظور افﺰایش
احتمال تاثیرات محیطی بر روی بیماران در این تحقیق
بازههای بستری بیشتر از  3روز مورد استفاده قرار
گرفت .حجم نمونه اولیه شامل  0330بیمار بستری
شده در همه بﺨشها بیمارستان بود که این تعداد پس
از پردازش اولیه به  333بیمار بستری در بﺨش داخلی
کاهش یافت .تعداد زنان 189و مردان  130نفر و
میانگین سنی آنها با یکدیگر برابر بود .میانگین سنی
کلی شرکتکنندگان برابر  0.690سال بود که نیمی از
آنها باالی  .0سال داشتند .این موضوع نشان میدهد
که اکثریت جامعه آماری تحقیق را افراد سالمند تشکیل
میداد .ما در این پژوهش تاثیر متغیرهای مستقل (ابعاد
و چیدمان فضایی اتاقها) را بر روی متغیر وابسته (مدت
بستری بیماران ) با حذف متغیرهای مﺨدوش کننده و
کنترل متغیرهای سن ،جنسیت و نوع بیماری در
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بیماران مورد ارزیابی قرار دادیم .تعداد زنان و مردان در
این تحقیق نسبتا مشابه و میانگین سنی هر دو گروه
برابر  0.693سال بود .بیماریها در این تحقیق شامل
طیف متنوعی بود که با مدت بستری بیماران وابستگی
نداشت .همچنین پراکندگی بیماران بر اساس سه
ویژگی سن و جنس و نوع بیماری در بستر پژوهش
(اتاقهای بستری) تقریبا یکنواخت بود و از الگوی
خاصی تبعیت نمیکرد .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از کدنویسی در محیط"پایتون" مورد تحلیل
قرار گرفت .کتابﺨانههای  Seabornبرای
مﺼورسازی دادها و  scipy.statsبرای انجام
محاسبات آماری فراخوانی شدند .جهت تعیین روایی،
چارچوب نظری ،ابﺰار و روش تحقیق توسط متﺨﺼﺼان
حوزه روانشناسی محیط و هوش مﺼنوعی مورد بازبینی
قرار گرفت و متغیرهای پژوهش بر اساس نظرات ایشان
تایید گردید[ .]0.همبستگی ویژگیهای عددی محیط
با مدت بستری بیماران با ترسیم نقشه حرارتی و
همبستگی ویژگیهای اسمی با آزمون مجذور کای با
سطح خطای ( )p-value ≤0.05سنجیده شدند.
بﺨش داخلی بیمارستان امید دارای  .اتاق در جبهه
جنوبی و  .اتاق در جبهه شمالی بود (شکل.)0
چشم انداز اتاقهای جبهه جنوبی به سمت خیابان
اصلی و اتاقهای جبهه شمالی به سمت بﺨشی از
ساختمان بیمارستان بود .چشم انداز پنجرهها به بیرون
در توسعه ی ذهنی و شناختی بیماران از محیط و بر
روند بهبود آنها موثر است[ .]09،0.به این منظور در هر
اتاق بر اساس موقعیت قرارگیری تﺨت ،چشم انداز قابل
مشاهده برای بیماران مورد بررسی قرار گرفت و به 0
گروه کلی تقسیم شد ( .جدول )1
همچنین موقعیت تﺨتها در هر اتاق نسبت به پنجره
به صورت  3تیپ مﺨتلف برچسبگذاری شد که شامل؛
تﺨتهای گروه  Bدر فاصله نﺰدیﻚ تر به پنجرهها،
گروه  Aنﺰدیﻚ تر به درب ورودی اتاق و گروه C
تﺨتها در اتاقهای خﺼوصی بود (شکل  .)0بر اساس
نحوه جهتگیری تﺨت بیمار نسبت به درب ورودی،
اتاقها به دو گروه چپ دست و راست دست تقسیم
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شدند .اتاقی اصطالحا چپ دست گفته میشود که
سمت چپ بیمار به سمت در ورودی یا راهرو نﺰدیﻚتر
باشد و اتاق راست دست برعکس آن است .نامگذاری
این متغیر بر اساس تحقیقات پﺰشکی پیشین با نحوه
آموزش پﺰشکان مطابقت دارد که به طور معمول از
سمت راست به بستر بیمار نﺰدیﻚ میشوند[ .]08تعداد
تﺨتهای راست دست در این تحقیق  9عدد و تعداد
تﺨتهای چپ دست  19عدد بود (شکل  .)0فاصله
ایستگاه پرستاری تا اتاق بیمار ،عالوه بر تأثیر مهم بر
ایمنی و مراقبت بیمار محور[ ]30-33عاملی موثر بر
حریم خﺼوصی بیماران نیﺰمحسوب میشود زیرا
اتاقهای نﺰدیﻚ به ایستگاه پرستار معموال پر سر و
صداتر هستند[ .]0.متغیر فضایی فاصله تا ایستگاه
پرستار به صورت طول مسیر از درب اتاق بیمار و
ازمرکﺰ راهرو تا ایستگاه پرستار اندازهگیری شد
(شکل-0خط بنفش) .اندازهگیری فاصله تا درب ورودی
بﺨش نیﺰ به همین روش انجام شد (شکل-0خط آبی).
مطالعات نشان داده است که اندازه اتاقها میتواند بر
نشاط و سالمتی بیماران تأثیر بگذارد[ .]33اتاقهای
نسبتاً وسیع اثر ترمیمکنندگی بیشتری برای بیماران
دارند[ .]1.در اندازهگیری ابعاد اتاقها ،طولی که بر
اساس محل قرارگیری تﺨت بستری برای بیمار قابل
درک بود مالک اندازهگیری قرار گرفت 8 .ویژگی
محیطی مرتبط با ابعاد و چیدمان فضایی اتاقها با
مشاهده میدانی گردآوری و در جدول  0ثبت شد.
(جدول )0
یافتهها
به طور قراردادی در این تحقیق طول مدت بستری
بیماران به عنوان شاخص بهبودی در نظر گرفته شد .به
منظور بررسی همبستگی ویژگیهای محیطی ثبت شده
با طول مدت بستری بیماران ،دادهها به دو گروه عددی
و اسمی ،تقسیمبندی شدند .دادههای عددی شامل
وسعت و ابعاد اتاق ،فاصله از ایستگاه پرستاری و درب
وروردی بود ،و دادههای اسمی شامل تعداد تﺨتها،
راست دست یا چپ دست بودن تﺨتها ،چشمانداز
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پنجرهها و موقعیت تﺨت نسبت به پنجره بود .به منظور
بررسی همبستگی دادههای عددی محیط با مدت
بستری بیماران از نقشه حرارتی )(Heat Map
استفاده شد .این ماتریس امکان مقایسه میﺰان وابستگی
هر یﻚ از فاکتورهای عددی محیط را با طول مدت
بستری بیماران از طریق طیفهای رنگی مﺨتلف به
شکل ساده ای فراهم کرد .همانطور که در شکل 3دیده
میشود .خانههایی که در آن همبستگی باالتری میان
دو ویژگی وجود دارد به رنﮓ روشن تر و بلعکس
خانههای که همبستگی دو ویژگی کمتر بود تیرهتر
نمایش داده شده است .این نمودار همچنین امکان
بررسی میﺰان وابستگی هر یﻚ از این عوامل با یکدیگر
را نیﺰ فراهم میکند .مقدار عددی درج شده بر روی هر
یﻚ از خانههای ماتریس میﺰان همبستگی پارامترهای
محیطی را به صورت دو به دو با یکدیگر نشان میدهد.
(شکل)3
به منظور بررسی همبستگی ویژگیهای اسمی محیط با
طول مدت بستری بیماران از آزمون Chi-Square
استفاده شد .آزمون آماری مجذور کای روشی برای
بررسی رابطه متغیرهای دسته بندی شده میباشد .به
این منظور یﻚ جدول احتمالی دوطرفه تشکیل شد که
متغیر وابسته (بازههای بستری) در ستونها و متغیرهای
مستقل (ویژگیهای محیطی) در سطرها قرار گرفت و
مقادیر خانههای جدول را فراوانی مشاهدات در ترکیب
ردههای این دو متغیر تشکیل داد .درجه آزادی برای
جدول احتمالی دوطرفه از حاصلضرب تعداد ردههای
متغیرها در سطر ( )c-1و ستون ( ) r-1بدست آمد.
آستانه خطا برای این آزمون مقدار  3630در نظر گرفته
شد .مقادیر  X2در جدول توزیع کای از تقاطع درجه
آزادی و سطح خطای  3630بدست آمد (جدول .)3در
این آزمون فرض صفر ) (Null Hypothesisعدم
ارتباط میان متغیرهای محیطی با متغیر طول مدت
بستری بیماران بود .مقادیر عددی کای دو ( )Chi2و
 p_Valueبر اساس جدول احتمالی برای هر یﻚ از
دادههای اسمی با کدنویسی در محیط پایتون محاسبه
شد .هرجا که مقدار عددی  p_Valueاز میﺰان
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خطایی ( )3630کمتر و مقدار کای دوی محاسبه شده از
مقدار کای دو مستﺨرج از جدول ( )X2بیشتر بود،
نمونههای تحقیق از فرض صفر پشتیبانی نمیکرد و
فرض صفر مردود و لذا همبستگی متغیرهای پژوهش
با یکدیگر تایید شد .مقایسه مقادیر عددی بدست آمده
برای  p_Valueو کای دو به همراه نتایج نهایی
آزمون مجذور کای برای متغیرهای اسمی در جدول 3
نمایش داده شده است( .جدول)3
بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر همبستگی ویژگیهای مرتبط با با
ابعاد ونحوه چیدمان فضایی اتاقها به عنوان متغیرهای
مستقل بر طول مدت بستری بیماران به عنوان متغیر
وابسته بررسی شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که
میان متغیر تعداد تﺨتها در هر اتاق و مدت بستری
بیماران همبستگی وجود دارد .این نتیجه شواهد
تحقیقات پیشین را تایید کرد که در آن میﺰان اشغال
اتاق عاملی مرتبط و تاثیرگذار بر تجربه بیماران از
محیط بستری و موثر بر حریم خﺼوصی آنها معرفی
شده بود[ .]3.-3.نتایج همچنین نشان داد که زاویه
دید بیماران از پنجره بر اساس طراحی چیدمان فضای
داخلی با مدت بستری آنها وابسته است .به این ترتیب،
چیدمان داخلی چنانچه با موقعیت و ابعاد پنجرهها مورد
توجه قرار گیرد میتواند به طور معناداری به روند
بهبودی بیماران کمﻚ کند .ویژگی دیگری از چیدمان
اتاقها که در این تحقیق مورد ارزیابی قرارگرفت راست
دست یا چپ دست بودن تﺨتها نسبت به درب
ورودی اتاق بود .علیرغم این که در مطالعه Mac
 Allisterو همکاران تﺨتهای راست دست دارای
عملکرد بهتری در بهبود بیماران ارزیابی شده بود[]08
در این تحقیق همبستگی مشﺨﺼی میان این عامل و
با مدت بستری بیماران یافت نشد .این موضوع را
میتوان تا حدودی با تعداد کم تﺨتهای راست دست
در این تحقیق ( 33درصد تﺨتها) مرتبط دانست.
مساحت اتاقها همبستگی متوسطی با مدت بستری
بیماران داشت .این همبستگی با طول اتاق نسبت به
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عرض آن اندکی بیشتر بود که نشان میدهد احتماال
افﺰایش طول نسبت به عرض در افﺰایش قدرت ترمیمی
اتاق برای بیماران موثرتر باشد .هرچند این نتیجه با
مطالعه گائو و ژانﮓ که در آن عرض اتاق درکیفیت
ترمیمی محیط موثرتر ارزیابی شده بود تفاوت
داشت[ ،]1.اما با توجه به این که در مطالعه حاضر
طول قابل درک توسط بیمار بر اساس موقعیت
قرارگیری تﺨت در نظر گرفته شد ،این تفاوت تا
حدودی قابل توضیح است .همچنین نتایج نشان داد که
فاصله قرارگیری اتاقها در راهرو نسبت به ایستگاه
پرستاری و درب ورودی بﺨش با مدت بستری بیماران
مرتبط است .این ویژگیهای مکانی به دلیل تاثیر بر
حریم خﺼوصی بیماران بر توانایی یافتن خلوت یا
آسایش آنها موثر هستند .این نتیجه یافتههای مطالعه
 Allister Macو همکارانش را تایید کرد[ .]08از
آنجایی که چیدمان و ابعاد اتاقها ویژگیهای مرتبط با
احساس راحتی بیماران محسوب میشوند[ ]0.بر
اساس نتایج این تحقیق میتوان احساس راحتی
بیماران را بر مدت بستری آنها موثر دانست .همچنین
بر اساس نتایج تحقیق دو ویژگی چیدمان شامل ،تعداد
تﺨتها در هر اتاق و موقعیت قرارگیری اتاقها در
راهرو با مدت بستری بیماران همبستگی داشت.
ازآنجایی که این ویژگیها با احساس خلوت و حریم
خﺼوصی بیماران مرتبط هستند[ ]08میتوان این طور
نتیجه گرفت که حریم خﺼوصی برای جامعه آماری این
تحقیق مهم و موثر بوده است .با توجه به اینکه  ٪03از
جامعه آماری این تحقیق را بیماران سالمند باالی .0
سال تشکیل میداد این موضوع را میتوان با سن
بیماران مرتبط دانست ،زیرا ممکن است که این گروه
دارای هنجارهای حریم خﺼوصی متفاوتی نسبت به
جوانان باشند .لذا نتایج این تحقیق ممکن است برای
گروههای سنی جوان تر کاربردی نباشد .پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی این موضوع در نظر گرفته
شود .در این تحقیق سعی شد تأثیرات متغیرهای
مﺨدوشکننده با پیش پردازش و حذف دادههای
نویﺰکنترل شود ،اما به سبب عدم دسترسی به
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تحﺼیالت بیماران این عامل در تحقیق در نظر گرفته
نشد ،در حالی که که برخی مطالعات پیشین آن را بر
تاثیرپذیری بیماران از محیط موثر دانستهاند[.]0.
همچنین شیوع بیماری کرونا و تغییر در چیدمان
بیمارستان ،مشاهدات میدانی مطالعه حاضر را به یﻚ
نمونه موردی و بررسی دادهها را به سال  89محدود
کرد .لذا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی روش ارائه
شده در این تحقیق با نمونههای موردی بیشتری توسعه
یابد .نوآوری این تحقیق ارائه روشی نوین و مبتنی بر
علم تحلیل داده در ارزیابی کیفیت محیط اتاقهای
بستری بدون استفاده از پرسشنامه و روش مﺼاحبه بود
که میتواند در مطالعات آتی با هدف کشف تاثیر
ویژگیهای طراحی محیط بر نتایج بیماران توسعه یابد.
روشی که در این تحقیق به صورت یﻚ مطالعه موردی
ارائه شد نشان داد که تعامل طراحی با مطالعات مبتنی
بر تحلیل دادههای بیمارستانی میتواند به ارزیابی
طراحی فضاهای بستری و پیشبرد اهداف مطالعات
مبتنی بر شواهد کمﻚ کنند .این مطالعه همچنین سعی
کرد یﻚ مدل نظری منعطف و ساختاریافته مبتنی بر
مطالعات انسان – محیط و منطبق با اهداف حوزه
تحقیقات مبتنی بر شواهد ارائه کند .نتایج این تحقیق
میتواند برای طراحان محیطی و تﺼمیمگیرندگان این
حوزه در هنگام برنامهریﺰی و طراحی فضاهای درمانی
یا توسعه امکانات موجود کاربردی باشد .هر چند در این
مطالعه اطالعات مربوط به طراحی محیط با مشاهده
میدانی ثبت شدند ولی اتﺼال به یﻚ مدل اطالعات
ساختمان ) (BIMدر آینده امکان دستیابی به
دادههای محیطی که به طور مداوم به روز میشود را به
طور خودکار فراهم خواهد کرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان» تبیین
چارچوب مفهومی سالمت روان در معماری داخلی
کد
و
«
درمانی
فضاهای
 103.93.83...1.01.0..8.0.میباشد که در
تاریخ  138./ 3./03در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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علوم و تحقیقات تهران به تﺼویب رسیده است.
نویسندگان این مقاله ازهمکاری بیمارستان محترم امید
تهران که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند کمال
تشکر و قدردانی را دارند.

تاثیر ویژگیهای چیدمان فضایی

جدول  -0تیپ بندی چشم انداز پنجرهها بر اساس محل قرارگیری تخت بیماران
Table 1- Types of windows' view based on the location of patients' beds
دید اتاقهای جبهه شمالی

دید اتاقهای جبهه جنوبی

دید به سمت بﺨشی از ساختمان بیمارستان

دید به ساختمانها در خیابان اصلی مقابل بیمارستان
تیپ

شماره اتاق

بندی

330
338
313
311

V-3

شماره اتاق

333
33.
310
313

وجود دیوار بیمارستان در فاصله  1.60متری نسبت به پنجره
مانع دید وسیع بیمار میشود.

33.
33.

V-4

وجود دیوار بیمارستان در فاصله 3متری نسبت به پنجره مانع
دید وسیع بیمار میشود.

339

V-5

پنجره مسدود شده است.
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تیپ
بندی

V-1

دید وسیعی از پنجره به سمت خیابان اصلی برای
بیمار وجود دارد.

331
330

V-2

وجود دیوار جانبی بیمارستان مانع از دید وسیع بیمار
به خیابان اصلی میشود.
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جدول – 1ویژگیهای محیطی ثبت شده با مشاهده میدانی از اتاقهای بستری بخش داخلی بیمارستان امید
Table 2 - The recorded environmental characteristics of Omid Hospital inpatient rooms by field
observation.
ابعاد

ویژگیهای چیدمان فضایی

شماره اتاق

راست  /چپ دست

تعداد تﺨت

موقعیت تﺨت

چشم انداز پنجره

فاصله از درب ورودی بﺨش

فاصله از ایستگاه پرستاری

مساحت اتاق

عرض اتاق

ویژگیهای اسمی

راهرو شرقی
راهرو غربی

/ 89

طول اتاق (ادراک شده)

ویژگیهای عددی ()m/m2

310

چپ

0

A-B

V_2

86.3

96.0

1.603

3

.

311

چپ

1

C

V_2

1.6..

13683

1.

3603

.

313

راست

0

A-B

V_1

1968.

19613

1.633

3603

.630

310

چپ

0

A-B

V_1

01693

03680

1.633

3603

.630

313

چپ

0

A-B

V_3

01600

036.3

33

0

.6.3

313

چپ

0

A-B

V_4

1.6.0

1.6.3

1.6.3

3603

.

313

راست

0

A-B

V_4

136..

106.3

1.6.3

3603

.

313

چپ

0

A-B

V_5

13690

13

19633

3603

.

313

راست

0

A-B

V_3

196.3

96.0

19633

3603

.

301

چپ

0

A-B

V_3

01603

11600

19693

3603

.

300

هر دو

.

A-B

V_3

00603

10600

30

06.0

.600

301

چپ

0

A-B

V_1

006.3

106.3

03

36.3

0613

303

چپ

1

C

V_1

00603

10609

1.

3630

.
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تاثیر ویژگیهای چیدمان فضایی
جدول  :3جدول احتمال و نتایج همبستگی ویژگیهای اسمی محیط و مدت بستری بیماران با آزمون مجذور کای
Table 3: Contingency table and Chi-square test results of nominal features of the environment
correlation with length of hospital stay
جدول احتمالی

 13و بیشتر

03-11

3-00

3-3

متغیرهای مستقل
(ویژگیهای محیطی)
چشم انداز پنجرهها

متغیر وابسته
(بازههای بستری -روز )
26.500000

13.875

6.156863

1.826923

V_1

20.000000

11.000

6.333333

2.235294

V_2

23.333333

14.400

6.264151

2.000000

V_3

27.000000

11.250

6.000000

1.666667

V_4

0.000000

0.000

4.500000

1.000000

V_5

24.000000

14.00000

6.846154

2.125000

1

24.833333

13.37931

6.086538

1.858333

2

0.000000

15.60000

6.117647

1.882353

4

23.833333

14.200

6.433333

1.885965

راست دست

27.000000

13.125

5.613636

1.897436

چپ دست

24.75

13.733333

6.220588

1.794872

A

25.00

13.684211

5.924528

1.949153

B

24.00

14.000000

6.846154

2.125000

C

تعداد تﺨتها

جهت اتاق

موقعیت تﺨت

نمایش اجزای آزمون مجذور کای
Chi values
Cor

X2

Chi2
**

استﺨراج شده

محاسبه شده

21.03
️✔

23.54

6

21.53 >12.59
3

0.28 <7.81
12.59

0.001

0.964

جهت اتاق
(راست/چپ دست)

0.964 > 0.05
0.12

0.12 < 12.59

6

0.999
0.999 > 0.05

* درجه آزادی ()Degree of freedom
**مقداری که از جدول پراکندگی مجذور کای (از تقاطع درجه آزادی و سطح اطمینان  )3630بدست آمده است.
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تعداد تﺨتها

0.001 < 0.05
0.28

➖

0.023

چشم انداز پنجرهها

0.023 < 0.05
21.53

7.81

➖

12

23.54 >21.03
12.59

️✔

*Dof

P_Value

مدیریت بهداشت و درمان 0011؛ )3( 01

موقعیت تﺨت

ساره نیکآبادی و همکاران

( (مولفههای محیطی موثر بر ادراک و نتایج بیماران در رویکرد مبتنی بر شواهد، – چارچوب نظری پژوهش0 شکل
Figure 1 - Theoretical Framework of the Research, (effective environmental features on patients'
perception and outcome linked to evidence-based approach)

 – پالن اتاقهای بستری بیماران در بخش داخلی بیمارستان امید1 شکل
Figure 2- Plan of patients' rooms in the internal ward of Omid Hospital
)3( 01 ؛0011 مدیریت بهداشت و درمان
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شکل -3نمایش همبستگی ویژگیهای عددی محیط با نقشه حرارتی
Figure 3- The Heat map shows the correlation of the numerical features of the environment.
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The Spatial Layout Effect on the Restorative Quality of the Inpatient Ward
Environment

Abstract

Nikabadi S1, Zabihi H2, Shahcheraghi A 3

Introduction: The study focused on examining the role of the spatial layout of hospital
rooms on improving patients' outcomes with an interdisciplinary approach based on data
science.
Methods: The present research was mixed-method and done through coding in the
Python programming environment. The research data included demographic
characteristics, patients' history, and environmental characteristics collected through the
health information system of the hospital (HIS) and field observation. This was a crosssectional done in 2019 with a sample volume of 330 patients in the Omid hospital. Data
correlation was measured by drawing a Heat map and chi-square test with a significant
level of (α <0.05). The data clustering was done using the Cluster map.
Results: According to the Chi-squared test results, two environmental characteristics
including the number of beds and the view of windows were correlated with the length
of hospital stay (LOS). According to the Heat map, the rooms' distance from the nursing
station and the ward entrance with the correlation values of 0.69 and 0.76, respectively,
compared with the size of the rooms with a correlation value of 0.5 was more correlated
to the LOS. The effect of the room length compared to width was greater with 0.52 and
0.48 values, respectively. Either right or left-handedness of the rooms and the beds'
distance of the window, did not correlate significantly with LOS.
Conclusion: The results confirmed the effect of rooms' spatial layout on patients'
(EBD). recovery. This research was a step in the development of evidence-based design
Keywords: Spatial layout, Inpatient room, Data analysis, Length of stay, Evidencebased design.
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