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چکیده
فضای بستری از جمله فضاهایی است که بر حاالت روحی وروانی کودکان تاثیر می گذارد وکودکان بر اثر بیماری های مختلف بهه مرابتهت ههای اصهی
نیاز دارند تا سالمت جسم و روان ود را بازیابند ،این محیط باید به گونه ای فراهم شود تا آنان کمتر دچار تنش و اضطراب گشته و بهه راحتهی نیازههای
روحی وجسمی آنان بر طرف گردد .طراحی ضعیف این محیط ها ،می تواند ستب تشدید ا تالالت رفتاری وهمچنین ترس واضطراب در آنهها گهردد .ایهن
ضرورت باعث شد تا این پژوهش با هدف بررسی مولفه های تأثیرگذار محیط کالتدی در طراحی بیمارستان جهت کاهش اضهطراب و بهتهود پاسها ههای
روانی _ فیزیولوژیکی در بیمارستان کودکان صورت پذیرد .این پژوهش فضای بستری کودک را مورد بررسی بهرار داده وبهه ایهن مسهاله مهی پهردازد کهه
کودکان چه نیازهایی در این محیط ها داشته وآیا می توان با ارائه الگوی فضایی اص ،محیطی مطلوب جههت بسهتری شهدن کودکهان بهه وجهود آورد
اطالعات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مذکور ،از طریق پرسشنامه هایی ،بین کودکهان د تهر وپسهر کهه محهیط بیمارسهتان را تجربهه کهرده انهد و
همراهان آنها جمع آوری شده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Spss16و آزمهون ههای کلمهوگروف – اسهمیرنوف و آزمهون همتسهتگی
پیرسون بهره گرفته شده است .نتایج بدست آمده ،حاکی از آن است که کودکان در محیط کالتدی دارای نیازهایی می باشند که بها در نرهر گهرفتن ایهن
نیازها وادغام آن با راهکارهای استخراج شده از تحقیقات پیشین در زم ینه معضالت موجود در محیط های درمانی کودکان ،می توان راهکارههایی هاص،
برای طراحی فضای بستری کودکان پیشنهاد داد که ستب ایجاد محیطی مطلوب تر در دوران بستری شدن گردد.
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