
و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت  86123بهار

و مقايسه با استاند فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستان *اردهاي شهر اصفهان

2، ليال روح االمين1محمود كيوان آرا

 چكيده
و روان هاي مختلف به مراقبت بخش كودكان مربوط به اطفالي است كه بر اثر بيماري:مقدمه هاي خاصي نياز دارند تا سالمت جسم

و به راحتي نيازهاي ان براي كودكان بايد به گونهمحيط بيمارست. خود را بازيابند اي فراهم شود تا آنان كمتر دچار تنشو اضطراب گشته

و جسمي آنان برطرف گردد هاي ها باعث شد تا اين پژوهش با هدف بررسي فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستان اين ضرورت. روح

و مقايسه . صورت پذيرفت1384 آن با استاندارد در سالي شهر اصفهان

و نوع مطالعه توصيفي بوده كه براي جمع:روش بررسي از آوري داده اين پژوهش كاربردي و پس ها از چك ليست استفاده شده

و پايايي آن، پژوهشگر شخصاً نسبت به تكميل اين چك ليست اقدام نموده است از. سنجش روايي اطالعات به دست آمده پس

و تحليل قرار گرفتSPSSي امهاستخراج با استفاده از برن . مورد تجزيه

و معماري ساختمان«هاي غيردانشگاهي از لحاظ هاي دانشگاهي در مقايسه با بيمارستان نتايج نشان داد كه بيمارستان:ها يافته » طراحي

و رفاهيواحدهاي درماني،«از نظر وجود. دارا هستند) درصد25/81(درصد هماهنگي باالتري را با استانداردها مورد نياز» آموزشي

و امكانات«از لحاظ. هاي غيردانشگاهي بودند هاي دانشگاهي در شرايط بهتري نسبت به بيمارستان بخش اطفال نيز بيمارستان تجهيزات

 با رعايت حداكثرها تر بودند زيرا در اين بيمارستان هاي غير دانشگاهي مناسب هاي دانشگاهي در مقايسه با بيمارستان بيمارستان» رفاهي

. درصد از استانداردها شرايط خوبي از نظر رفاهي براي بيماران فراهم شده است96/74

.هاي اصفهان از لحاظ فضاي فيزيكي بخش اطفال به طور نسبي در شرايط مناسبي قرار دارد بيمارستان:گيري نتيجه

ويها بيمارستان:هاي كليدي واژه بژه از كودكان؛ بخش مراقبت .هاي بيمارستانخش؛

 تحقيقي:نوع مقاله

11/3/87:پذيرش مقاله25/5/85:اصالح نهايي23/12/84: مقالهدريافت

روح:ارجاع و مقايـسه بـا اسـتاندارد. االمين ليال كيوان آرا محمود، مـديريت اطالعـات. فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستانهاي شهر اصفهان
.132-123):1(4؛1386سالمت 

 مقدمه
كه)1(ترين نهاد پزشكي است در اكثر كشورها بيمارستان مهم

ميي به ارائه و درماني با. پردازد خدمات بهداشتي بيمارستان

و تسهيالت ويژه در بازگشت سالمت  استفاده از امكانات

و  و نيز تحقيقات پزشكي و رواني افراد بيمار جامعه جسماني

و درمان نقش آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز بخش به داشت

بنابراين نه تنها بيمارستان به دليل).2( نمايد اساسي ايفا مي

 خدمات درماني داراي اهميت است بلكه در بعد آموزشي ارائه

 است كه توسط 83481 اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره٭

.پزشكي اصفهان حمايت گرديده است معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

پزشكي اصفهان دانشگاه علومشناسي پزشكي استاديار جامعه.1

 Email:Keyvanara@mng.mui.ac.ir)ي مسوول نويسنده(

پزشكي كارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم.2

 اصفهان

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستان  ...هاي شهر اصفهان

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 124 86بهار

مي آن را شود كه عده گونه مهم تلقي » معبد علم«اي آن

).3(اند ناميده

در گذشته به دليل توسعه نيافتگي پزشكي مدرن علت

ياها بيماري و  به انواع نيروهاي غير مادي، فسق فجور مردم

و بدين ترتيب روش ضعف اخالقي نسبت داده مي هاي شد

و)4(شد درماني نيز متفاوت از شرايط كنوني انجام مي

و منازل بستري مي شدند، اما امروزه به دليل بيماران در معابد

و درمان، پزشكي از معبدي سلطه  پزشكي زيستي بر بهداشت

افزون بر آن، بستري كردن).5(و منزل به بيمارستان پيوست

ازي بيمار در بيمارستان خانواده  او را از تحمل بسياري

ت آسأمشكالت مراقبتي مانند وده كرد مين نيازهاي بيمار

يك)7و6( و و بيمارستان به عنوان يك نهاد اجتماعي

و ساخت بيمارستان. سازمان مراقبتي شكل گرفت به طراحي

وي دهنده ترين واحد ارائه عنوان مهم خدمات بهداشتي

و اكثر كشورها با  درماني از اهميت خاصي برخوردار است

اجتماعي، مواد- توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي

و مسائل تأمين اجتماعي خويش  ساختماني، بهداشت

هاي خود حداقل استانداردها را براي ساخت بيمارستان

م در).2(دهنديمورد توجه قرار مطالعات انجام شده

كه خصوص فضاهاي فيزيكي بيمارستان نشان مي دهد

ريزي دارد زيرا طراحي بيمارستان نياز به برنامه

هاي متفاوتي از ساير بناها ها حاوي ويژگي بيمارستان

هاي بيمارستاني به ويژه افزون بر اين بخش. هستند

ا ز اين راه بتواند بخش اطفال نياز به واحدهايي دارد تا

و و آموزشي به خوبي انجام شده  فرآيندهاي درماني

و مطبوعي را براي كودكان فراهم سازد ).8(محيط آرام

شود، هنگامي كه كودك در بيمارستان بستري مي

ي بيمارستان است كه افزون بر بازگرداندن سالمت وظيفه

و رشد طبيعي او توجه داشته باشد . كودك، به نيازها

و وجود ها، بازي گذاري حق انتخاب غذا، فعاليتوا ها

و امكانات رفاهيي هاي مورد عالقه اسباب بازي  كودك

ديگر در محيطي مناسب از جمله موضوعات با اهميتي

در است كه در صورت برنامه ريزي درست، بيمارستان را

و دوست داشتني مي و نظر كودكان بيمار مطلوب سازد

و تقويتي يدن معالجهمسلماً در سرعت بخش  آنها

به).9(شان تأثير به سزايي خواهد داشت روحيه با توجه

باهپيشگفتاهميت مطالب   در اين پژوهش سعي شد تا

هدف تعيين چگونگي فضاي فيزيكي بخش اطفال در

و مقايسه بيمارستان  آن با استانداردي هاي شهر اصفهان

وه هاي اطفال بيمارستان بپردازد، لذا بخش اي دانشگاهي

و«غيردانشگاهي شهر اصفهان با توجه به  طراحي

و«،»معماري ساختمان واحدهاي درماني، آموزشي

و امكانات رفاهي«و همچنين» رفاهي در» تجهيزات

شد1384سال . مقايسه

 روش بررسي

پژوهش حاضر كاربردي، از دسته مطالعات توصيفي بوده كه

هايل در بيمارستانبه بررسي فضاي فيزيكي بخش اطفا

و مقايسه دري شهر اصفهان  1384سال آن با استاندارد

تمام( بيمارستان9ي پژوهش شامل جامعه. پرداخته است

و بيمارستان هاي شهر اصفهان اعم از دولتي، خصوصي

بوده كه داراي بخش اطفال) هاي بيمه وابسته به سازمان

ري صورتگي بنابراين در اين پژوهش نمونه. باشد مي

و كليه هايي كه داراي بخش اطفالي بيمارستان نگرفت

و در شهر اصفهان قرار داشت مورد مطالعه قرار  بوده

از آنجا كه ماهيت اين پژوهش توصيفي، كاربردي. گرفت

اي منابع كتابخانهبود، اطالعات مورد نياز از راه استفاده از 
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و همكارمحمود كيوان آرا

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت  86125 بهار

ا( ميدانييو همچنين از روش مطالعه ز كه عبارت

صورت) آوري اطالعات از طريق پرسشنامه است جمع

از. گرفت پرسشنامه توسط پژوهشگر با استفاده

استانداردهايي كه در ضوابط مربوط به استانداردهاي 

سفضاي فيزيكي وجود داشت، و حاوي ه ساخته شده

سواالت مربوط به فضاي فيزيكي بخش: قسمت بود

وا) سوال16(اطفال  و، سواالت مربوط به حدهاي درماني

به) سوال16(رفاهي بخش اطفال  و سواالت مربوط

و امكانات رفاهي بخش اطفال ). سوال43(تجهيزات

از براي سنجش روايي ابزار اندازه گيري اين پژوهش

و براي سنجش پايايي از  روايي وابسته به محتوا

Crobnach Alfa و  استفاده شد كه اعتبار پرسشنامه

 به دست Alfa درصد5/98ي برابر سوال76چك ليست

. گيري بود آمد كه حاكي از اعتبار باالي ابزار اندازه

و براساس و چك ليست توسط پژوهشگر پرسشنامه

. شرايط فعلي فضاي فيزيكي بخش اطفال تكميل گرديد

براساس امتياز كسب شده براي هر سوال، ميزان هماهنگي

در هر بيمارستان فضاي فيزيكي بخش اطفال با استانداردها 

به اين صورت كه ميزان هماهنگي براساس. مشخص شد

و) متوسط-بلي(2،) نامطلوب-بلي(1،)خير(امتيازات صفر 

شد) مطلوب-بلي(3 از هاي جمع داده. ارزيابي آوري شده پس

 مورد تحليل قرار گرفت SPSSيي برنامه استخراج به وسيله

م و و درصد،ي حاسبهو با استفاده از تنظيم جداول  فراواني

.ارائه گرديدند

ها يافته

و تحليل آنها از جامعه پس از گردآوري داده ي مورد ها
:دست آمدپژوهش نتايج زير به

 بيمارستان5 بيمارستان مورد مطالعه،9از مجموع

و-آموزشي درماني بوده كه تمام آنها وابسته به دولت هستند

كه) درمانييا( بيمارستان غيرآموزشي4  مورد خصوصي2بود

ت2و . بوده استمين اجتماعيأ مورد وابسته به سازمان

در1جدول  استانداردهاي فضاي فيزيكي بخش اطفال
و معماري«هاي شهر اصفهان از بعد بيمارستان طراحي
و«و» واحدهاي درماني، آموزشي«،»ساختمان تجهيزات

مي» امكانات رفاهي وري كه در جدولط دهد، همان را نشان
مي1 و درصد پاسخ3/26شود مالحظه معماري ها طراحي

- هاي مورد مطالعه را در سطح بلي ساختمان بيمارستان
مطلوب ارزيابي نموده كه حاكي از شرايط هماهنگي با

مي. استاندارد است و اين مطلب نشان دهد كه طراحي
ها تقريباً مناسب معماري بخش اطفال اين بيمارستان

مي. باشديم كه جدول فوق همچنين نشان 6/16دهد
و رفاهي بخش درصد پاسخ ها واحدهاي درماني، آموزشي

- هاي مورد مطالعه را در سطح بلي اطفال بيمارستان
مطلوب ارزيابي نموده كه شرايط مساعدي را از لحاظ

وجود واحدهاي مورد نياز بخش اطفال در اين بيمارستان 
ميدر اين. دهد نشان نمي  شود جدول همچنين مالحظه

ها استانداردهاي فضاي فيزيكي پاسخ درصد5/32كه
هاي شهر اصفهان در بعد بخش اطفال را در بيمارستان

و امكانات رفاهي در سطح بلي مطلوب ارزيابي- تجهيزات
وي نموده كه اين مطلب نشان دهنده  وجود امكانات

ن تجهيزات رفاهي نسبتاً خوبي در بخش اطفال اي
مي بيمارستان .باشد ها
و درصد استانداردهاي فضاي2جدول  توزيع فراواني

و معماري فيزيكي بخش هاي اطفال را در سه بعد طراحي

و و امكانات و رفاهي  ساختمان، واحدهاي درماني، آموزشي
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و فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستان  ...هاي شهر اصفهان

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 126 86بهار

بي:1جدول  هاي شهر اصفهان از ابعاد مختلف مارستانتوزيع درصد فراواني سطوح هماهنگي با استانداردهاي فضاي فيزيكي بخش اطفال در

و درصد  فراواني

و معماري ساختمان و رفاهي طراحي و امكانات رفاهي واحدهاي درماني، آموزشي  سطوح هماهنگي با استاندارد تجهيزات

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
5/32 383/26246/16129 مطلوب- بلي

3625106/0867/21 متوسط- بلي

185/12106/0373/9 نامطلوب- بلي

3/36 483/33942/65144 خير

هاي دانشگاهي نشان تجهيزات رفاهي به تفكيك بيمارستان

مي2همانگونه كه در جدول. دهد مي شود در بعد مالحظه

و معماري ساختمان بيمارستان امام موسي كاظم  )ع(طراحي

هاي نسبت به ساير بيمارستانتري از وضعيت مطلوب

و  دانشگاهي برخوردار بوده، از بعد واحدهاي درماني، آموزشي

و  و در بعد امكانات رفاهي بيمارستان عيسي بن مريم

تجهيزات رفاهي نيز همين بيمارستان در شرايط خوب قرار 

.گرفته است

 هاي شهر اصفهان از ابعاد مختلف در بيمارستانتوزيع درصد فراواني استانداردهاي فضاي فيزيكي بخش اطفال:2جدول

و درصد فراواني
و معماري ساختمان و رفاهيطراحي و امكانات رفاهيواحدهاي درماني، آموزشي تجهيزات  بيمارستان

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
ـ مطلوب 375/1825/12945/20بلي
ـ متوسط 65/37375/181227/27 بلي
ـ نامطلوب 42500945/20 بلي

هرا
الز

»
375/181175/68148/31 خيرا»س

ـ مطلوب 25/12375/18536/11بلي
ـ متوسط 65/37001075/22 بلي
ـ نامطلوب 375/1825/12409/9 بلي ين

ام
625/311325/812250 خير

ـ مطلوب 375/18525/311227/27بلي
ـ متوسط 850125/6189/40 بلي
ـ نامطلوب 125/6125/600 بلي

يم
مر

بن
سي

عي

425925/56148/31 خير

ـ مطلوب 425125/679/15بلي
ـ متوسط 25/12375/18135/19 بلي
ـ نامطلوب 25/12375/18536/11 بلي

سي
مو

مام
ا

ظم
كا

)ع(

850105/62189/20 خير

ـ مطلوب 375/1825/1266/13بلي
ـ متوسط 25/12001072/22 بلي
ـ نامطلوب 375/18375/18409/9 بلي هدا

الش
سيد

8501175/68245/54 خير»ع«
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و همكارمحمود كيوان آرا

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت  86127بهار

و درصد استانداردهاي فضاي3جدول  توزيع فراواني

و معماري  فيزيكي بخش اطفال را از سه بعد طراحي

و ساختمان، و امكانات و رفاهي واحدهاي درماني، آموزشي

هاي غيردانشگاهي تجهيزات رفاهي به تفكيك بيمارستان

براساس جدول بيشترين مطلوبيت در ابعاد. دهد نشان مي

و  و واحدهاي درماني، آموزشي و معماري ساختمان طراحي

هاي غيردانشگاهي متعلق به بيمارستان رفاهي در بيمارستان

و  و باالترين مطلوبيت در بعد امكانات دكتر غرضي است

.شود تجهيزات رفاهي به بيمارستان شهيد مطهري مربوط مي

 هاي غير دانشگاهي توزيع درصد فراواني استانداردهاي فضاي فيزيكي بخش اطفال از ابعاد مختلف به تفكيك بيمارستان:3جدول

و درصد  فراواني

و معما و رفاهي ري ساختمانطراحي و امكانات رفاهي واحدهاي درماني، آموزشي  بيمارستان تجهيزات

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

ـ مطلوب 83/5353/33286/63 بلي

ـ متوسط 16/600127/2 بلي

ـ نامطلوب 16/616/6409/9 بلي

ضي
غر

كتر
د

53/339601125 خير

ـ مطلوب 53/3346/26176/38 بلي

ـ متوسط 32016/6122/27 بلي

ـ نامطلوب 32016/6381/6 بلي هرا
الز

مه
فاط

»
46/26960122/27 خير»س

ـ مطلوب 76/4623/13299/65 بلي

ـ متوسط 46/2616/6127/2 بلي

ـ نامطلوب 0000127/2 بلي

ري
طه

دم
شهي

46/261280135/29 خير

ـ مطلوب 46/26320122/27 بلي

ـ متوسط 46/2616/694/20 بلي

ـ نامطلوب 16/60079/15 بلي دي
سع

640113/731636/36 خير

 بحث

و پژوهش حاضر، ميزان هماهنگي وضعيت فعلي فضاي نتايج

ها را با استانداردها نشان فيزيكي بخش اطفال بيمارستان

مي. دهد مي و اين ميزان هماهنگي را توان براساس طراحي

و  معماري ساختمان، واحدهاي مورد نياز بخش اطفال

و  و امكانات رفاهي مورد بررسي قرار داد تجهيزات

هاي مختلف شهر اصفهان را از اين لحاظ مقايسه بيمارستان

و معماري ساختمان،. كرد از8/63براساس طراحي  درصد

هاي مختلف اصفهان رعايت ندارد در بيمارستانموارد استا

و3/26شده است كه از اين مقدار   درصد آن در سطح عالي

و25مطلوب بوده،  درصد نيز5/12 درصد در سطح متوسط

.در سطح نامطلوب ارزيابي شده است

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و فضاي فيزيكي بخش اطفال بيمارستان  ...هاي شهر اصفهان

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 128 86بهار

شود كه در بين براساس نتايج به دست آمده مشخص مي

ب بيمارستان يمارستان الزهراء هاي دانشگاهي شهر اصفهان

 بيشترين درصد هماهنگي را با استانداردها از لحاظ)س(

و بيمارستان عيسي و معماري ساختمان داشته است طراحي

اند البته شايدو امين در درجات بعدي قرار گرفته)ع(بن مريم 

اين سه بيمارستان دليل يكساني براي اين برتري نداشته باشد 

ب اندا توجه به شرايط خود توانستهولي به هر حال هر كدام

)س(بيمارستان الزهرا. اين ميزان هماهنگي را ايجاد كنند

و طراحي مناسب آن و مجهزي است بيمارستان بسيار بزرگ

و همچنين نوساز بودن آن باعث شده تا نسبت به ساير 

تري به استاندارد هاي اصفهان هماهنگي نزديك بيمارستان

با اينكه)ع(داشته باشد ولي بيمارستاني چون عيسي بن مريم 

و طرح اوليه آن نيز نه به  يك بيمارستان بسيار قديمي است

هر(عنوان بيمارستان بلكه به عنوان كليسا طراحي شده است 

ولي شايد بتوان) چند كه تغييرات زيادي در آن صورت گرفته

ط و معماريدليل اين هماهنگي در  را به كوچك بودن راحي

.آن نسبت داد

به هاي غيردانشگاهيي بين بيمارستاني مقايسه اما نتيجه

و)س(هاي فاطمه الزهرا اين صورت خواهد بود كه بيمارستان

در2/73و3/73شهيد مطهري به ترتيب با  درصد هماهنگي

و دوم قرار مي د درجات اول و بعد از آن بيمارستان كتر گيرند

ولي اگر. غرضي است كه باالترين درصد هماهنگي را دارد

و  بخواهيم براساس درصدهاي مربوط به نزديكي طراحي

بينيم كه بيمارستان معماري به استانداردها قضاوت كنيم مي

در)س(فاطمه الزهرا  به3/3 تنها  درصد از موارد مربوط

و معماري ساختمان كامالً با استانداردها هم اهنگ طراحي

بوده است در صورتي كه در بيمارستان شهيد مطهري اين 

مي6/46ميزان  از درصد و در بيمارستان دكتر غرضي باشد

 درصد آن كامال3/53ً درصد هماهنگي با استاندارد،5/66

و خوبي است . هماهنگ بوده است كه درصد بسيار باال

و فاطمه الزهرا بيمارستان  به علت)س(هاي دكتر غرضي

تو خصوصي دارند، مين اجتماعي تقريباً حالت نيمهأابستگي به

هاي اوليه آنها از الگوي كشورهاي با توجه به اينكه در طرح

را ديگر استفاده شده است توانسته و محيط خوبي اند وضعيت

دررهبه. براي بيماران مهيا كند حال پژوهشگران معتقدند كه

و  و كاربرد آن در صورت لزوم اصالح طراحي بيمارستان فضا

).10(آن حائز اهميت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد 

و غيردانشگاهي،ي بيمارستان با مقايسه هاي دانشگاهي

با25/81با)س(بيمارستان الزهرا   درصد در مقايسه

 درصد هماهنگي3/73با)س(بيمارستان فاطمه الزهرا

م. دهد بيشتري را نشان مي ورد نياز بخش براساس واحدهاي

و يا رفاهي،  از8/29اطفال اعم از درماني، آموزشي  درصد

هاي مختلف شهر اصفهان موارد استاندارد در بيمارستان

 درصد آن در سطح6/16رعايت شده است كه از اين مقدار 

و مطلوب بوده است و6/0عالي 6/0 درصد در سطح متوسط

.درصد نيز در سطح نامطلوب ارزيابي شده است

اي را بين چنانچه بخواهيم از اين لحاظ مقايسه

مي بيمارستان توان به اين هاي مختلف اصفهان انجام دهيم

و سيدالشهدا)س(نتيجه رسيد كه بيمارستان الزهرا  )ع(، امين

و بيمارستان درصد يكساني را به خود اختصاص داده هاي اند

اي حتي درصده)ع(و امام موسي كاظم)ع(عيسي بن مريم 

. اند كسب كرده)س(باالتري را نسبت به بيمارستان الزهرا

البته بايد توجه داشت كه اين درصدها مربوط به واحدهاي

و به بزرگ بودن يا كوچك بودن  مورد نياز بخش است

و يا عمومي بودن آن مربوط  و يا تخصصي بيمارستان

.باشد نمي
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نشي بيمارستان نتايج حاصل از مقايسه ان هاي خصوصي

 درصد9/39دهد كه باالترين سطح هماهنگي با استاندارد مي

از است كه متعلق به بيمارستان دكتر غرضي مي و بعد باشد

مربوط)س( درصد به بيمارستان فاطمه الزهرا8/39آن 

هاي وابسته به سازمان باشد كه هر دو از بيمارستان مي

مي مينأت در. باشند اجتماعي مجموع بايد اشاره نمود كه

به بيمارستان هاي دانشگاهي درصد باالتري را نسبت

.اند هاي غيردانشگاهي به دست آورده بيمارستان

و امكانات رفاهي،  درصد5/63در خصوص داشتن تجهيزات

هاي مختلف شهر اصفهان رعايت از موارد استاندارد در بيمارستان

و5/32شده است كه از اين مقدار   درصد آن در سطح عالي

و7/21مطلوب بوده، در3/9 درصد در سطح متوسط  درصد نيز

.سطح نامطلوب ارزيابي شده است

اي را بين چنانچه بخواهيم از اين لحاظ مقايسه

مي بيمارستان توان به اين هاي مختلف اصفهان داشته باشيم

هاي دانشگاهي اصفهان نتايج رسيد كه در بين بيمارستان

17/68با)ع(و عيسي بن مريم)س(هاي الزهرا بيمارستان

اند بيشترين امكانات رفاهي را براي بيماران خود درصد توانسته

از45/20تنها)س(ولي بيمارستان الزهرا. فراهم كنند  درصد

و كامالً مطابق با استاندارد مي باشد موارد آن در سطح مطلوب

كه در بيمارستان عيسي بن مريم اين ميزان معادل در صورتي

مي27/27 به درصد باشد كه شرايط بهتري را نسبت

مي)س(بيمارستان الزهرا  ترين درصد مطلوبيتكم. دهد نشان

41/45باشد كه تنهامي)ع(مربوط به بيمارستان سيدالشهداء

و درصد بااليي از آن در درصد از موارد استاندارد رعايت شده

و نامطلوب مي .باشد سطح متوسط

مي بيمارستانها در مورد داده دهد هاي غيردانشگاهي نشان

 درصد توانسته است96/74كه بيمارستان دكتر غرضي با 

ي باالترين درصد را نسبت به رعايت استانداردها در زمينه

امكانات رفاهي به دست آورد كه البته در اين زمينه با

مي)س(استانداردهاي بيمارستان فاطمه الزهراء  . باشد نزديك

باترين كم هاي درصد در بين بيمارستان9/69 ميزان

در. باشد غيردانشگاهي مربوط به بيمارستان سعدي مي اما

ميهاي دانشگاهي مقايسه با بيمارستان كه مالحظه شود

به بيمارستان هاي غيردانشگاهي درصدهاي باالتري را نسبت

كه هاي دانشگاهي به خود اختصاص داده بيمارستان اند بطوري

و شهيد)س(هاي دكتر غرضي، فاطمه الزهراء ستانبيمار

مطهري درصدهاي باالتري را حتي نسبت به بيمارستان الزهراء

.اند به دست آورده)س(

هاي دانشگاهي سرانجام اگر بخواهيم وضعيت بيمارستان

و غيردانشگاهي را از لحاظ فضاي فيزيكي بخش اطفال 

ت آمد، مشخص مقايسه كنيم با توجه به نتايجي كه به دس

و معماري ساختمان بيمارستان مي هاي شود كه از نظر طراحي

به. دانشگاهي هماهنگي بيشتري با استانداردها دارند با توجه

ب دست آمده در بين بيمارستانه نزديك بودن درصدهاي

و نيز درصدهاي پايين به دست  و غيردانشگاهي دانشگاهي

طور كه قبالً نيز همانآمده در مورد هر دو دسته بيمارستان، 

ها بيمارستاني توان نتيجه گرفت كه در اداره اشاره شد مي

فقط بخش اطفال به عنوان يك بخش بستري در نظر گرفته

روانشناسي بر اساس در صورتي كه اگر اين امر. شود مي

 درصد با ساير95كودك بررسي گردد، بخش اطفال حدود 

دهد كه بخش اطفالميمطالعات نشان. ها تفاوت دارد بخش

و محيط خالقي براي فعاليت هاي بايد خوشايند، دلپذير

و ذهني كودك باشد  ).11(جسمي

اما از لحاظ امكانات رفاهي موجود در بخش اطفال

هاي غيردانشگاهي از اين نظر درصد قابل توجهي بيمارستان
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كه. باشد اند كه اين دور از انتظار نمي را كسب كرده چرا

به هاي غيردولتي در رقابت با بيمارستان ستانبيمار هاي دولتي

و يكي از مواردي كه مي تواند در اين دنبال جذب بيمار هستند

زمينه كمك كند ايجاد امكانات رفاهي است چرا كه بيماران 

دهند همين امكانات آنچه را كه بيشتر مورد توجه قرار مي

و آسايش  و از اين راه به دنبال آرامش . بيمار خود هستنداست

تواند در جذب بيمار بسيار موثر بنابراين امكانات رفاهي مي

و بيمارستان هاي غيردولتي با منابع مالي خود به منظور باشد

ايجاد امكانات براي بيماران از آزادي عمل بيشتري 

هاي دولتي اين چنين برخوردارند ولي در مورد بيمارستان

و اين نكته هاي دولتي كه بيمارستان مهمي استي نيست

.بايد آن را مورد توجه قرار دهند

چنانچه سازماني از جمله بيمارستان بتواند رضايت

و به گونه كه مشتريان خود را جلب كند اي برخورد كند

مشتري با رضايت كامل از سيستم خارج شود موفقيت بزرگي 

 اين نتايج خود� همه. براي آن سيستم محسوب خواهد شد

و تقويت اي باشد براي برطرف كردن ضعف واند برنامهت مي ها

و ايده در كردن نقاط قوت تا بتوان شرايط خوب آلي را

.ها پديد آورد بيمارستان

 نتيجه گيري

هدف از اين پژوهش عبارت بود از بررسي فضاي فيزيكي

و مقايسه بخش اطفال در بيمارستان  آنهاي هاي شهر اصفهان

ن منظور سه حوزه از فضاهاي فيزيكي بدي. با استاندارد

و«: اي اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته بيمارستان طراحي

و رفاهي«،»معماري ساختمان و»واحدهاي درماني، آموزشي ،

و امكانات رفاهي«همچنين به طور كلي بايد.»تجهيزات

هاي دانشگاهي در راحي بيان نمود كه بخش اطفال بيمارستان

. مان سازگاري بيشتري با استانداردها دارندو معماري ساخت

و به طور عمده ها در بيمارستان اين بخش هاي غير دانشگاهي

و بيش از  و امكانات بيشتري بوده خصوصي داراي تجهيزات

ي مقايسه. اند هاي دولتي به اين امر توجه نموده بيمارستان

و رفاهي مورد نياز بخش وضعيت واحدهاي درماني، آموزشي

و غيردانشگاهي حاكي فال بين بيمارستاناط هاي دانشگاهي

را از آن است كه بيمارستان هاي دانشگاهي درصد باالتري

اند نسبت به بيمارستان غير دانشگاهي به خود اختصاص داده

.باشد اما اين تفاوت چندان وسيع نمي

 پيشنهادات

 توان با توجه به تحقيق انجام شده از جمله موضوعاتي كه مي

وي هاي ديگر مورد استفاده جهت انجام پژوهش  دانشجويان

بررسي نگرش والدين: پژوهشگران قرار گيرد عبارتند از

ي تأثير فضاي فيزيكي بيمارستان بر روند بيماران درباره

ي درمان در بخش اطفال، بررسي نگرش پرستاران درباره

 تأثير فضاي فيزيكي بخش اطفال در درمان بيماران، بررسي

و نگرش والدين درباره ي وجود مراقب كودك در بخش اطفال

مندي تأثير آن بر روند درمان بيماران، تعيين ميزان رضايت

وجود امكانات رفاهي در بخش اطفال بيماران در خصوص 

.هاي مختلف شهر اصفهان بيمارستان
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Comparison of Physical Space of Pediatric Wards in Isfahan Hospitals 
with Standards 

Mahmood Keyvanara, PhD1; Leila Roholamin2

Abstract 
Introduction: Pediatric wards are places for care of children with physical and psychological 
problems. These places should be designed to reduce anxiety and Cather for children’s emotional 
and physical needs. This research aimed to assess physical spaces of pediatric wards in Isfahan 
hospitals during 1384 with comparison to standards. 
Methods: This is a descriptive study. A valid and reliable checklist was used for data collection. 
Data were collected personally by the researcher. Data were analyzed using SPSS 
Results: University affiliated hospitals had a better standard (%81.25) design and architecture 
compare to other hospitals. “Educational, Treatment and Welfare" units at university affiliated 
hospitals were better than non university hospitals. University affiliated hospitals were providing 
a better standard on “welfare facilities” (%74.96) compared to others. 
Conclusion: Physical spaces of pediatric wards at Isfahan hospitals are appropriate. 
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