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 چکیده
شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین عوامل موثر در طراحی بیمارستان، توجه کردن به شرایط حساس و آسیب پذیری روحی و روانی 

یط می تواند سبب تشدید بیماران است.بیمارستان ها فضاهایی هستند که بر روح و روان بیماران تاثیر می گذارد وطراحی ضعیف این مح

بیماری واضطراب در مراجعه کننده باشد.یکی از مولفه های مهم در روند طراحی بیمارستان ها توجه به محیط گرافیکی است که بسیار 

حایز اهمیت می باشد.رنگ محیط بیمارستان یکی از م.لفه های طراحی است که بر جسم وروح تاثیر می گذارد وسبب بهبود ویا تشدید 

بیماری می شود. هدف در این مقاله پاسخگویی به سوالی است که باید در طراحی یک بیمارستان به چه عناصری باید توجه داشت ونقش 

مولفه های طراحی، همانند رنگ چه نقشی در تشخیص و درمان بیماران دارد. سپس با توجه به نیازها و وضعیت بیمار به بررسی عوامل 

 یم پرداخت.موثر و تاثیر آنهاخواه

روش تحقیق در این نوشته بر اساس پرسشنامه های محقق ساخت و تحلیلی وتوصیفی  می باشند که داده ها با استفاده از نرم افزار  

excel   تجزیه و تحلیل شده است.در این مقاله ابتدا به چگونگی طراحی مناسب برای فضای بیمارستان و سپس به شناخت ومطالعه خواص

 عنوان یکی از عناصر مهم گرافیکی محیط پرداخته می شود.رنگ ها به 

بنا به نتایج به دست آمده از پژوهش،  نشان می دهد که رنگ ها بنابر فیزیک خود و همچنین تاثیرات روانشناختی خاص می توانند 

ازمند استفاده از رنگ های مشخص می تاثیرات مشخصی را بربیماران به جا گذارند بنابراین در طراحی بیمارستان ها، بخش های مختلف نی

باشند بکارگیری صحیح رنگ ها درطراحی محیط بیمارستان عاملی بسیار مهم در روضه بهبودی بیماران به شمار می رود و طراح با ایجاد 

و سرعت روند  فضای مناسب با استفاده از رنگ ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در وضعیت روحی و روانی بیماران تاثیر می گذارد

 .تشخیص و درمان را تغییر می دهد

 ، روان شناختی، excelبیمارستان، رنگ، محیط گرافیکی،  کلیدی: های واژه

 مقدمه  -1

بیمارستان ها فضاهایی هستند که از طراحی خاصی برخوردار هستند وبه عنوان یکی از میادین و احتیاجات مهم در امور 

ه هزاران نفر با احساس وشرایط حساس آسیب پذیر برای درمان وتشخیص بیماری، به آنجا بهداشتی به حساب می آیند.روزان

مراجعه می کنند.با توجه به نقش بیمارستان ها و مراکز درمانی در حفظ و بازگرداندن سالمتی اقشار جامعه، نیاز به حساسیت 

نیاز های وی از لحاظ روحی و جسمی با توجه  هایی خاص در طراحی  داخلی و خارجی است. توجه به شرایط بیمار و بررسی

به آسیب پذیر بودن وی نسبت به فرد سالم، معماران را ملزم به رعایت علمی تر و دقیق تر از تمام اصول و مولفه های معماری 

د در می کند.بطوری که عناصر بصری همچون، فرم های تاثیر گذار بصری، نور، رنگ و... می بایست به مراتب استفاده خو

قسمت های مختلف بیمارستان مورد ارزیابی علمی قرار گرفته و گزینش ها مبتنی بر شواهد علمی و با بررسی تاثیراتی که بر 

روان بیمار، بر جسم وی و همچنین بر عملکرد کارکنان مرکز درمانی می گذارند، صورت پذیرد. همانطور که علم پزشکی به 
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واهد پزشکی،  که در آن گزینه های بالینی بر اساس تحقیقات انتخاب می شوند، طراحی طور فزاینده ای به سمت مبتنی بر ش

مراکز بهداشتی و درمانی نیز توسط پژوهش های علمی که درباره ی  ارتباط محیط فیزیکی بیمارستان با بیماران و عملکرد 

 .(Hamilton,2003;26-18)کارکنان است، هدایت و به سمت طراحی مبتنی بر شواهد حرکت می کند

یکی از مهم ترین ارکان، در طراحی داخلی بیمارستان ها توجه به گرافیک محیط است. از مولفه های گرافیک محیط، رنگ 

وتوجه به ترکیب آنهاست.رنگ ها بر اصول پایه وچگونگی استفاده از آنها درایجاد یک محیط مناسب در مراکزدرمانی اهمیت 

 دارند. 

اکن درمانی از جمله مواردی هستندکه می توانند در ارتباط دایم و پیوسته ای با هنرهای مختلف محیط بیمارستانی و ام

باشند،از این رو در حوزه ارتباط تصویری گرافیک محیط است که می تواند نقش عمده ای درماندگاری این محیط ها ایفا کند. 

اختیار وارد آن نمی شوند و این اجبار کسالت های روانی یا محیط های درمانی اصوال اگر چه سالمت بخش هستند اما افراد به 

جسمانی است که آنها را به آنجا می کشاند. پس ضروری است که از ابزارها و عناصر مناسبی جهتکاهش ای جبر زمانی استفاده 

 (hospital.ir)شود. هر انسانی هنگام بیماری نیازمن آسایش روحی و روانی برای مبارزه است.

ه به خصوصیات رنگ ها، هر یک به نوعی در جسم انسان و حالت های روحی و روانی و رفتار اجتماعی تاثیر می با توج

گذارد. رنگ ها بر احساسات و عواطف بیماران تاثیر گذاراست و این رنگ ها باید در جهت به حداقل رساندن تنش های جسمی 

 باشد وعالوه بر آن، محیط مناسب برای کارکنان بوجود آورد.و روانی  در بیماران و خانواده های آنها تاثیر گذار 
 

 اهداف تحقیق  -2
وجود بیمارستان ها یکی از مکان های مهم در بافت شهری می باشد. بیمارستان ها مکان هایی هستند که روزانه هزاران 

صدمات جبران ناپذیری ازلحاظ نفر برای تشخیص و درمان بیماری خود به آنجا مراجعه می کنند، طراحی ضعیف این مکان 

روحی و روانی در بیمار به وجود می آورد.هدف ما در این مقاله ارایه نظریات مراجعه کنندگان به این مکان به عنوان متدهایی 

 برای طراحی محیط بیمارستان متناسب با شرایط روحی روانی آنهاست.
 

 سوال تحقیق -3
 تان می تواند بر احساسات و روح روان بیمار تاثیر گذار باشد؟چه عواملی در طراحی محیط گرافیکی بیمارس

 

 فرضیه تحقیق -4
مهم ترین فرضیه این تحقیق می تواند این باشد که: به نظر میرسد که طراحی ضعیف محیط گرافیکی 

 بیمارستان و عدم توجه به ترکیب مولفه رنگ، باعث تشدید مشکالت روحی و روانی در بیمار باشد.

 

  Abو  تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش  σc جایی آجر؛ نیروی مورد نیاز برای جابه  Vtest؛ تنش برشی مالت  vto نکه در آ

  است. های افقی باال و پایین      مجموع دو سطح آجر در درز

 

 پیشینه تحقیق -5

 

صر محیطی تأثیرگذار در تسریع بهبودی و از اولین افرادی است که به بررسی عنا 1822فلورانس نایتینگل در اواخر دهة ،

های بزرگتر، تهویه و  در بیمارستانها پرداخت و در این رابطه، اتاقهای بستری با ارتفاع بیشتر، پنجره کاهش فشار روانی بیماران

گونه از  ، محققان در خصوص این 1972نور طبیعی مناسب را پیشنهاد داد بعد ازنظریات مطرح شده توسط او، از اواسط دهة 
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های داخلی  بدون پنجره، کریدورهای پر پیچ و خم، محوطه بناها، به بحث و بررسی پرداختند و اذعان داشتند که راهروهای

آورد و درنتیجه سبب افزایش فشار روانی و استرس  استرلیزه شده با بوی نامطبوع، حسی از ناخوشایندی در فضا را به وجود می

 ،)مرجان السادات ابن الشهیدی، و یسیع حجت،(در بیماران میگردد 

ی اثر طراحی  به تحقیقات در زمینه 1982در این زمینه، دکتر راجر یولریچ، از محققانی است که به طور آکادمیک از سال

های درمانی، درچندین پژوهش بازگو   داخلی بر سالمتی افراد پرداخت و به طور خاص این مسأله را بر افراد بیمار و در محیط

 .نمود 

 پخش هنگام که درحالی شده، زیاد تنفس و خون فشار قرمز، نور پخش هنگام در که اند رسیده نتیجه این به محققان

 بیرن .کند می بدن های بافت در حرارت تولید و کرده گشاد را خونی های رگ مجرای قرمز، نور .است یافته کاهش نورآبی

 )مرجان السادات، ابن الشهیدی، و عیسی حجت،( .شود ها زخم یافتن شفا باعث تواند می قرمز رنگ که شد مدعی

 میزان که کرده ثابت آزمایشات .است مفید خواب بی افراد برای آرامش و خون فشار و سردرد آوردن پایین برای نورآبی

 تحریک که کرد گزارش جرالد .است باال )آن انواع و( زرد و قرمز خصوصاً دارند، باالیی سرعت که هایی رنگ کنندگی تحریک

 که دریافت جاکوبز هوستمایر .است سفید و قرمز نور از کمتر بسیار پاراسمپاتیک، عصبی دستگاه روی آبی نور کنندگی

 ضربان میزان پایه ی بر تحقیقات بیشتر اساس .است محرک کمترین آبی و است زرد و سبز آن از بعد و قرمز رنگ، محرکترین

 ) تصویر زبان" جئورگی، کپس، (است قلب

 درک و شود شدن طوالنی یا شدن عریض شدن، کوتاه انبساط، باعث تواند می و دهد می تغییر را معماری شکل رنگ،

 باعث که دهد تغییر آنچنان را محیط ظاهر می تواند رنگ .کند ایجاد )آن بودن پایین یا باال مثالً( سقف  ارتفاع از را نادرستی

 ) تصویر زبان" جئورگی، کپس، ( .شود. فرد خوی و خلق تغییر

 

 روش تحقیق -6
این مطالعه با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی وپرسشنامه های محقق ساخت بطوری میدانی، انجام گرفته است. ابتدا با 

تحلیل محتوایی ادبیات علمی موضوع، مسیرمطالعه مشخص شده وسپس برای جمع آوری داده ها از جست و جوی نظام مند 

لعت کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی معتبر استفاده شده است، همچنین با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخت، در مطا

به جمع آوری اطالعات میدانی پرداخته ایم. در این مقاله سعی بر پاسخگویی به ایجاد محیط مناسب با روح و روان بیماران در 

نفر از بیماران بستری در بیمارستان فاطمه الزهرا شهر میاندوآب انجم گرفته  75ی محیط بیمارستانی است.این مطالعه بر رو

است. پرسشنامه هایی بین بیماران  در بخش بستری توزیع گردید و در خواست شد که نسبت به این پرسش با دقت ومتناسب 

نفر شرکت کننده در این مطالعات  75با فضای بستری در آن جواب دهند ودر تکمیل پرسشنامه ها مشارکت کنند.از بین 

% می باشد زنان تشکیل داده بودند که حدود سنی آنها 39نفر که  29% می باشد آقایان و 61نفر که نزردیک به 46حدودا 

 .سال بود 38

 
 

 تحلیل داده ها. -7

 
 میزان رضایت شما ازمحیط گرافیکی بخش بستری بیمارستان به چه میزان است؟ – 1سوال
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 میزان رضایت شما از وجود محیطی با رنگ های روشن به چه میزان است؟ – 2

 
 

 بستری در یک محیط گرافیکی، به چه میزان بر احساسات روحی وروانی خود موثر می دانید؟ – 3
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 را به چه میزان با روحیه خود سازگار می دانید؟ حضور دریک محیط گرافیک – 4

 
 

 آیا محیط گرافیکی بیمارستان باعث کاهش استراب در شما می شود؟ – 5
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 وجود طرح های گرافیکی در محیط بیمارستان را به چه میزان در شادابی خود موثر می دانید؟ – 6

 
 

 ؟طراحی گرافیکی و نوع رنگ پردازی اتاق بستری خود را به چه میزان در آرامش روحی موثر می دانید – 7
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 گیری نتیجه -8

 
 در مهم بسیار یعامل نها بیمارستا بستری بخش ازجمله درمانی مرکز مختلف های بخش در ها رنگ صحیح کارگیری به

 غیرمستقیم و مستقیم طور به ها رنگ از استفاده با مطبوع و مناسب محیطی ایجاد با طراح .آید می شمار به بیماران بهبود روند

 بهبود روند سرعت و گذارد می تأثیر بیمار جسمی همچنین و روانی و روحی وضعیت در

 از متأثر نیز بیمار همراهان روانی و روحی وضعیت همچنین و نیبیمارستا پرسنل کارایی و بازدهی .دهد می تغییر را وی

 .باشد می طراحی این

 :داشت توجه ها رنگ انتخاب در زیر نکات به باید بستری بخش محیطی گرافیک طراحی در مطلوب نتایج به رسیدن جهت

 تشخیص در پرستاران و پزشکان تا دهد نشان را خود واقعی رنگ بیمار ی ه چهر که شوند انتخاب طوری بایست می ها رنگ -

 .نشود ایجاد اختاللی ناظران ی کلیه ادراک در همچنین و نشوند مشکل دچار بیماری

 خطای و سردرد ایجاد باعث ها رنگ شدید کنتراست است، مهم بسیار بستری بخش در رنگ انتخاب در تضاد و هارمونی -

 دارند بیشتری دید اهمیت که عناصر از بعضی حالت این در .شود هاستفاد روشن های رنگ از بخش غالب رنگ شود. می دید

 کیفیت افزایش و راحت تر تشخیص جهت... و هها دستگیر بهداشتی، های سرویس پرستاری، ایستگاه بخش، ورودی مانند

 .شوند ها قسمت دیگر با رنگی کنتراست دارای توانند می بصری

 کافی دید از که بیمارانی که چرا  .نشود نور خیرگی و انعکاس به منجر که شود انتخاب ای گونه به باید سطوح رنگ - 

 .نیست مجاز شها پو کف و سقف در تند های رنگ از استفاده همچنین .شوند می مشکل دچار نیستند برخوردار

 نکته این به باید ولی است مختار بخش کارکنان مختلف ه های رد خصوصی محیط های در رنگ ها از استفاده در طراح -  

 .نشود انتخاب می شود، کارکنان تشویش ایجاد و عصبی فشارهای تنش، افزایش باعث که رنگ هایی که شود توجه

 حوا باعث سرد رنگ های و خارج سمت به جهت گیری و هشیاری افزایش باعث گرم رنگ های که داشت نظر در باید -

 .می شود تمرکز افزایش و کمتر سپرتی
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 بنفش، آبی، قرمز، از ت اند عبار تر سنگین به تر سبک ترتیب به رنگها .می آیند نظر به تر سبک نروش های رنگ -

 .زرد و سبز نارنجی،

 فشار دارای بیماران برای سرد های رنگ مثالً باشد، داشته توجه ی ها بیمار روی بر ها رنگ تأثیرات به بایست می طراح =

 بخش بیماران برای آبی نشود، استفاده هستند صرع دچار که بیمارانی برای قرمز رنگ .است سودمند مضطرب یا و باال خون

 بایست می بیماری نوع و بستری بخش هر بیماران اقامت مدت طول به توجه با طراح کل طور به . ... و نمی باشد مناسب قلب

 .باشد داشته دقت ها رنگ انتخاب در

 رنگ         از استفاده با تواند می امر این .است الزامی کودکان ریبست بخش در دوستانه و صمیمی محیطی = طراحی 

 .شود استفاده قسمت این در باال درخشش با هایی رنگ از نباید همچنین .گیرد صورت خنثی حال درعین ولی شاداب هایی

 خاکستری و سفید از استفاده با بایست می بلکه باشند، باال درخشش با و خام صورت به نباید بستری بخش در رنگها -

  .کرد خنثی را رنگها
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