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 چکیده

امور بهداشت و درمان جامعه بوده است . معماری به هر منظور فضاهای درمانی به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی و احتیاجات در 

کامالً مفید واقع گردد که فضاهای مختلفی، براساس نیازهای استفاده کنندگان در جهت بهبود  که باشد فقط در صورتی می توانند

 یمارانب تاثیر رنگ در میزان سالمتیر آن دارند تا از و تسریع فعالیت های گوناگون پدید آورد. دانشمندان در تحقیقات خود سعی ب

 تحت تأثیر آموخته های خود قرار ندارند و این مسئله موجب به حداقل رساندن عوامل بیرونی است.معموال  استفاده نمایند، زیرا

 که خود یک هنر است.بلدارد نه تنها به علم نیاز ، امری دشوار و شناسایی آن شناخت رنگ 

 و ترس کاهش بیماری، بهبود درروند مؤثر عامل عنوان به بیمارستانها مراقبتی بخشهای در رنگ کارگیری به چگونگی شناخت

 تا است این بر سعی پژوهش دراین .است پژوهش این اصلی هدف دوستانه، فضای یک ایجاد و بیماران آرامش شافزای  اضطراب،

 مورد بیشتر دارند، ای ویژه نیازهای که روانی تمشکال دارای اشخاص و کودکان د،نهست بستری نیوالط دتم برای که بیمارانی

 .گیرند قرار توجه

 با سپس پرداخته، محیطی گرافیک مهم های مؤلفه از یکی عنوان به انسان بر آن تتأثیرا و رنگ ی مطالعه به ابتدا مقاله این در

 بیمارستان فضاهای در ها آن تتأثیرا و ها رنگ انتخاب در موثر عوامل بررسی به وی نیازهای و بیمار وضعیت کردن مشخص

 واهدش و ای کتابخانه منابع مطالعه بات اطالعا آوری جمع و تحلیل – توصیفی یروش ژوهشپ این در تحقیق روش .پردازیم می

 پرداخته بیمار کودکان برای درمان طول در محیطی روانشناسی تأثیر ظالح از نیابیمارست اهایفض در گرن شنق هب رمعتب یعلم

 .است شده
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Abstract 

Health centers have been one of the major priorities and requirements of health and medical 

affairs of the society. Architecture with any purpose may be effective in a way that it provides 

different spaces in accordance with the needs of users to benefit and accelerate different 

measures. Scientists, through their studies, try to make use of colors' impacts on health level of 

the patients because they are not usually influenced by their education and this leads to 

minimization of external factors. 

Recognizing the color is a difficult issue and its identification does not only need science but it is 

an art, itself.  

Getting to know how to use colors in healthcare sections of hospitals as the effective factor in 

treatment procedure, decreasing stress, increasing calmness of the patients and developing 

friendly environment is the main purpose of the present study. This study aims to make patients 
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with long-term hospitalization, children and those with psychological and mental disorders, who 

need special care be considered more and more.  

Firstly, this article studies colors and their effects on human as one of the most important 

features of environmental graphic design, and then the effective factors in choosing colors and 

their impacts in hospitals are addressed through identifying the condition of the patient and 

his/her needs. The research method is descriptive and data gathering method is library and 

authenticated scientific evidences about the role of colors in hospitals in terms of environmental 

psychological impacts during treatment for sick children.  

Key words: color, medical environment, decreasing stress, environmental graphic design of 

children hospital, environmental psychology   

 

 

 مقدمه 

زیبایی و معماری دو مقوله اند که هم سو با هم درحرکتند. یک معمار با مرتب کردن فرم ها، نظمی را شکل می دهد که آفریده 

تاثیر قرارمی دهد و درونیات مواج ما را به انگیزش می ناب روح اوست. توسط اشکال و فرم ها احساس ما را تا حادترین نقطه تحت 

. با خلق روابطی موزون، پژواکهای گم شده درون ما را بیدارمی کند. پیمانه ای از دریای نظم به ما می نوشاند تا جنبشی در  آورد

 . دل و ذهن بیاورد. این همان است که ما بعنوان زیبایی تجربه می کنیم

 با بیمارستان در بیمار  .رود می شمار به جامعه درمان و بهداشت امور در احتیاجات و مبادی ترین اصلی از یکی عنوان به بیمارستان

 مهم بسیار نقش به توجه با .باشند می مختلف سطو در درمانی و بهداشتی های مراقبت دریافت نیازمند خود بیماری نوع به توجه

 ومزل آید، می شمار به حیاتی امری خود که جامعه اقشار به سالمت بازگرداندن یا و حفظ در درمانیز مراک سایر و ها بیمارستان

 .شود می احساس پیش از بیش داخلی معماریظ لحا از چه و عملکردی و کالبدی لحاظ از چه بیمارستان معماری طراحی به توجه

 ، سالم فرد به نسبت وی بیشتر بودن پذیر آسیب به توجه با جسمی و روحی لحاظ از وی نیازهای بررسی و بیمار شرایط به توجه

 همچون، بصری عناصر که طوری به  .کند می معماری های مؤلفه و اصول تمام از تر دقیق و تر علمی رعایت بهملزم  را معماران

 علمی ارزیابی مورد بیمارستان مختلف های قسمت در خود استفاده مراتب به بایست می ... و رنگ نور، بصری، تأثیرگذار های فرم



 

 کارکنان عملکرد بر همچنین و وی جسم بر بیمار، روان بر که تأثیراتی بررسی با و علمی شواهد بر مبتنی ها شوگزین قرارگرفته

 . پذیرد تصور گذارند، می درمانی زمرک

تقریباً همه قوانین سابق در  امروزیرنگ و نور ازعناصر دکوراسیون داخلی در بیمارستان کودکان می باشد. طراحان بیمارستان های 

ارتباط با محدودیتهای استفاده از نور و رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر در بیمارستان ها را در هم شکسته اند و امروزه 

گ در نور و انواع رن تقریبا، هر رنگی را میتوان در دکوراسیون بیمارستان ها مشاهده نمود. به دلیل آنکه محدودیت گذشته در کاربرد

مراکز درمانی کمتر رعایت می شود، این عامل باعث گردیده، چگونگی و سازوکار انتخاب نور مناسب و مجموعه رنگ های دلخواه 

برای دکوراسیون یک بیمارستان مشکل ساز گردد. پس در نهایت می توان ادعا نمود که بیمارستان امروزی ترکیبی معمارانه از 

نجام فرایند درمان، فضایی برای ارائه خدماتی در جهت رفاه افراد به همراه استفاده از روش های نوین ساخت و محیطی برای ا

کنترل مصرف انرژی می باشد. که همواره در جستجوی راهکارهای مبتنی بر شواهد علمی برای، مهندسین بیمارستان ساز و 

 درمانی هستند.طراحان داخلی استفاده از انواع رنگ و نور در مراکز 

 می کمک درمان به مختلف طرق از درمانی هنر .است شده می استفاده دیرباز از که است درمانی های روش از یکی درمانی هنر

 و بخشد بهبود را بیمار شخصی آگاهی و نفس عزت نشاط، خلق، تواند می هنری کارهای شناختی زیبایی کیفیت اینکه نخست .کند

 فاکتورهای ، شوند می درگیر عمیقاً برند می تلذ آن از که هایی فعالیت در افراد که وقتی که است داده نشان تتحقیقا ثانیاً

 . است بوده طبیعت رنگهای تأثیر تحت دیرباز از انسان زسازیبا  .شود می آهسته تنفس و فشارخون قلب، ضربان مانند یولوژیکزفی

 به جسم و ذهن روی آنها تأثیر و رنگها نفوذ .اند درآورده خود تأثیر و نفوذ تحت را او و کرده احاطه را بشر پیرامون همواره رنگها

 .داشت خواهد ما زندگی در زیادی مثبت و منفی تتأثیرا آنها از نادرست و صحیح استفاده و است شده ثابت گوناگون طرق

 این کاربران روی تأثیرگذار معماری عنصر یک عنوان به رنگ ی مقوله از میتوان آن در که است فضایی معماری نمود بیمارستان

 آن فضایی تتأثیرا و رنگ ی مقوله به توجه امروز، درمانی زمراک و بیمارستانها در اصوالً .کرد استفاده هستند بیماران عموماً که فضا

 استفاده برای علمی شواهد بر مبتنی و کاربردی راهکارهای ارائه مقاله این ی ارائه از هدف .میگیرد راقر توجه مورد کمتر بیماران بر

 می که باشد می محیطی روانشناسی منظر از درمانی های محیط بهتر هرچه طراحی نتیجه در کودکان درمانی فضاهای در رنگ از

 . باشد داشته کاربرد درمانی های محیط ایجاد به مربوط های تخصص سایر و داخلی طراحان معماران، برای تواند

 

 تعاریف و مفاهیم

 

 رنگ



 
 شده تعریف ادراک از نوعی رنگ علمی منابع در .باشد می آن از ای جامع تعریف ارائه موضوع یک دقیق بررسی در قدم اولین

 انسان چشم .شود می تفسیر مغ توسط و جذب چشم طریق از نوری متفاو های موج طول توسط اطراف محیط از که است

 چشم در الکتریکی جریان تولید باعث و شود می وارد چشم به انعکاس با و تابد می سطو بر نور . ندارد را ها رنگ دیدن قابلیت

 عصبی های سیگنال متفاو الگوهای توسط مختلف رنگی سطو تشخیص .شود می ترجمه رنگ به جریان این مغ در که شود می

  .شوند می مختلف رنگی سطو تشخیص باعث الگوها این .شوند می تولید دارند وجود شبکیه در که هایی گیرنده توسط که

 

 رنگ کنتراست

 تتأثیرا هم و ها رنگ میان تمای هم از که است تأثیراتی و روابط وجود منظور شود، می صحبت ها رنگ کنتراست از وقتی

 معنای به صرفاً ها رنگ میان کنتراست وجود ترتیب این به .دهد می قرار مقایسه و بررسی مورد بصری نظر از را ها آن میان متقابل

 به مربوط رنگ کنتراست خصوص در نظریه مشهورترین .هاست آن میان مقایسه و روابط بررسی بلکه .نیست ها آن میان تضاد

 گرم، و سرد های رنگ کنتراست رنگ، - روشنی تیرگی کنتراست رنگ، ته کنتراست :از اند عبار که است رنگ کنتراست هفت وجود

 عبور ماده ، سطح وسعت یا کمیت کنتراست ، ) اشباع ( رنگ کفیت کنتراست ها، رنگ مانی هم کنتراست مکمل، های رنگ کنتراست

 .بیند می را کرده عبور ماده از که ترکیبی های موج طول انسان چشم و کرده

 

 یبیمار

 او با مرتبط افراد سایر یا بیمار در تنش یا عملکرد اختالل ناراحتی، علت به که گویند می روان یا جسم در ناهنجاری به بیماری

 سالمت از انحراف هرگونه بیماری سالمتی، تعریف به توجه با و است سالمتی مقابل ی نقطه بیماری حقیقت در .گردد می ایجاد

 .باشد پنهان یا آشکار صور توانددبه می که است روانی و جسمی

 

 بستری بخش و بیمارستان



 

 طریق از هم و کیزشپ طریق از هم ،جراحات و امراض ی معالجه و بیماری تشخیص برای که نهادی از است تعبار بیمارستان

 و ریزی  برنامه اصلی اختارس است شده تجهیز و ساخته طراحی، مراحل، این طی در نها آ بستری و مجروحان و بیماران جراحی

 شود می اطالق فضاهایی به بیمارستان بستری های بخش .کند می تعیین آن بستری های تخت تعداد را بیمارستان یک طراحی

 اصلی شک بی .شود می بستری آنجا در درمانی های روش اعمال و نگهداری و تشخیص برای و مربوطه کپزش دستور به بیمار که

 بیمارستان هر زیربنای نمیزا ترین بیش نیز مساحت نظر از همچنین باشد می آن بستری های بخش بیمارستان هر هسته ترین

 ها بخش این حول بیمارستان یک پشتیبانی و تشخیصی درمانی، عملکردهای تمامی .باشد می آن بستری های بخش به متعلق

 .گیرند می شکل

 

 نها آ تأثیرات و ها رنگ

 ابعاد دارای انسان، زندگی در رنگها اهمیت پر و گسترده بسیار نقش به توجه با بیماران بر ها آنت تأثیرا و رنگها بررسی

 ی ارائه صور این در .کند می زنده ذهن در را آن از متنوعی و مختلف مفاهیم زندگی، در رنگ نقش و اهمیت .باشد می مختلفی

 آن وسیع ابعاد درک برای بلکه گرفت، نخواهد بر در را رنگ گستردۀ و جامع مفهوم تنها نه مختصر تعبیر و مشخص تعریف یک

 است زندگی مفهوم گستردگی همان به آن مفهوم بنابراین و است جاری زندگی ابعاد ی همه در رنگ .بود خواهد زنی کننده گمراه

 باشد داشته انسان بر رنگت تأثیرا از دقیقی شناخت بایست می رنگها انتخاب از قبل طراح است زندگی خود رنگ ایتن قول به یا

 فرد به نسبت پذیرتری آسیب نقطه در و برد می رنج جسمی التاختال از که بیماری بر ها رنگ روانی و جسمیت تأثیرا که چرا

 باشد می تر پررنگ بسیار دارد قرار سالم

 رنگ روانشناسی

 در امر این .است فضا در موجودزی آمی رنگ طریق از افراد روحی التحا و ذهن بر محیط تأثیرگذاری معنی به رنگ روانشناسی

ز آمی حریکت تتأثیرا طریق از ذهنی التحا و روان روی بر رنگ تأثیرگذاری .میکند پیدا را خود خاص اهمیت درمانی، محیطهای

 رفتن بین از سبب متنوع، رنگهای از استفاده .میگیردت صور مغز درت تحریکا این پردازش و حسی های گیرنده روی بر آن

 جلوگیری آنها اعصاب سیستم و حواس تضعیف از و میشود کاربران در حوصلگی بی احساس ایجاد عدم و محیط در یکنواختی

 احتیاج شدیداً هستند، قبیل این از نهادهایی و بیمارستانها سالمندان، آسایشگاه مانند اماکنی در ماندن به مجبور که کسانی .میکند

 باعث مذکورت نکا رعایت زیرا دارند، خود اطراف محیط داخلی طراحی در شده ادغام هنری آثار ی مشاهده و فرم رنگ، تنوع به

 .میدهد شزایاف را آنها فعالیتهای مغزی و میشود افراد این در اعصاب سیستم تقویت



 

 

 

 درمانی فضاهای در بیماران روی بر رنگها روانشناسی تأثیرات

 کمک بسیار مناسب و مطبوع محیطی ایجاد در ای، زمینه عوامل درنظرگرفتن با رنگها برای شده شناختهت خصوصیا با آشنایی

 . شد خواهد پرداخته جدولت صور به رنگ هرت خصوصیا بررسی به ادامه در .بود خواهد رسان

 

 

 همراهان و بیماران روی بر ها محیط رنگ روانشناسی تأثیرات-1جدول

 عصب ی کننده فعال نیروبخش، هیجان، ایجاد احساسات، ی کننده تشدید قرمز رنگ روانشناسی در قرمز رنگ

 و میشود احساسیت نامالیما به منجر گیرد قرار استفاده مورد زیاد زقرم رنگ مقدار اگر .است سمپاتیک

 پرتنش استرس، پر فضاهای تمامی درز قرم رنگ از استفاده .کند می تحریک را عصبی سیستم تشد به

 .است ممنوع منفی عصبی تتحریکا از جلوگیری جهت شلوغ و

 این .شود می توصیه بیماران به افسردگی درمان برای روانشناسان توسط که است رنگهایی مهمترین از یکی زرد رنگ زرد رنگ

 مستمر دیدن. کند می تقویت انسان در را زندگی به میل و شده افراد در شادمانی و سرزندگی روحیه ایجاد باعث رنگ

 و عصبی بیماران .میگردد درد چشم چشم، خستگی دید، تداخل بصری، آشفتگی باعث زیاد وسعت یک در زرد رنگ

 .باشند زرد رنگ معرض در نیوالطت مد به نباید نیستند، مساعدی روانی وضعیت دارای که افرادی

 آبی رنگ

 

 دچار که افرادی برای اما میکند آرام عمیقاً را اعصاب سیستم .میکند تدعو حوصله و آرامش و تحرکی بی به را ما

 رنگی بنابراین .شود می بدن در حرار و فشارخون تنفس، کاهش سبب آبی رنگ .باشد نمی مناسب هستند افسردگی

 وغیره بستری، ویژه، مراقبتهای بیماران قلبی، بیماران ،)پرخاشگر و عصبی بیماران(روانی بیماران برای مناسب بسیار

 .باشد داشته خوابی بی برروی بخشی تسکین اثر میتواند آبی رنگ .باشد می

 سبز رنگ

 

 که افرادی برای رنگ این .میباشد مؤثر بسیار بخش، آرام روانی، اختالی و روانی روحی بیماریهای برای درمان بهترین

 به نیاز که فضاهایی تمامی در .میگردد آنها شادابی و فعالیت کاهش باعث زیرا نیست مناسب میباشند افسردگی دارای

 .میشود توصیه رنگ این از استفاده دارد، وجود تنش و استرس کاهش و زتمرک آرامش، حفظ

 بیماران به افسردگی درمان برای شکانزروانپ و روانشناسان توسط و میدانند ضدخستگی رنگ را نارنجی رنگ نارنجی

 تمامی در نارنجی رنگ از استفاده .دهد می ایشافزا را شدن اجتماعی تاحساسا رنگ این .میشود توصیه

 . است ممنوع منفی عصبیت تحریکا از جلوگیری جهت شلوغ و پرتنش استرس، پر فضاهای



 

 ، تنفر احساس کاهش با رابطه در آن هیجانی اثر .است مؤثر بسیار خشم و تنفر کاهش در روحی نظر از بنفش رنگ بنفش

 دچار که افرادی برای و است غمگین و آور دلتنگی رنگ یک یاسی بنفش رنگ .است خشم و پذیری تحریک

 .باشند نمی مناسب هستند افسردگی

 و خاکستری

 خنثی رنگهای

 معروف زدایی اضطراب و بخشی آرامش به اند، شده کمرنگ یا ترکیب خاکستری با که رنگهایی و خنثی رنگهای

 از بیش کاربرد از .باشند مفید بسیار میتوانند داخلی فضاهای برای کرم، و طوسی بژ، مانند خنثی رنگهای .هستند

 شدن زانگی مالل و پایین بصری تحریک موجب که چرا شود زپرهی باید بیمارستان در خاکستری رنگهای ی اندازه

 .نندزب دامن افسردگی به است ممکن و میشوند محیط

 میان در یزتمی و بهداشت بر آنها تدالل علت به رنگ، کم رنگهای یا و سفید رنگهای بیمارستانی، محیطهای در سفید رنگ

 موجب رنگ، یک از حد از بیش ی استفاده که شود توجه باید اما .گیرند می قرار توجه مورد بیشتر کارکنان و بیماران

 کار به داخلی فضاهای در خاصی تنوع بصری، جذابیت تأمین برای که گردد حاصل اطمینان باید و شود می یکنواختی

 و شده کم بصری تهییج باعث است ممکن باشد، سفید رنگ به کامالً که محیطی که میدهد نشان شواهد .شود گرفته

 . گردد دارند تمد بلند اقامت که بیمارانی اضطراب و افسردگی سستی، به منجر

 

 

 

 

 

 ( Jo Edge K  .1002551) مآخذ :  .بیماران بر ها رنگ - تأثیر 2 جدول

 فیزیولوژیکی

 

 رشد و اکسایشسرعت  ها، هورمون فعالیت بدن، خودکار عصبی سیستم قلب، ضربان فشارخون، در تغییر

 .ها بافت

 ها چشم در

 

 های پایانه های شیمیایی پاسخ چشم، کره قرارگیری حالت عدسی، شکل چشم، مردمک ی اندازه در تغییر

 .شبکیه عصبی

 شناختی

 

 های پاسخ ها، تصمیم گیری و ها ارزشیابی انزمی پرسپکتیو، درک درت اغتشاشا و تاطالعا بازآوری و حافظه

 .پذیری شرکت

 روانی حالت و خو و خلق

 

 غمگین، خوشحالی مهیج، کنندگی، خسته بخشی، آرامش رویی، خوش آور، خشم کنندگی، تحریک

 محیطی احساسات

 

 به کدر یا تر روشن نظر به فضا .بیاید تر کثیف یا تر تمیز سردتر، تریا گرم تر، کوچک یا تر گزرب نظر به فضا

 یا جدیدتر دادن، نشان پیرتر یا تر جوان غذا، آوری اشتها انزمی .بیایند نظر به ناسالم یا سالم مردم .بیاید نظر

 .دادن نشان تر قدیمی



 

 و وابستگی به میل

 ها مشارکت

 

 .ما معمولی غیر یا و ما معمولی علم و هنر فرهنگی، های سنت و مذهب فناوری، طبیعت، به

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 روند در مهم بسیار عاملی ها بیمارستان بستری بخش جمله از درمانی زمرک مختلف های بخش در ها رنگ صحیح کارگیری به

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

 پرسنل کارایی و بازدهی .دهد می تغییر را وی بهبود روند سرعت و گذارد تأثیرمی بیمار جسمی همچنین و روانی و روحی وضعیت

 .باشد می طراحی این از متأثر زنی بیمار همراهان روانی و روحی وضعیت همچنین و بیمارستانی

ه از فرایند درمانی یاد می کنند. امروزه معماران، پزشکان، پرستاران و روانشناسان درمورد بناهای ساخته شده، به عنوان یک مؤلف

این بین، مطالعات به طور خاص، نشان دهنده اثر محیط های درمانی بر سالمتی افراد، روند درمانی و بهبودی افراد بیمار می در 

 باشد. استفاده از نور و رنگ در فضای درمانی و تاثیر آن، باعث افزایش حس امنیت و القای حس تعلق برای کلیه افراد حاضر نسبت

کاهش افسردگی، استرس، فشار خون و مصرف مسکن ها و بهبود خواب، حس امید به درمان، پیدا  به فضای درمانی و در نتیجه

 . کردن مسیرها و روحیه می انجامد که در کل کم شدن مدت زمان بستری در مرکز درمانی حاصل می شود

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

 تشخیص در پرستاران و شکانزپ 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

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

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



 

 می بصری کیفیت ایشزاف و تر راحت تشخیص جهت ... و ها دستگیره بهداشتی، های سرویس پرستاری، ایستگاه بخش، ورودی

 .شوند ها قسمت دیگر با رنگی کنتراست دارای توانند

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

 .نیست مجاز ها پوش کف و سقف در تند های رنگ از استفاده همچنین .شوند می مشکل دچار نیستند

 توجه نکته این به باید ولی است مختار بخش کارکنان مختلف های رده خصوصی های محیط در ها رنگ از استفاده درح طرا -

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

 .شود می زتمرک ایشزاف و کمتر پرتی سحوا باعث سرد های رنگ و هشیاری یشزااف باعث گرم های رنگ که داشت نظر در باید -

 نارنجی، بنفش، آبی، ، زقرم از اند عبار تر سنگین به تر سبک ترتیب به ها رنگ .آیند می نظر به تر سبک روشن های رنگ -

 .زرد و سب

 خون فشار دارای بیماران برای سرد های رنگ مثالً باشد، داشته توجه یها بیمار روی بر ها رنگ تتأثیرا به بایست می طراح -

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

 رنگ انتخاب در بایست می بیماری نوع و بستری بخش هر بیماران اقامت تمد طول به توجه با حطرا کل طور به . ... و باشد نمی

 .باشد داشته دقت ها

 شاداب هایی رنگ از استفاده با تواند می امر این .است امیزال کودکان بستری بخش در دوستانه و صمیمی محیطی طراحی -

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

 رنگ خاکستری و سفید از استفاده با بایست می بلکه باشند، البا درخشش با و خام تصور به نباید بستری بخش در ها رنگ -

 ...است شده، آورده مطالب از بندی جمع خالصه صورت به زیر جدول در . کرد خنثی را ها

 

 

 

 



 

 بستری در رنگ بخش مطالب بندی جمع -1 جدول

 و راهروها در رنگ

 فضاهای

 بخش ارتباطی

 

 ورودی، تبیین جهت رنگی کنتراست از استفاده فضا، گشودگی جهت روشن های رنگ از استفاده

 یک دادن قرار مسیریابی، جهت در ها رنگ از استفاده خاص، فضاهای و راهروها ورودی ها، درب

 ای گوشه در تمتفاو طرحی و رنگ از استفاده ترولی، حرکت هدایت جهت کف در رنگی مرز

 استفاده .بدهد نشان را ها آلودگی تا باشد روشن کف رنگ .شکیپز سیارتجهیزات  استقرار جهت

 .بیماران دید راحتی جهت کف در تما های متریال و ها رنگ از

 

 پرستاری ایستگاه

 

 ایستگاه در واحد رنگ یک از استفاده عدم .باشد مسیریابی رنگ امتداد در تواند می کلی رنگ

 زیاد رنگی ترافیک وجود عدم ها، رنگ انتخاب در ایستگاه کارکنان تنظرا از استفاده پرستاری،

 رنگ( پاستلی های رنگ از استفاده قسمت، این در رنگی مالیم کنتراست از استفاده ایستگاه، در

 استفاده با پرستاری ایستگاه کردن رویت قابل ،).اند شده ترکیب خاکستری یا سفید با که هایی

 رنگی های تم . رنگی کنتراست ایجاد یا و فضاها باقی به نسبت ایستگاه رنگ بیشتر تیرگی از

 .هستند مناسبی های ینه زگ زرد و آبی ، زسب

 

 بستری های اتاق

 بیماران

 

 دیدی که بیمارانی برای سقف در سبک رنگی تم یک و بافت از استفاده .باشد روشن کف رنگ

 ها، پنجره نور و دیوار رنگ بین کنتراست کردن کم رنگی، تم یک از استفاده .ندارند سقفز ج

 رنگ تشخیص در کپزش دید خطای کاهش جهت گرم و سرد یا و خنثی های رنگ از استفاده

 مثال طور به بخش در بیماران اقامت انزمی و بخش نوع حسب بر ها رنگ انتخاب بیمار، تصور

 به رنگ انتخاب در بیماری نوع به وجهت .ترند مناسب سرد های رنگت مد نیالطو اقامت برای

 )زقرم و زرد مانند( نیالطو های موج طول با هایی رنگ نوزادان، بخش در زرد رنگ مثال طور

 .نیستند مناسب ... و صرع بیماران برای زقرم و تنفسی های بیماری برای

 

 های سرویس و حمام

 بهداشتی

 

 .سبک بسیار های رنگ از استفاده .باشد کنتراست دارای بخش رنگی تم با است بهتر

 

 

 منابع و مآخذ 



 

 چاپ تهران، ، انتشارات و چاپ سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت حلیمی، حسین محمد رنگ، کتاب ، جوهانز ایتن، (1

 1731 ششم،

 1731 اندیشه، آثار تانتشارا وانسان، رنگ معماری، ابوالقاسم؛ سید صدر، سید (2

 دانش، سروش انتشاراتی فرهنگی مؤسسه بیمارستان، معماری طراحی در پایه مفاهیم حامد؛ یکی تا، غالمرضا؛ شامقلی، (7

1731 

 نبیاء،اال خاتم التخصصی فوق بیمارستان سفارش به بیمارستان، طراحی در رنگ و نورپردازی .1731 .میرحسین کولیوند، (1

 .میرماه تهران،

 گذاری سرمایه شرکت انتشارات پیروزیان، سعید طراحی، جامع راهنمای درمانی، فضاهای ریزی برنامه جین، مالکین، (5

 1731اول، ایران، چاپ سازی خانه

  همکاران و ماهر مشاور مهندسین اقلیم، چهار در خوابی تخت 200 بیمارستانهای طراحی الگوی و فضایابی نیازسنجی، (6

 شکیزپ آموزش و درمان بهداشت، توزار منابع، و مدیریت توسعه

 طرحهای مجری و فیزیکی منابع مدیریت دفتر منابع، و مدیریت توسعه معاونت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت (3

 .تهران اول، جلد بستری، بخش ایمن، بیمارستان طراحی و برنامه ریزی استاندارد 1733 .عمرانی

 مجری و فیزیکی منابع مدیریت دفتر منابع، و مدیریت توسعه معاونت شکی، پز آموزش و درمان بهداشت، وزارت (3

 .تهران دهم، جلد بیمارستان، عمومی الزامات ایمن، بیمارستان طراحی و برنامه ریزی . استاندارد 1732 .عمرانی طرحهای

 رهایی امید ، ایلخانی ناظر رویا .محیط روانشناسی منظر از کودکان درمانی فضاهای در رنگ تأثیر بررسی (3

/ طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد پایداری اجتماعی / اولین کنگره ی بین 1737ویسی ، امید و نورمحمد افشاری/   (11
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