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 چکیده 
 

حائز  یاربس یمارانب یریپذ یبحساس و آس یطبا توجه به شرا یمارانن بر بیمارستاب یطیمح یکگراف یرتأث

رنگ ها می باشند. رنگ  یمارستانب یطیمح یکگذار در گراف یرتأث یاراز مؤلفه های بس یکیاست.  یتاهم

 ینبه ا ییپاسخگو به دنبال یقتحق ینگذار است. لذا ا یراست که هم بر جسم و هم بر روان انسان تأث یعامل

 ینمی باشد و ا ییبر اساس چه مؤلفه ها یمارستانب های مراقبتیها است که انتخاب رنگ  در بخش  سؤال

عملکرد کارکنان مراکز درمانی  ینآن ها و همچن یاتروح یماران،و روند درمان ب یصامر چه نقشی در تشخ

دارد.  یفیتوص یکردیو رو یستلعات کتابخانه انوشتار مبتنی بر مطا ینبکار گرفته در ا یقروش تحق دارند.

روان  یراتتأث ینخود و همچن یزیکپژوهش نشان می دهد که رنگ ها بنا بر ف ینبه دست آمده از ا یجنتا

عملکردهای بخش  ینبه جا بگذارند و همچن یمارانمشخصی را بر ب یراتشناختی خاص خود می توانند تأث

می  یمارستانهای مشخصی را طلب می کند و طراح در طراحی ب استفاده از رنگ یمارستانب مراقبتی

رنگ ها در بخش های مختلف مرکز  یحصح یریبه کارگ ینکه،ا یجه.  نتیردعوامل را در نظر بگ ینا یستبا

به شمار می  یمارانب ودمهم در روند بهب یارها عاملی بس یمارستانب های مراقبتیدرمانی از جمله بخش 

 یتدر وضع یرمستقیمو غ یممناسب و مطبوع با استفاده از رنگ ها به طور مستق یطیمح دیجا. طراح با ایدآ

می دهد. بازدهی  ییرمی گذارد و سرعت روند بهبود وی را تغ یرتأث یمارجسمی ب ینروحی و روانی و همچن

طراحی می  ینمتأثر از ا یزن یمارروانی همراهان ب وروحی  یتوضع ینو همچن یمارستانیپرسنل ب ییو کارا

 باشد.

 

 بیمارستان، رنگ، روانشناسی، بخش مراقبتی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 

بازگرداندن سالمت به اقشار جامعه که خود امری  یامراکز درمانی در حفظ و  یرها و سا یمارستانمهم ب یاربا توجه به نقش بس

از لحاظ کالبدی و عملکردی و چه از لحاظ معماری چه  یمارستانلزوم توجه به طراحی معماری ب ید،به شمار می آ یاطیح

 یبروحی و جسمی با توجه به آس حاظوی از ل یازهایو بررسی ن یمارب یطاحساس می شود. توجه به شرا یشاز پ یشداخلی ب

معماری می تر از تمام اصول و مؤلفه های  یقعلمی تر و دق یتوی نسبت به فرد سالم، معماران را ملزم به رعا یشتربودن ب یرپذ

به مراتب استفاده خود در قسمت  یستبصری، نور، رنگ و ... می با یرگذارکند. بطوری که عناصر بصری همچون، فرم های تأث

که بر روان  یراتیها مبتنی بر شواهد علمی و با بررسی تأث ینشعلمی قرارگرفته و گز یابیمورد ارز یمارستانمختلف ب های

از روش های  یکی. هنر درمانی یردر عملکرد کارکنان مرکز درمانی می گذارند، صورت پذب ینبر جسم وی و همچن یمار،ب

 یباییز یفیتک ینکهاستفاده می شده. هنر درمانی از طرق مختلف به درمان کمک می کند. نخست ا یربازدرمانی است که از د

 دهنشان دا یقاتتحق یابهبود بخشد و ثان را یمارشناختی کارهای هنری می تواند خلق،  نشاط، عزت نفس و آگاهی شخصی ب

مانند ضربان  یزیولوژیکمی شوند، فاکتورهای ف یردرگ یقاآن لذت می برند عمکه از  ییها یتاست که وقتی که افراد در فعال

شفابخش در  یطیمح یجادصرف به ا ییامروزه معماری مراکز درمانی از عملکردگرا، فشارخون و تنفس آهسته می شود. قلب

به نوعی در  یتششفابخش رنگ ها می باشند. هر رنگی به مقتضای خاص یطمح یکارکان  یناز مهم تر یکی. ییرندل تغحا

جسمی و  یتبا توجه به حساس یماررنگ ها بر ب یر. تأثردمی گذا یرجسم انسان، حالت های روانی و رفتارهای اجتماعی وی تأث

در جهت به حداقل رساندن تنش های جسمی و روانی در  یستگ ها می بابرخوردار است. رن ییباال یتاز اهم یمارروانی ب

 ینفراهم آورند. هدف از ا یمارستانیمطبوع برای کارکنان ب یطیو خانواده های آنان طراحی شوند و عالوه بر آن مح یمارانب

های می باشد. بخش  ستانیمارآن ها در طراحی بخش بستری ب یراترنگ ها با توجه به تأث یگاهدر واقع بررسی جا یقتحق

 یمارستانیبخش های ب یررا نسبت به سا یشتریدر آن مدت زمان ب یستمی با یمارقسمتی است که ب یمارستان،در ب مراقبتی

جامعه در گرو سالمت افراد آن جامعه می  یکبرخوردار است. سالمت  ییباال یتآن از حساس یطیمح یکبگذراند، لذا گراف

مراکز درمانی، گامی در جهت باالتر بردن سطح سالمت در  یحی طراحی صح ینهو بسترسازی در زم فرهنگ یجادباشد. لذا ا

 .جامعه می باشد
 

 روش تحقیق 

آوری اطالعات به روش اسنادی کتابخانه ای تحلیلی است که ابتدا به جع-روش پژوهش در نگارش این مقاله از نوع توصیفی

با در نظر داشتن جنبه روانشناختی در  ، تحلیل نمونه ها ،به ترتیبی است که در آنو سیر تکاملی مقاله  پرداخته است.روند

 طراحی فضای داخلی بنا بیان گردیده است.

 

  مبانی نظری

 .شود یرا شامل م یعیبازتاب مجموعه وس ینو ا یدآ یدر م یمتفاوت یاز نور است که به شکل ها یرنگ  بازتاب: رنگتعریف     

رنگ ها  یدند یتچشم انسان قابل .یدآ یتوسط ماده جذب شود رنگ بوجود م ینور مرئ یاز طول موج ها یکبار یهناح یکاگر 

در چشم می شود که در مغز  یکیالکتر یانجر یدمی شود و باعث تولرا ندارد. نور بر سطوح می تابد و با انعکاس به چشم وارد
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های عصبی که توسط  یگنالتوسط الگوهای متفاوت س سطوح رنگی مختلف یصبه رنگ ترجمه می شود. تشخ یانجر ینا

 Jo edgeند)مختلف می شو رنگیسطوح  یصالگوها باعث تشخ ینمی شوند. ا یدوجود دارند تول یهکه در شبک ییها یرندهگ

Kر است. اگ یافته یلکاملی از رنگ ها تشک یفاز ط ید. نور سفیدمی آ یدپد یفی منشور ط یلهی نور به وس یهبا تجز(2003و

طول عبور کرده و چشم انسان  ماده  طول موج ها از یهتوسط ماده جذب شود بق یداز طول موج های نور سف یکبار یهناح یک

چشم انسان  رنگ ها دارای طول موج های مختلف بلند و کوتاه هستند موج های ترکیبی که از ماده عبور کرده را می بیند.

که انسان می  ییرو رنگ ها ینا . از (1)تصویر میلی میکرون را دریافت کند 700تا  400نوری بین طول موج های میتواند 

نانومتر و بنفش دارای کوتاه 700طول موج یعنی حدود  یندر محدوده ی طول موج ها قرار دارد. رنگ قرمز دارای بلندتر یندب

 (.1384نانومتر است)ایتن، 400ترین طول موج با حدود

 

 
 (2014)یکجو،ن یی،مبانی روشنا نور. مأخذ: یه.تجز1یرتصو

 

 روانشناسی رنگ

در مغز  یکاتتحر ینو پردازش ا یحس هاییرندهگ یآن بر رو آمیزیکتحر یراتتأث یقاز طر یحاالت ذهنرنگ بر  گذارییرتأث

ناختی روان ش یایهای دن ینددر چشم و مغز همواره با فرآ یمیاییو ش یسیبصری، الکترومغناط یندهایفرآ. گیردیصورت م

رنگ ها را نمی توان تحت قائده ای ساده و مشخص در آورد. به طور مثال رنگ  یانیدر نظر گرفت که خصلت ب یدبا همراه است.

 می تواند آزاردهنده حال یناست. درع دگیسرشار از حس زن و فعال، پر تحرک یرومند،ن، متکی به خود یتیقرمز دارای شخص

است و قابل اعتماد و  منطقی، خون سرد یز،آرام، تفکر بر انگ یتینگ آبی دارای شخصباشد. در مقابل ر  یتمحرک عصبانو

طرف جذاب و محرک است و از طرف  یکدارد. از  هدوگان یتیعصبی دارد. رنگ زرد شخص یستمآرامش بخش روی س یریتأث

 )شود و از انرژی می افتد رعت خاموش میساست که به  یرشکننده و بی دوام است. زرد رنگی مهاجم و انعطاف پذ یگرد

روحی  یتذهنی و روانی افراد بر می گردد. خاطرات، تجربه ها، وضع یترنگ به وضع یراتتأث یگربخش د  (1384حسینی راد،

و سن افراد در شدت و  یتاجتماعی، فرهنگی و حتی جنس یی،آب و هوا یایی،از جمله عوامل جغراف یگراز عوامل د یاریو بس

گرفتن عوامل نظرها با دررنگ یشناخته شده برا یاتبا خصوص ییآشنا. (1384حسینی راد،دخالت دارند ) یراتتأث یننوع ا

هر رنگ پرداخته  یاتخصوص یرسان خواهد بود. در ادامه به بررسکمک یارمطبوع و مناسب بس یطیمح یجاددر ا ای،ینهزم
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 ،(1392ون)وزارت بهداشت،بیمارستان ایمن،جلد دهم،از منابعی همچ 1.در تهیه جدول شماره (1خواهد شد)جدول شماره 

((malkin,1992( کمک گرفته شده است.1380ید نصر،و)س 

 
 رنگ ها. مأخذ: نگارنده ی. روانشناس1جدول شماره

رنگ  ردیف

 ها

ویژگیهای نور 

 سرد

طیف 

 رنگی
 موارد استفاده ویژگی ها

موارد منع 

 استفاده
 توضیحات

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 سرد

بزرگ نشان 

 ادن فضا،د

زودترگذشتن 

 زمان،

سبک نشان 

 دادن وزن

 آبی

آرامش،حوصله،کاهش 

تنفس وفشار خون،آرام 

 کننده سیستم اعصاب

بخش های بیماران 

قلبی، عصبی و 

پرخاشگر،مرافبت های 

 ویژه و...

که  ییبخش ها

دچار  یمارانب

 هستند یافسردگ

استفاده بیش از 

میتواند باعث 

اختالالت روانی 

 شود

 سبز

االبردن تحمل پذیری،آرام ب

بخش،تقویت احساس 

 دوستی و امید

فضایی که نیاز به حفظ 

آرامش،تمرکز و کاهش 

 استرس و تنش دارد

که  ییبخش ها

دچار  یمارانب

 هستند یافسردگ

باعث کاهش 

شادابی افراد 

 افسرده میشود

 بنفش
رنگ دوگانه،کاهش نفرت و 

 خشم

اختالالت روانی مانند 

 اسکیزوفرنی

که  ییها بخش

دچار  یمارانب

 هستند یافسردگ

بنفش یاسی رنگ 

 دلتنگی آور است

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 گرم

زمان طوالنی تر 

 میگذرد

اشیا بزرگترو 

سنگین تربنظر 

 میرسند

فضا کوچک 

نشان دادن 

 میشود

 قرمز
روح افزا و نیرو بخش، 

 تشدید کننده احساسات،

مکان هایی که نیاز به 

ایجاد هیجان و نیرو 

 ی استبخش

در فضای پر 

استرس و پر تنش 

و شلوغ به جهت 

جلوگیری از 

 تحریکات عصبی

فعال کننده عصب 

سمپاتیک،افطلیش 

تعرضات اسکیزو 

 فرنی

 زرد
ایجاد تحرک و هیجان،ایجاد 

 روحیه سرزندگی و شادمانی

 یمارانکه ب ییبخش ها

 هستند یدچار افسردگ

بیماران عصبی و 

افرادی که دارای 

ی وضعیت روان

 مساعد نیستند

دیدن مستمر رنگ 

زرد باعث آشفتگی 

بصری و تداخل 

 دید میشود

 نارنجی

ضد خستگی،ایجاد نشاط و 

شادمانی،ایجاد احساس 

 اجتماعی شدن

 یمارانکه ب ییبخش ها

 هستند یدچار افسردگ

پر  یفضاها

استرس، پرتنش و 

شلوغ جهت 

از  یریجلوگ

 یعصب یکاتتحر

به علت تحریک 

اعث عصبی باال  ب

افزایش تعرضات 

اسکیزوفرنی 

 میشود

 

 
3 

 

 خنثی

مالل انگیز 

 کردن فضا

در یف رنگی وجود ندارد و  بژ

از ترکیب رنگ های دیگر به 

وجود می اید،آرامش بخش، 

 اضطراب زدا

 فضاهای داخلی

کاربرد بیش از 

اندازه در 

 بیمارستان

به علت تحریک 

عصبی پایین باعث 

مالل انگیز شدن 

 فضا میشود

 طوسی

 کرم
 

 

 بر جسم انسان اثر روانشناسی رنگ ها

اثر بی ارتباط با رفتارهای اجتماعی و روانی آنان  ینمی گذارد که ا یربه نوعی در روان افراد تأث یتشهر رنگی به مقتضای خاص

 یکصورت ارائه ی  یند. در امختلف و متنوعی از آن را در ذهن زنده می کن یمو نقش رنگ در زندگی، مفاه یتاهم .یستن
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آن  یعرنگ را در بر نخواهد گرفت، بلکه برای درک ابعاد وس ۀتنها مفهوم جامع و گسترد همختصر ن یرمشخص و تعب یفتعر

مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی  ینخواهد بود. رنگ در همه ی ابعاد زندگی جاری است و بنابرا یزگمراه کننده ن

عصب شناسی نشان می دهد که  یقاتمطالعات و تحق ینآخر(. 1384)حسینی راد رنگ خود زندگی استیتن ابه قول  یااست 

 1976درسال .(Edelstein, 2008 ) می گذارد یرانسان و سالمت وی تأث یولوژیکیهای ب یستمبر س یمأرنگ ها، مستق یفط

کار  ینبرگ( انجام گرفت. ا یترز)شهر گایلندای ملی مراداره ی استاندارده های درمانی در یطدر رابطه با رنگ در مح یقیحق

گروهی، معماران، مهندسان، موسسه های مالی سازندگان و استفاده کنندگان از امکانات بهداشتی درمانی را گرد هم آورد. 

دسته  6 در که پاسخ انسان به رنگکه کار گروهی بود. وی  معتقد بود  ینسخنگوی ا یطی،مارسال گراهام  مشاور طراحی مح

 .(Jo edge K, 2003)نشان داده شده است 2که در جدول شماره  طبقه بندی می شود

 
 Jo edge K, 2003.مأخذ: یمارانرنگ بر ب یر.تاث2جدول شماره

 و رشد بافت ها. یشهورمون ها، سرعت اکسا یتعصبی خودکار بدن، فعال یستمدر فشارخون، ضربان قلب، س ییرتغ یزیولوژیکیف

 .یههای عصبی شبک یانهپا یمیاییکره چشم، پاسخ های ش یریحالت قرارگ -شکل عدسی -در اندازه ی مردمک چشم ییرتغ ها در چشم

 شناختی
ها، پاسخ های شرکت  یریگ یمها و تصم یابیارزش یزانم -یوحافظه و بازآوری اطالعات و اغتشاشات در درک پرسپکت

 یریپذ

خلق و خو و حالت 

 های روانی
 خوشحالی ین،غمگ یج،آرامش بخشی، خسته کنندگی، مه یی،ندگی، خشم آور، خوش روکن یکتحر

 یطیاحساسات مح
. یایدکدر به نظر ب یا. فضا به نظر روشن  تر یایدتر ب   یفکث یا یزترسردتر، تم یاکوچک تر، گرم تر یافضا به نظر بزرگ  تر 

 تر نشان دادن. یمیقد یا یدترنشان دادن. جد یرترپ یا. جوان تر اشتهاآوری غذا یزان. میایندناسالم به نظر ب یامردم سالم 

به وابستگی و  یلم

 مشارکت ها
 معمولی ما یرغ یافناوری، مذهب و سنت های فرهنگی، هنر و علم معمولی ما و  یعت،به طب

 
 

ا در زندگی انسان، دارای ابعاد رنگ ه یتگسترده و پر اهم یاربا توجه به نقش بس یمارانآن ها بر ب یراتبررسی رنگ ها و تأث

 یراترنگ بر انسان داشته باشد چرا که تأث یراتاز تأث یقیشناخت دق یستانتخاب رنگ ها می باطراح قبل از .مختلفی می باشد

نسبت به فرد سالم قرار دارد  یرتریپذ یبکه از اختالالت جسمی رنج می برد و در نقطه آس یماریجسمی و روانی رنگ ها بر ب

رنگ ها میتواند بر بیماری ها و درمان آنها  (Vernolia, 1988بر اساسس گفته های کارول ورنولیا) .پررنگ تر می باشد اریبس

 بررسی کرده ایم. 3رنگ را در جدول شماره 5موثر باشند و برای نمونه 
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 Vernolia, 1988 یاها.مأخذ: کارول ورون یماری. اثر رنگ ها بر ب3جدول شماره 

 
 
 

 

 ضوابط کاربرد رنگ

پرتنش، پر سر و  یاتبا خصوص ییفضاها یدر حواش یسرد مانند سبز و آب یهااز رنگ یریگگفت بهره توانیم یبه طور کل -1

رکز و آرامش به تم یازکه ن هایییطدر مح یشترو  ب کندیآرامش کمک م یجاددر کاهش استرس و ا یدصدا وبا ازدحام شد

بودن در  یپرانرژ یلگرم مانند قرمز وزرد، به دل یهااز رنگ ستفادهوجود دارد، کاربرد دارند. ا یشتریو سکوت ب

در  یشتربخش مؤثر است. و ب یهستند در به وجود آوردن احساس گرم و شاد یمشخصات افسردگ یکه دارا هایییطمح

 شوند. یاستفاده موجود دارد  یتتحرک و فعال یازکه ن ییها یطمح

با توجه به  شودیم یهشود. توص یمشکالت مختلف یجادمنجر به ا تواندیرنگ خاص م یکاز حد از  یشب یاستفاده -2

 به دست آورد. یوربهره ترینیشها را جهت باز رنگ یاهوشمندانه یبفضا، ترک یهر رنگ و کاربر هاییژگیو

 رنگ ها

 سبز بنفش قرمز  زرد نارنجی

موثر در سیستم 

 عصبی مرکزی

 متعادل کردن هیجان

متعادل کردن 

 سردردهای عصبی

حس استراحت و 

 خواب رفتگی

کردن حساسیت  کم

 به درد

 پایین آوردن دای
 بدن

تحریک کردن و قوت 

 دادن به بدن

موثر در کشش های 

عصبی،ضربان قلب و 

 تغییر میزان هورمن
 ها

افزایش فشار 

خون،تنفس و ضربان 

 قلب

کم کردن افسردگی و 

 ترس

 کاهش خستگی

 افزایش اشتها

خنثی کردن 

 افسردگی و بیحالی
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سرد،  یاست و در آب و هوا  یرهروشن وغ یسبز، آب ی،ام مانند خاکسترسرد و آر یهابه رنگ یازگرم ن یدر آب و هوا -3

 کاربرد دارند.  یرهقرمز وغ ی،گرم و تند مانند زرد، نارنج یهارنگ

کنندگان بیمارستان خواهان عقیده بر این است که رنگ سفید، رنگ بهداشتی و کلینیکی است؛ بنابراین، دربین استفادهئ -4

انگیزگی دید شود که یک محیط کامالً سفید می تواند بی، از تحقیقات این طور نتیجه گیری میبسیار دارد. با وجود این

 ایجاد نمود و حتی القاء کننده استرس در اقامت طوالنی مدت بیماران باشد. 

د یا سبز شوند: آبی خیلی تیره که می تواند رنگ بسیار سردی باشد، زرهایی که معموال به وسیله طراحان توصیه نمیرنگ -5

تیره، به خاطر تأثیری که در رابطه با نفرت و انزجار دارند، رنگ ارغوانی )که عمدتاً نتیجه خرافات و تعصب است( و قرمز 

های بسیار کارآمد و مفیدی های خنثی مانند بژ، خاکستری و کرم می توانند رنگروشن که دالیل کلینیکی دارد. رنگ

تواند برای گ ها، مالیم، گرم و نیز نسبتًا جذاب هستند. رنگ روشن بژ یک دیوار میبرای فضاهای داخلی باشند. این رن

 های خنثی تأکید شده است. سقف هم به کار رود. در طرح های رنگ جدید، بر کاربرد رنگ

ی استفاده های آبی و سفید، بر دیگر رنگ ها ارجحیت دارند، ولبیش از اندازه استفاده کرد. رنگ یداز یک رنگ مشخص، نبا -6

 شود.های یکنواخت و دلگیر کننده منجر میبیش از حد از آن ها به محیط

 :و تاثیر فضای آن بر انسان یمارستانب یطمح

 یندارالشفا می باشد)مع  یضخانه،را در آنجا نگاهداری و معالجه کنند، مر یماراندر لغت به معنای مکانی است که ب یمارستانب

 یقو معالجه ی امراض و جراحات، هم از طر یماریب یصکه برای تشخنهادی بارت است از  ع یمارستانب (1380،نهادی 

شده  یزمراحل، طراحی، ساخته و تجه ینو بستری آن ها در طی ا نو مجروحا یمارانجراحی ب یقپزشکی و هم از طر

 یرگذارتأث یطیعناصر مح یبه بررسافرادی است که  یناز اول 1822در اواخر دهة ، ینگلفلورانس نایت (.1389ت)خانی زاد،اس

است که  یدکتر راجر یولریچ، از محققان ینه،پرداخت ،در این زم یمارستانهادر ب یمارانب یدر تسریع بهبودی و کاهش فشار روان

افراد پرداخت و به طور خاص این  یبر سالمت یداخل یاثر طراح ی ینهدر زم یقاتبه تحق 1980از سال  یکبه طور آکادم

مفهوم و پدیدهای است  ی،در  چندین پژوهش بازگو  نمود. استرس یا فشار روان ی،درمان یطهایو در مح یماررا بر افراد ب مسأله

و یا  یاجتماع رکهایکه فرد در معرض مح یشودآشکار م یاسترس زمان یو در اصطالح کل یکندایجاد م یانفعال ییراتکه تغ

که  یکندم یانب یپروفسور دیالن ینهدر این زم یزندهایت شرایط آسایش فرد را برهم مو در ن یگیردقرار م یزیکیو ف یزیولوژیکیف

سبب شوند که فرد بر استرس  یتوانندم ی،با تجربهی مثبت و منف یطهاییو مح یگذاردم یربر رفتار فرد تأث» کالبدی  یطمح

مانند اضطراب  یمنف یجانیواکنشهای ه یمارستانی،ب یطهایو یا دچار استرس گردد. بنابراین در رابطه با مح« خود غلبه کند 

با هر  یمارستانیب یطهایگردد و دیدن مح یختهنمایان و برانگ یتواند(میمارستانیا ترس، فقط با نام بردن از آنها) ساختمان ب

گفت  یتوانمو فضای بستری  یمارستانب یط. بدین جهت محیکندرا فراهم م یبرای هر فردی، تجربة ترسناک ی،اندازه و شکل

دور از فهم، ناآشنا، و ترسناک است و با درمان و معالجه که این  یب،که عج یشودم یفتوص یمعموالً به عنوان مکان یمار،برای ب

 یادلمن ارائه شد، اضطراب و پریشان طبر اساس طبقه بندی سودمندی که توس یناند، ارتباط دارد. همچن مفهوم را شکل داده

قابل تمایز  یآیدو بستری شدن به وجود م یمارستانکه توسط ساختمان ب یبه وضوح از اضطراب یشودم یناش یماریکه از ب

و فضای بستری و محدودیت در  یمارستانب یو تکنولوژیک یسازمان یدایشاظهار داشت که پ یتوانشک م ی. پس بیباشدم

 . یدهدانتقال م یمارشدن را به ب یرانسانیو غ یماریفرمانبرداری، ب یامپ تخاب،آزادی و حق ان
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 مراجعین بیمارستان:

افراد مرتبط با  یرسا یا یمارتنش در ب یاکه به علت ناراحتی، اختالل عملکرد  یندروان می گو یابه ناهنجاری در جسم  یماریب

امروزه به  ینکهسالمتی به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی می باشد و با توجه به ا .می گردد یجاداوا

داشته  سالمت دسترسی ینبرای تأم یازبه منابع مورد ن یداز حقوق عمده ی  انسانی تلقی می شود، همگان با یکیعنوان 

 یمارانب یبه بررس 4جدول شماره برگیرد. در را در یمارانای از بطراحی بیمارستان باید طیف گسترده (.1381یاری،باشند)س

کارمندان  یازدر مورد ن ینپرداخته شده است. همچن یمارانب یرکودکان و نوجونان و سا ی،شکالت روانم یدارا یمارانسالمند، ب

 است. یدهذکر گرد ینکات یزن یمارستانیکاربران ب یناز مهمتر یکیبه عنوان  یمارستانیب

 
 .مأخذ:نگارندهیمارستانب ین.مراجع4جدول شماره 

 ویژگی ها و نیازها مراجعین بیمارستان

 

 یمارانب

 کودک و نوجوان

با  کنندهخواه به عنوان بیمار و خواه به عنوان مالقاتبا توجه به تصور رعب انگیز کودکان از بیمارستان 

های قرمز و کودکان بیشتر به رنگفراهم کردن جاذبه و دید در ایجاد یک مکان احساسی به آنها کمک کرد.

 زرد تمایل دارند

 

 سالمند
 یمخلوط و کدر م یو به طرف رنگ ها یردگ یم یو شفاف دور یاصل یاز رنگ ها یآدم ،با باال رفتن سن

 رود.

 دارای مشکالت روانی
های نارنجی و قرمز برای رنگ این فضاها را تا حد امکان به فضاهای روشن و باز مبدل سازد. مشاهده رنگ

 قابل تحمل استغیر یماراندسته از ب ینا

 کارکنان
مورد عالقه در محل  یهادر مورد رنگ یو درمان یو مراکز بهداشت یمارستانرکنان ببهتر است که کا

  شود یدهکارشان پرس
 

 

را  یرداشتند که موارد ز یازن یطیها به محاند که آنشان اظهار کردهمحوله یفوظا هاییو بررس هاینظرسنج ینکارکنان در ح

 کند. ینتضم

 یتفعالکار و تداوم  یمناسب برا یطی. مح1

 بهتر ییه. نشاط و روح2

 یتموقع یصو تشخ یدسترس یت. قابل3

 ،( 1391یوند،(  ,)کولHilary, J Littlefair, L Loe, 2004)یتو امن ی. حفظ امور خصوص4

رنگ با  یکارشان متفاوت باشد. طراح یطدارند که با مح یاجاحت ییو وقت استراحتشان به فضا یامور خصوص یبرا کارکنان

را دست  یمارستانب ،ینتمام مراجع یتر نموده و براکارکنان آسان یکار را برا یط،شرا یامکان مشاهده ینبهتر یازسفراهم

 .کندیم تریافتنی

 هامشترک در بخش فضای 

 کردنیمکه به مال یاورندبه وجود ب یبه رنگ روشن باشند تا نور انعکاس یدسطوح ساختمان با یشترب ها:تختخواب یمحدوده

که  ی. در حالیستندن آلیدها یشههم ،شوندیم یزیآمرنگ یدکه با رنگ سف یها وقت. سقف بخشنور کمک خواهد کرد یالگو
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 یمارانی. در مورد برا بهتر کند یدبکاهد و د کنندگییرهاز خ تواندیم یهرنگ سا ی، اندککندینور را منعکس م یشترب یدرنگ سف

رنگ سقف  یک یمارانب ین. در واقع ایدبه عمل آ اییژهدقت و یدبا ،ینندسقف را بب توانندیهستند و فقط م حرکتیکه ب

صورت  یراین، در غهوشمندانه باشد یدبا یوارهاد ی. نقش رودهندیم یح، ترجمرتبط است یواربا رنگ د یدرا که شا داریهسا

 یدمخصوص اقامت کوتاه با یها. بخش، انتخاب گرددق نوع بخشبر طب یدبه کار رفته با یها. رنگکند یجادتوهم ا تواندیم

 ،شودیم یهسرد توص یهارنگ ،یمختص اقامت طوالن یهابخش ی. براگردد یو موجب بهبود یدوارکننده، ام، شاددوستانه

 یاریهوش ینز کنتراست بها ارنگ ین. ابخش هستندآرام یزچشم ن یو برا دهندیم یحسرد را ترج یهاچون مردم عموماً رنگ

 (Hilary, J Littlefair, L Loe, 2004. )کنندیم یریجلوگ یجسم یو ناتوان یذهن

تعادل  یو افسردگ یجانه یهااحساس ینتا ب شودیگرم و سرد به نوبت استفاده م یهااز رنگ یبیترک ،یعموم یهابخش در

 یکتحر یندر اتاق مجاور به منظور تأم هایبترک ینا ییراست و تغ یشترب یااستفاده از دو رنگ  ،یگرد ی. استراتژبرقرار سازد

 (1391یوند،. )کولباشدیم یدد

که  ییهارنگ ،یقاعده کل یک. به همراه داشته باشد یمارانب یرا برا یشانیاحساس پر یک تواندیها متند در بخش هایرنگ

آرام بخش و بدون مزاحمت  یحال و هوا یک، به هستند یبه خاکستر لیرنگ متما یکم رنگ ندارند و دارا یهسا یادیمقدار ز

حفظ  یحال برا یناجتناب شودو در ع یعاطف یجاناتتا از ه کنندی، کمک منوع ینم از اینسبتاً مال یها. رنگشوندیمنجر م

 (1391یوند،. )کولهستند یازسالم مورد ن یدتعادل د

 یک یدفضا با ینو ا کنندینقطه برقرار م ینتماسشان را با بخش در ا ینقات کنندگان، اولو مال یمارانب پر رفت و آمد: یمنطقه

ارائه گردد. در  بخشییدجلوه روشن و ام ید، در طول روز بامحل ین. در ارا منتقل سازد ینیکیکل ییو کارا ینیبحس خوش

. کاربرد ، مطلوب استکنندگان و کارکنانمالقات یبرا یدو مؤثر د یعسر ییرتغ یک یجادمنظور ا ه، تنوع رنگ بپر تردد یجاها

و اطالعات  یریابیها به امر مس. استفاده از رنگرا جبران خواهد کرد یعی، کمبود نور طبمناطق ینروشن در ا یهارنگ

 ینمراجع یبرا ژهیمسئله به و ین. اکندیمقصد کمک م خشبه ب یدنرس ییدراهنماها و تأ ییبه شناسا ینو هم چن یابیجهت

 (Hilary, J Littlefair, L Loe, 2004.  )باشدیم یدکه با ساختمان و زبان تابلوها ناآشنا هستند مف

  یکاربرد رنگ دربخش ها مراقبت

 یمارستانیهای کارکنان ب یتبازدهی فعال یشمی تواند عالوه بر افزا یمارستانب مراقبتیرنگ و کاربرد درست آن در بخش 

بخش  ینی استفاده کنندگان ا یهمناسب تری را برای کل یطگذاشته و در مجموع مح یرتأث یزن یمارانوند بهبود ببخش، بر ر

 ینو در ع قرار دارد یتخصص یاربس یاحساس را منتقل سازد که او تحت مراقبت پزشک ینا یماربه ب یدبا یطمح .فراهم آورد

رنگ به مدت  یها، تنوع طرحکه ینمهم ا ی. نکتهشود یعدوره نقاهت تسر یراحت و آرام باشد تا در بهبود یحال به قدر کاف

 یقاً تا دق شودیم یهالزامات خاص خود است. به طراح توص یدارا یبخش هر ین، عالوه بر ادارد یبستگ یماریاقامت و نوع ب

از منابعی 5ل شماره در جمع آوری اطالعات مربوط به جو.خاص هر بخش را مورد توجه قرار دهد هاییازمندین

 استفاده شده است. (1391یوند،)کولو( 1390 تا،یکی ی،)شامقلهمچون

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

 

 

 
 

 . مأخذ: نگارندهیمراقبت ی. کاربرد رنگ در بخش ها5جدول شماره 

رنگ در راهروها و 

 فضاهای ارتباطی بخش

 

 

ورودی، درب ها، ورودی راهروها و  یینهت تباستفاده از رنگ های روشن جهت گشودگی فضا. استفاده از کنتراست رنگی ج

حرکت ترولی، استفاده  یتمرز رنگی در کف جهت هدا یکقرار دادن  یریابی،فضاهای خاص. استفاده از رنگ ها در جهت مس

پزشکی. رنگ کف روشن باشد تا آلودگی ها را نشان  یارس هیزاتاز رنگ و طرحی متفاوت در گوشه ای جهت استقرار تج

 .یمارانب یدهای مات در کف جهت راحتی د یالفاده از رنگ ها و متربدهد. است

 کودکان

 

از رنگ  ی. بعضکندیم یفاا یکودکان در درک بهتر فضا نقش مهم ییشور و شوق و توانا یجادبخش در ا یندر ا یطرنگ مح

 یو نارنج یسبز، زرد، صورت ی،آب یاز رنگ ها یروشن یفبخش دارند، شامل ط ینا یدر طراح یادیکه کاربرد ز آلیدها یها

 در بخش های اطفال که در آن جا مردم انتظار دارند در محیط شادتری باشند، مطلوب نیست. خاکستری،. رنگ باشندیم

 یبخش روان درمان

 

در  یتکرار یهاتند و نقش یهارنگ یریباشد. از به کارگرنگ های نارنجی و قرمز در بخش روانی مورد انزجار بیماران می

که امکان  ییرنگ عالقه دارند. لذا در فضاهاهای تیره و کمروان اجتناب کرد. افراد افسرده به رنگ هاییماریمراکز درمان ب

نمود. استفاده بیش از اندازه از رنگ های سبز و آبی که برای تأثیر  یزها پرهرنگ یلقب ینا از یدافراد وجود دارد، با ینحضور ا

 بخش باعث تشدید افسردگی شوند. ینشده هستند، ممکن است در ا بخششان شناختهآرام

 زایمان

های مربوط به دوره نقاهت و گیرد، به طور سنتی برای بخشبهی و صورتی را دربر میهایی مثل گلهای گرم که رنگرنگ

ن قلب، فشار خون و تعداد ضربا یشموجب افزا یجهو در نت کندیم یکرا تحر یعصب یستمند. رنگ قرمز سزایمان توصیه شده

از  یریگبهره یناثر مخالف قرمز دارد. بنابرا ی. رنگ آبشودینم یهفضا توص ینا دررنگ  یناستفاده از ا ین. بنابراشودیتنفس م

بخش که مردم انتظار دارند در محیط شادتری باشند، مطلوب  ین. رنگ خاکستری در اباشدیفضا مناسب م ینرنگ در ا ینا

 شودیم یهبخش توص یندر ا یمثل نارنج یازنده یهاتفاده از رنگاس نیست.

 

 پرستاری یستگاها

پرستاری. استفاده از نظرات  یستگاهرنگ واحد در ا یکباشد. عدم استفاده از  یریابیرنگ کلی می تواند در امتداد رنگ مس

 ینرنگی در ا یم. استفاده از کنتراست مالاهیستگدر ا یادرنگی ز یکدر انتخاب رنگ ها. عدم وجود تراف یستگاهکارکنان ا

 یستگاهکردن ا یتشده اند(. قابل رو یبخاکستری ترک یا یدکه با سف هاییقسمت. استفاده از رنگ های پاستلی )رنگ 

 کنتراست رنگی. تم های رنگی سبز، آبی و یجادا یانسبت به باقی فضاها و  یستگاهرنگ ا یشترب یرگیپرستاری با استفاده از ت

 های مناسبی هستند. ینهزرد گز

بستری  اتاق های

 یمارانب

جز سقف ندارند. استفاده از  یدیکه د یمارانیتم رنگی سبک در سقف برای ب یکرنگ کف روشن باشد. استفاده از بافت و 

جهت کاهش سرد و گرم  یاو نور پنجره ها. استفاده از رنگ های خنثی و  یواررنگ د ینتم رنگی. کم کردن کنتراست ب یک

در بخش به  یماراناقامت ب یزانرنگ ها بر حسب نوع بخش و م ب. انتخایماررنگ صورت ب یصپزشک در تشخ یدخطای د

در انتخاب رنگ به طور مثال رنگ زرد  یماریطور مثال برای اقامت طوالنی مدت رنگ های سرد مناسب ترند. توجه به نوع ب

 یمارانهای تنفسی و قرمز برای ب یماریطوالنی )مانند زرد، قرمز و ...( برای ب با طول موج های ییدر بخش نوزادان، رنگ ها

 یستندصرع و ... مناسب ن

های  یسحمام و سرو

 بهداشتی
 سبک یاربهتر است با تم رنگی بخش دارای کنتراست باشد. استفاده از رنگ های بس

اتاق های استراحت 

 کارکنان
 قسمت با تم رنگی بخش دارای کنتراست باشد. ینبصری باشند. تم رنگی ا عیاستراحت سر یک ینرنگ ها در جهت تأم
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 گیریبحث و نتیجه
 ین. ادر بر داشته باشد یمهم یایمزا تواندی، همراه با استفاده مناسب از رنگ مشده یطراح یکه به خوب یدید یطمح ،یمارستانب یکدر

، ضمن باال بردن موارد ینا یت. رعاسازد یند، خوشااز سالمندان گرفته تا کودکان یعیتره وسگس یرا برا یمارستانتجربه ب تواندیموضوع م

.طراحی رنگ داخلی، تمام کند ی، کمک منشاط آور هایییطکارکنان در مح ییهو روح یعملکرد یبه ارتقا ،یمارستانب یکل مانراند

در انتخاب  یربه نکات ز یدبخش بستری با یطیمح یکطلوب در طراحی گرافم یجبه نتا یدنجهت رس .گیردوسایل و سطوح را در بر می

 رنگ ها توجه داشت:   

 یماریب یصرنگ واقعی خود را نشان دهد تا پزشکان و پرستاران در تشخ یمارطوری انتخاب شوند که چهره ی ب یسترنگ ها می با -

 نشود.    یجاده ی ناظران اختاللی ایدر ادراک کل یندچار مشکل نشوند و همچن

می شود.  یدسردرد و خطای د یجادرنگ ها باعث ا یدمهم است، کنتراست شد یاربس مراقبتیهارمونی و تضاد در انتخاب رنگ در بخش  -

دارند مانند ورودی بخش،  یشتریب یدد یتحالت بعضی از عناصر که اهم ینرنگ غالب بخش از رنگ های روشن استفاده شود. در ا

بصری می توانند دارای کنتراست  یفیتک یشراحت تر و افزا یصها و ...جهت تشخ یرهدستگ داشتی،های به یسی، سروپرستار یستگاها

 قسمت ها شوند. یگررنگی با د

 یستندکافی برخوردار ن یدکه از د یمارانینور نشود. چرا که ب یرگیبه گونه ای انتخاب شود که منجر به انعکاس و خ یدرنگ سطوح با -

در نظر داشت که رنگ های گرم  یدبا -   .یستاستفاده از رنگ های تند در سقف و کف پوش ها مجاز ن ینل می شوند. همچندچار مشک

رنگ های  -تمرکز می شود.  یشبه سمت خارج و رنگ های سرد باعث حواس پرتی کمتر و افزا یریی و جهت گیارهش یشباعث افزا

 تر عبارت اند از قرمز، آبی، بنفش، نارنجی، سبز و زرد.    ینسبک تر به سنگ یب. رنگها به ترتیندروشن سبک تر به نظر می آ
دارای فشار خون باال و مضطرب  یمارانها توجه داشته  رنگ های سرد برای ب یماریرنگ ها بر روی ب یراتبه تأث یستطراح می با -

 .بخش قلب مناسب نمی باشد  یمارانآبی برای ب که دچار صرع هستند استفاده نشود، یمارانیسودمند است. رنگ قرمز برای ب

 ینشاداب ولی درع ییامر می تواند با استفاده از رنگ ها ینکودکان الزامی است. ا مراقبتیو دوستانه در بخش  یمیصم یطیطراحی مح -

 شود. هقسمت استفاد ینبا درخشش باال در ا ییاز رنگ ها یدنبا ین. همچنیردحال خنثی صورت گ

و خاکستری رنگ ها را  یدبا استفاده از سف یستبه صورت خام و با درخشش باال باشند، بلکه می با یدنبا مراقبتیدر بخش  رنگ ها - 

 خنثی کرد. 
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