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 چکیده 

 است انکار قابل غیر انسان جسم و خصلت,اخالق,روان و روح,ذهن پود و تار بر آن پرتو تاثیر و رنگها نقش

 و ها العمل عکس,ها واکنش و هنجارها در مستقیم غیر بطور و داشته روانی کامال ماهیتی رنگها .

 و فیزیک عالم در یکی:  است توجه مورد ساحت دو در علمی مباحث در رنگ است موثر فرد رفتارهای

 در را دوم بعد و ماده عالم در را اول بعد و دینی و ای اسطوره و آیینی متون و متافیزیک ودای در دیگری

نکته اساسی اینجا مورد  .  کند می پیدا معنا رنگ طریق از فرم عنصر حقیقت در.  .شناسیم می معنا عالم

 سوال است رنگ در مراکز درمانی چه تاثیری دارد؟

 فرم روی و دهد می قرار تاثیر تحت را آدمی احساس،  داخلی طراحی در رنگدر جواب می توان گفت 

 در میتواند,استرس کاهش و آرامش ایجاد منظور به درمانی فضاهای همچنان رنگ در.کند می تاکید

 .باشد داشته بسزایی تاثیر بیمار روحیه افزایش و درمان روند تسریع

 درمانی مراکز ، معماری ،رنگ،ن انسا :واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

Color in architecture and its impact on children's health centers 

Clinic 
 

 

Authors: 1) salmanmardoukhi 2) elhamyousefi 3) Souran Mohammadi 

 

 

1 ) Undergraduate student of Architecture at Islamic Azad University of Marivan, 

salmanmardokhi@yahoo.com 

2 ) Undergraduate student of Architecture at Islamic Azad University of Marivan 

3 ) Master of Architecture, Islamic Azad University of Marivan, Souran_architect2112@yahoo.com 

 

 

Abstract : 
The role of color and its impact on mind, spirit, morality, character and body of the human 

being is undeniable. Color’s nature is purely psychological and it impacts indirectly on norms, 

reactions and behavior of the human being. Color in science is considered in two dimensions: 

one of them is physics’ world which is known as material world, other one is metaphysics’ 

world and ritual, mythic and religious texts which is known as sense world.  In fact, the form 

element finds meaning by color. The important question is what the color impacts in health 

centers are? 

Colors impact on emotions of human being in interior design and emphasize on form. Using 

colors to make a calm and less stressful place in health centers, could accelerate the healing 

process and increase the morale of patients effectively. 
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 مقدمه

 زندگی در ها رنگ.میباشند ها رنگ,ارتباط ایجاد در مهم عناصر از یکی.است اطراف محیط با ارتباط تاثیر تحت ها انسان زندگی

 شمار به عاطفی و احساسی بار نظر از دیداری عناصر ترین مهم از جهت همین به و دارند موثر و فعال حضوری افراد تک تک

 درآوردن نمایش به,جسم و ذهن,فکر در مثبت تغییرات کننده ایجاد,ها بیماری ی دهنده شفا عنوان به رنگها از.آیند می

 نظام از ای مجموعه زیر رنگها و ها میشودانسان استفاده ارتباطی مهارتهای ارتقا و شغلی اهداف تنظیم جهت انسانها شخصیت

 .)میگرند قرار رنگها تاثیر تحت انسانها نهایت در و هستند یکدیگر با تعادل و تعامل حال در دائما که که جهان کل

 (21؛1332،درگاهی

 مجر افراد شخصی خصوصیات در تحول به تنها نه تغییر این و شوند می رفتاری تغییر موجب آدمی روان و روح بر تاثیر و رنگها

 (1؛1332،ذوالفقاری)سازد می متاثر خاص محیطی در نیز را فرد عملکرد و فعالیت بلکه,میگردد

 ابزار بعنوان نور و رنگ ارتعاش از توانست بار اولین برای,یونان در متافیزیک مدرسه یک گذار پایه میالد از قبل ششم قرن در 

 (31؛1332،درگاهی .)کنند استفاده معالج و شفا

 از ها انسان و است انکار قابل غیر انسان جسم و خصلت,اخالق,روان و روح,ذهن پود و تار بر آن پرتو تاثیر و رنگها نقش

 (11؛1331،فسلفی .)اند بوده خود پیرامون رنگهای عمیق نفوذ و تاثیرات تحت کنون تا کهن بسیار روزگاران

 و ها العمل عکس,ها واکنش و هنجارها در مستقیم غیر بطور و داشته روانی کامال ماهیتی رنگها از انسان پذیری تاثیر چگونگی

 اشتراک,ادراک و احساس با که رنگهایی,هستند همراه متنوع رنگهای بکارگیری با معماری در تزئینات.است موثر فرد رفتارهای

 (2؛1333،ذوالفقاری .)دارند ارتباط

 سابق قوانین همه تقریبا امروزی های بیمارستان طراحان.میباشد کودکان بیمارستان در داخلی دکوراسیون عناصر از ونور رنگ

 و اند شکسته هم در را بیمارستانها در یکدیگر با آنها ترکیب و گوناگون نگهای ور نور از استفاده های محدودیت با ارتباط در

 محیطی از معمارانه ترکیبی امروزی بیمارستانهای.نمود مشاهده بیمارستان دکوراسیون در میتوان را رنگی هر تقریبا امروزی

 کنترل و ساخت نوین های روش از استفاده همراه به افراد رفاه جهت در خدماتی ارائه برای فضایی,درمان فرایند انجام برای

 (2؛1333،علیرضایی .)میباشد انرژی مصرف

 رنگ لغوی واژه

 یا معادل از  که ای ماده و آن نظایر و زردی و سرخی و سبزی از،  شود دیده و آید چشم به چیزی هر ظاهری صورت از آنچه

 (22؛1331،عمید. ) برند بکار نقاشی یا آمیزی رنگ برای و کنند تهیه مایع یا پودر بصورت شیمیایی عمل با یا گیاه

،  معدنی مواد،  خاک از که رنگی مواد گونه،  لون...  و سبزی،  سرخی،  سفیدی مانند شود دیده چیزی ظاهر از کیفیتی

 و،  زرد،  قرمز،  آبی از عبارتند اصلی های رنگ آورندو در پودر شکل به و سایند را مزبور مواد.  کنند تهیه نباتی یا شیمیایی

 (22؛1331،معین. ) آید می بدست رنگ سه این ترکیب از بقیه

 (23؛1333،دهخدا. ) شود می احساس اجسام ی بوسیله منعکس انوار از چشم روی در که است اثری فیزیکی نظر از رنگ

 به انسان چشم و مغز،  شیمیایی ازنظر هم و فیزیکی نظر از هم که است شناختی قابل و تجزیه قابل رنگی ی ماده رنگ ذات

 (1332،21،یوهانس. ) دهد می انسانی مفهوم و محتوا آن

 : حکمت و فلسفه نظر از رنگ-

 و دهیم می نشان واکنش خود از رفتارمان در رنگ دریافت با وما ماست ناخوداگاه و آگاه خود نیم، آگاه خود از قسمتی رنگ

 . باشد داشته هم فیزیولوژیکی ی جنبه است ممکن بلکه،  نیستند ادراکی یا روانی فقط ها واکنش این

 رنگ ما از خارج و شود می ایجاد،  روان و مغز در که است سایکوفیزیولوژیک ی پدیده یک تعریف ترین کامل در رنگ رو این از

 .  داشت نخواهد کفهومی

 و آیینی متون و متافیزیک ودای در دیگری و فیزیک عالم در یکی:  است توجه مورد ساحت دو در علمی مباحث در رنگ

 . شناسیم می معنا عالم در را دوم بعد و ماده عالم در را اول بعد و دینی و ای اسطوره

 . شود می گداشته ماده عالم به قدم اخواه  خواه،  شود می صحبت کثرات عالم از که هنگامی
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 ماده، اوست غیر هرچه پس،  اوست آن از صرفا وجود اصالت و دارد وجود تعالی حق حضرت نام به الهیه یه حقیقت یک

 (2؛1333،ذوالفقاری .) شود می محسوب

  رنگ روانشناسی-

 انزجار ابراز ولی باشد طبیعی شخصیت یک ی دهنده نشان تواند می خالص ها رنگ از تعدادی ویا رنگ یک به عالقمندی ابراز

 و شدید عالقمندی ابراز همچنین.  باشد داشته نامتعادل شخصیت یک وجود در ریشه تواند می خالص رنگ چند یا رنگ یک از

 طرز از ای نشانه رنگ.  باشد نامتعادل شخصیت ی دهننده نشان تواند می هم ها رنگ با شدن مواجه در قوی احساس ابراز

 (12؛1332؛صالحی .) باشد می فرد یک احساس و تفکر

 در را رنک اصالح توان می( .  نیستند بعدی یک و اند دوقطبی رنگ) جادویی ساختار و آزاد ساختار:  دارد ساختار دو رنگ هر

 جدی بطور ها رنگ آزاد ساختار به اگر.  ندارد وجود امکانی چنین جادویی ساختار در اما.  داد بسط کامال آزاد ساختار

 تنهایی به رنگ یک.  است شده آورده رنگ  ی استفاده موارد جادویی ساختار در.  کند حس را آزادی این توان می،  بیندیشید

.  کند می پیدا ارزش، گیرد می آنها از که تاثیر و دیگر رنگهای کنار در رنگ هر بلکه، ندارد ارزشی رنگها دیگر از مستقل و

 (12؛1333،لمارف برند کالوس)

 روی بر مالیم فشار گاه هر.  نامند می ذهنی احساس را باشد نشده ناشی مرئی طیف از که(  دار فام)  رنگ احساس دریافت

(  مورد و هر در) گیرد قرار الکتریکی شوک تاثیر تحت پیشانی طریق از تاریک اتاق یک در انسان یا،  آید وارد بسته ها پلک

 این علت ذهنی احساس بلکه نیست چشم از خارج مرئی اثر از ناشی مزبور احساس و آید می وجود به فامداری رنگ احساس

 (2؛1333،ذوالفقاری. ) است الکتریسیته یا فشار ی بوسیله شبکیه اعصاب تحریک، ی پدیده

 : داخلی طراحی و معماری با رنگ ی رابطه

.  دارند وارتباط اشتراک،  ادراک و احساس با که هایی رنگ،  هستند همراه متنوع های رنگ بکارگیری با معماری در تزئینات

.  است ناپذیر اجتناب متفاوت های کاربری با بناها در آن ار درست ی استفاده و انسان در رنگ تاثیرات با آشنایی

 (21؛1333،درگاهی)

 اشیا رنگ.  آنهاست های ویژگی ترین اصلی از یکی اشیا رنگ.  دارند را خود به مخصوص رنگ ما اطراف در چیزها ی همه

 از زیادی اطالعات حاوی واقع در،  رنگ.  گذارد می تاثیر انسان احساسات و عواطف، ادارک بر و شده اشیا بهتر شناخت باعث

 (33؛1332،محمدی خان. ) ماست اطراف اشیا

،  داخلی طراحی در رنگ.  کند می پیدا معنا رنگ طریق از فرم عنصر حقیقت در.  اند دانسته فرم بصری خاصیت را رنگ برخی

. شود می هم مقیاس حس باعث همچنین و کند می تاکید فرم روی و دهد می قرار تاثیر تحت را آدمی احساس

 (2؛1333،ذوالفقاری)

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

،  است بسیار اهمیت دارای ساختمان معماری در ویژه به رنگ روانشناسی رویکرد.  کند می ایجاد سقف ارتفاع از را نادرستی

 گذار تاثیر و موثر نقش فضا گیری شکل در رنگ.  شوند می وی رفتار تغییر موجب،  آدمی روان و روح بر تاثیر با رنگها چراکه

 (3؛1333،علیرضایی.) .  دهد می قرار تاثیر تحت را آدمی احساس،  داخلی طراحی در و دارد

 رنگ و دارد را رنگ ترین تیره فضا کف آن در که است طبیعی الگوی ار الهام،  معماری فضاهای در رنگ توزیع روش از یکی

 در رنگ توزیع و استفاده ی نحوه.دارد آسمان مانند سبکی و روشن رنگ،  سر باالی سقف و تر روشن کف از اطراف دیوارهای

 فضا معموال، روشن های رنگ.  کند می تغییری فضا کیفی های ویژیگی و نورگیری میزان،  فضا کارکرد و وسعت به بسته،  فضا

 خان).  نمایانند می کوچکتر را فضا و نزدیکتر را سطوح تیره های رنگ برعکس و دهند می نشان تر وسیع را

 (33؛1332،محمدی

 : درمانی رنگ

 داشته کاربرد موثری طور به باستان مصر در بعلبک رنگ و نور بخشی شفا معابد در و یونان طالیی دوران در رنگ با درمان 

 (13؛1331،؛هانت روالند. ) است آمده هم هند و چین های تمدن در است
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 کننده تسهیل عامل یک بعنوان که است معروف ارتعاشی یا ارزشی طب به،  مکمل یا جایگزین طب ی حیطه در درمانی رنگ

 (21؛1333،درگاهی).  گیرد می قرار استفاده مورد بیماران درمان در

 رنگ کمک با. دهد می آرامش ما به دیگر رنگی و انگیزد می بر ما در را هیجان ویا خوشحالی،  وحشت احساسات یکباره رنگی

 . داد بروز را خود احساسات توان می

،  زندگی در چون؛  کنیم می نزدیکی احساس رنگها با«  مرگ» سمبل هم و دانست«  زندگی» سمبل توان می را رنگها

 ناراحتی و ها نگرانی بیانگر رنگها.  کنند تسخیر را ما قادرند ها رنگ. گذارد می ما بر مطبوعی تاثیر دردها درمان و معاشرت

 .  هستند ذهنی و روحی های

 .  نیست روانی سالمت جز چیزی این و دهند می روحی تعادل ما به ها رنگ

 زندگی به نسبت بهتری احساس و برسیم جان و روح،  جسم یکپارچگی به تا کند می کمک و زنند می پلی ما حاالت بین رنگ

 ناراحتی، شود می تحمل قابل خواب اختالالت و،  سرماخوردگی چون های بیماری،  تاثیری چنین ی پشتوانه به.  باشیم داشته

 .  آید می سراغمان به بیگاه و گاه که هایی پریشانی علت به همچنین و یابد می بهبود گذرا روحی های

 های بیماری درمان در،  کند می تحمل قابل را ها درد رنگ؛  شود بهتر زندگی به نسبت ما کلی احساس شود می باعث رنگ

 (21؛1333؛فلمار برند کالوس. ) است موثر روانی – روحی و جسمی

 بر تنها،  دارو مانند نه که است این در رنگ شگفتی،  است آن های ویژگی تمام بین هماهنگی حاصل رنگ درمانی نیروی

 تنها اعتقاد چون ونه گذارد می اثر ذهنی و عاطفی سطوح بر تنها،  درمانی روان مثل نه و میکند عمل فیزیکی تر پایین سطوح

 (12؛1331؛هانت روالند .) نماید می عمل هم با سطوح تمام در رنگ بلکه،  کند می عمل روحی سطوح بر

  درمانی مراکز در رنگ تاثیر

 وابستگی نتوان شاید.است بیماران خوی و خلق و رنگ بین وابستگی به مربوط یافته مهمترین,درمانی مراکز در رنگ طراحی در

 فرهنگ با رنگها تناسب است مسلم که آنچه اما,کرد پیدا انسان احساس و خوی و خلق با را رنگها انواع ار یک هر بین ارتباط و

 درمان روند میتواند بلکه,نیست موثر درمان در تنهایی به مراکز این در رنگ طراحی.کند می جلوه مراکز این در استکه ها انسان

 (21؛1333،درگاهی) .بخشد بهبود را

 و البسه,دیوارها آمیزی رنگ درمانی مراکز در.گذارند می تاثیر ها انسان رفتار بر مستقیم طور به رنگها میدهد نشان ها پژوهش

 دستیا و جراح لباس و،  جراحی اتاق، بیمارستانها در. است گذار تاثیر درمان به بیماران پاسخ روی بر درمانی فضاهتی در پارچه

 فشار و قراری بی،  تشویش، اضطراب گونه هر کاهش خاطر به اوال.  کنند می انتخاب(  زنگاری) تیره سبز رنگ از همگی ران

 عمل انجام حین در اگر ثانیا.  است عمل ی آماده که بیماری برای نیز و دستیارانش و جراح گروه برای قلب ضربان و خون

 روانی نظر از و کند می پیدا جلوه خاکستری رنگ،  بریزد دستیارانش ویا جراح رنگ سبز لباس روی خونی قطرات جراحی

 بر خون ی مشاهده.  کند نمی ایجاد سفید لباس روی بر قرمز در همانند عادی غیر هیجانی واکنشهای و خاطر دغدغه چندان

 (22؛1331؛احمد،فسلفی عالمه .) گذارد می بجا انسان روان و روح بر منفی و نامطلوب تاثیرات ناخوداگاه،  سفید لباس روی

 تعیین نقش آنها همراهان در آرامش ایجاد و بیماران تسکین در فیزیکی نظر از باید بیماران درمان محل بعنوان نیز بیمارستانها

 پذیر امکان بیمار عواطف و احساسات در رنگها نفوذ و تاثیر و بیمارستانها آراستگی و  زیبایی با امرجز این.باشد داشته ای کننده

 (21؛1333،درگاهی) .بود نخواهد

 از نفر 21 روی آمریکا ی متحده ایالت در(هاسپیتال نیوانگلند)بیمارستان در انسان بدن بر رنگ آثار ی درباره تحقیقاتی

 می افراد پوست بر را رنگ آبی نور,ای دقیقه 31 جلسه چند در.دادند انجام داشتند عادی خون فشار که بیمارستان کارکنان

 کاهش,آزمایش تحت افراد همه خون فشار مقدار جلسه هر پایان در گرفتندو می اندازه را آنان خون فشار گاه آن و تاباندند

 فشار که کردند مشاهده و دادند قرار قرمز نور تحت را نفر 21 همان دیگر جلسات از دوره یک در سپس.داد می نشان فشار

 آنگاه.برگشت عادی حالت به افراد خون فشار,شد قطع آزمایشات که هنگامی.است یافته ای توجه قابل افزایش آنان همه خون

 دقیقه چند از پس,کنند متمرکز آبی رنگ به را خود ذهن و فکر و بنیشینند آرام که خواستند افراد از دیگری آزمایش در

 شاهد آنان بعد دقایقی,کردند فکر تمرکز با قرمز رنگ به سپس,است یافته کاهش آنان خون فشار میزان که شد مشاهده
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 قابل غیر زندگی شئون در رنگها گذار تاثیر نقش که است واقعیت این بیانگر آزمایشان این حاصل.شدند خونشان فشار افزایش

 (31؛ 1331 ،فسلفی عالمه .)است انکار

 همچنین و رنگ,نور ی های شاخصه ی عهده به تاثیر بیشترین,آن عملکرد به توجه با درمانی فضاهای طراحی که آنجایی از

 بیماران اتاقهای در طبیعت از زیبا تصاویر و نقاشی تابلوهای مانند عناصری از استفاده.میباشد بصری گذار تاثیر های فرم ایجاد

 همچنین و بصری احساسات تحریک و امنیت,آرامش حس القای جهت در درمانی مختلف بخشهای به منتهی راهروهای و

 منظور به درمانی فضاهای خارجی محوطه مناظر و طبیعت یا و داخلی مختلف فضاهای به انداز چشم و فضایی ارتباط ایجاد

)  .باشد داشته بسزایی تاثیر بیمار روحیه افزایش و درمان روند تسریع در میتواند,استرس کاهش و آرامش ایجاد

 .(2؛1333،علیرضایی

 اقامت طول به بستگی بیماران اتاق در رنگ انتخاب.است داشته را جذابیت بیشترین درمانی مراکز برای رنگ اهمیت و ارزش

 باعث رنگها نوع این از استفاده مدت بلند های اقامت در اما است مناسب خنثی رنگهای مدت کوتاه اقامتها در.دارد اتاق در آنها

 (23؛1333،درگاهی) .میشود بیماران کسالت

 آنان واکنش و کودکان درمانی مراکز در رنگ تاثیر

 .  باشد می کودکان بیمارستان در داخلی دکوراسیون عناصر از نور و رنگ

 و تکاملی اجتماعی،  حرکتی نیازهای بلکه،  نیست رو به رو پزشکی و دارویی نیاز با تنها کودک مناسب بیمارستان یک

 .  شود گرفته نظر در باید کودکان احساسی

 شود برده بکار آن در،  نرم زوایای با مبلمان و وسایل،  طراحی،  بازی برای اتاقی که بجاست،  بیمارستان مانند محیطی در

 (.2؛1333،علیرضایی)  . شوند می خسته و امید نا انتظار و نشستن از آسانی به معموال کودکان،

 است داده نشان تحقیقات.  دارند منفی یا و مثبت بازده از اعم افراد زندگی های عرصه تمامی در ای کننده تعیین نقش ها رنگ

 . کنند نمی خوبی احساس و آید نمی خوششان سفید و ای قهوه،  خاکستری،  سیاه های رنگ از کودکان که

 عالقه مورد های رنگ ترین شاخص که دهد می نشان است آمده عمل به آلمان آلسن روانشناسی مرکز در که مطالعاتی طی

 نشان را خویش درون دنیای عواطف و احساسات ها رنگ این ی وسیله به و است آبی، زرد، نارنجی،  قرمز رنگ چهار کودکان

 رنگ چهار در اغلب را کودکان بازی وسایل روانشناسان سفارش براساس بازی اسباب کارخانجات دلیل همین به.  دهند می

 . کنند می تولید و تهیه مذبور

 تزئین در تا شوند آشنا رنگها روانشناسی علم اولیه مبنای به باید کودکستان و ها کودک مهد مربیان و مسئوالن باید همچنین

 .  برند بکار بیشتری دقت آگاهانه، کودکان و خود،  لباسهای پوشش نیز و آموزش محیط

 روند در ضمنا داشت نخواهند دوست را آنها کودکان،  شوند حاضر درس کالس در رنگ سیاه پوشش با معلمان اگر مثال بعنوان

 (23؛1331 ،فسلفی عالمه .) داشت خواهند درسی افت خود تحصیلی

 :رنگها برابر در کودکان واکنش-

 .هستند تامل و تعقل,تفکر اهل,میکنند انتخاب را آبی یا و سبز رنگهای که کودکانی

 احساس,ترس,اضطراب مانند روحی های ناراحتی دچار,میکنند انتخاب را ای قهوه و خاکستری,سیاه رنگهای بیشتر که کودکانی

 .میشوند خاطر امنیت عدم

 به اعتماد عدم احساس و درونی اضطراب نوعی دچار میکنند استفاده زرد رنگ از افراط حد در یعنی اندازه بیش که کودکانی

 .میباشند نفس

 کند استفاده سبز رنگ از متعارف حد از بیش و افراطی بصورت کودکی اگر،  است آرامش و تعامل ی نشانه سبز رنگ 

 . است شده سرخوردگی و انفعال نوعی دچار آنان عواطف و احساسات،

 سعی رنگ این به عالقمند کودکان و است تعامل و سازگار ی روحیه از برخورداری ی نشانه آبی رنگ به کودک عالقمندی-

 .  کنند کنترل و مهار را خود احساسات، کردن اطاعت با که کنند می

 (23؛1331، فسلفی عالمه.)  (32.) شود می فکری توان افزایش و خالقیت تحریک باعث کودکان در نیز صورتی رنگ-
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 منابع
 1331،کبیر امیر نشر،تهران،عمید فرهنگ،حسن،عمید [1]

 1331،سپهر نشز،تهران،معین فرهنگ،محمد،معین[2]

 1333،تهران دانشگاه،تهران،دهخدا نامه لغت،اکبر علی،دهخدا[3]

 1331 اول چاپ؛فراروانشناسی انتشارات،(آنها درمانی خواص)رنگها روانشناسی اسرار،احمد،فسلفی عالمه[2]

 1333 اول چاپ،ققفنوس آنهاانتشارات بخش شفا طبیعت و رنگها،آذرنیوش شهناز ترجمه،فلمار برند کالوس[1]

 1331 دوم چاپ،جماالحق انتشارات،نژاد ایران ناهید ترجمه،هانت روالند[3]

 در رنگ تاثیر،ایران مکانیک و برق،معماری،عمران مهدسی محوری توسعه سراسری کنفرانس اولین؛فرزانه،مقیمی،حسن،ذوالفقاری[ 3]

 1333،معماری

 رنگ و رنگ تاثیر بررسی؛پایدار توسعه و شهری مدیریت،شهرسازی ملی کنفرانس،آرزو،پورحسن،افشین،عموزاده،مهدی،علیرضایی[ 3]

 .1331درمانی فضای طراحی در کودکان استرس کاهش بر

 محیطهای بر تاکید با درمانی رنگ پديده بر مروری؛سالمت مدیریت ملی همایش؛زینب،نژاد رجب،حسین،درگاهی[3]

 1333؛بیمارستانی

 روان بر معماری در آن های کنتراست و رنگ تاثیرات بررسی،دکوراسیون و داخلی معماری ملی همایش سومین،الهام،صالحی[11]

 .1331(روان ناراحتی با)بیماران

 1332 چهارم چاپ،یساولی انتشارات،شروه عربعلی ترجمه،ايتن يوهانس[11]
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