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نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری
بررسی موردی :بیمارستان امام خمینی(ره) تهران
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نفوذ رنگها و تأثیر آنها بر ذهن و جسم انسانها به طرق گوناگون ثابت شده است و استفادۀ صحیح یا نادرست
از آنها تأثیرات مثبت و منفی زیادی در زندگی ما خواهد داشت .پژوهشهای مختلفی در زمینۀ آثار رنگها بر
ذهن و جسم آدمی ،ایجاد شادی و افسردگی و تعادل فکری و جسمی انجام شده است .متخصصان رنگدرمانی
با کمک رنگها درمانهای منحصربه فردی را در حوزۀ سالمت و بهویژه سالمت روان ارائه کردهاند .شناخت
چگونگی بهکارگیری رنگ ،بهعنوان عامل مؤثر در بهبود بیماری از اهداف اصلی این پژوهش است .طراحی
درست رنگ میتواند به افزایش حفظ سالمت در بیمارستانها منجر شود .روش پژوهش بر اساس مطالعات
کتابخانهای پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر ،مشاهدۀ میدانی و جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه از
بیماران بستری در بیمارستان امامخمینی(ره) تهران است که با تجزیه و تحلیل آنها ایده و راهکار مناسب طراحی
ارائه شده است .این مقاله برای پاسخ دادن به این پرسش که نقش رنگ در تسریع روند بهبودی بیماری چیست؟
مسیری را که میپیماید عبارت خواهد بود از :مفهوم رنگ ،تأثیر رنگها روی بیمارهای جسمی و روحی و کاربرد
آنها در فضاهای درمانی و درنهایت بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران
از رنگ فضاهای بیمارستان که در آخر به جدول رنگهای پیشنهادی برای طراحی منجر میگردد.
کلیدواژهها :رنگ ،بیماری ،جسم ،روان ،بیمارستان.
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مقدمه

از هنگامی که انسان چشم به این جهان میگشاید با رنگ سرو کار دارد .رنگها با تمامی عوامل و جزئیات
زندگی ما چنان رابطۀ تنگاتنگی دارند که باید گفت بسان پلههایی هستند که وجود فیزیکی و روحی
انسانها را با سایر پدیدههای جهان هستی پیوند میدهند .رنگ مایهای جالدار و مفهوم معنوی به فضا
بخشیده و نیرویی در اختیار انسان میگذارد که شفابخش و درمانگر است .رنگ متشکل از عناصری است
که احساسات بشر را برمیانگیزد و تأثیر مستقیمی بر مغز انسان میگذارد و عکسالعملهای متفاوتی
از ناآرامی تا آرامش را در انسان موجب میشود .از این رو از این ویژگی رنگ میتوان برای تسکین
بسیاری از بیماریها استفاده کرد.
بیمارستان نمود معماری فضایی است که در آن میتوان از مقولۀ رنگ بهعنوان یک عنصر معماری
تأثیرگذار بر کاربران این فضا که عموم ًا بیماران هستند ،استفاده کرد .اصو ًال در بیمارستانها و مراکز
درمانی امروز ،مقولۀ رنگ و تأثیرات آن بر بیماران کمتر مورد توجه قرار میگیرد .در صورت استفادۀ
درست از عامل رنگ در بیمارستانها و مراکز درمانی ،از مقیاس خرد گرفته تا مقیاس کالن ،میتوانیم با
برنامهریزی اصولی و علمی در ایجاد تمرکز ذهنی و افزایش احساس آرامش در قالب محیط و همچنین
ایجاد میل و رغبت برای قرارگیری در فضا مؤثرتر عمل نماییم.
سؤال همیشگی نگارندگان برای یافتن پاسخی مناسب در مورد بهبود فضای معماری مراکز درمانی به
کمک رنگ بوده است .برای پی بردن به اثر درمانی رنگ روی بیماریهای گوناگون ،ابتدا به شناخت
رنگ پرداخته شده و سپس اثر رنگ بر روح و جسم بیماران مورد بررسی قرار گرفته است .بعد از
شناخت تأثیر رنگ بر بیماران ،میتوان نتیجه گرفت که هر رنگ در چه بخشی از بیمارستان میتواند
مورد استفاده قرار گیرد .از این رو میتوان از یک مفهوم به نام رنگ به یک کاربرد فضایی در قالب
چهارچوبی مشخص رسید.
در حقیقت عصارۀ این مجموعه ،ایجاد ذهنیت و تفکر در خصوص مراکز درمانی با نظام مشخص و معین
است که در آنها از پارامتر رنگ به گونهای مطلوب در ساخت قالب تصویری گویا از مراکز درمانی در
ذهن ناظران استفاده شده است .در این مقاله کوشش شده تا مطالبی گردآوری شود که در زمینۀ طراحی
معماری مراکز درمانی مفید واقع شود.
در پایان امید است که مقالۀ حاضر بتواند گامی هر چند کوچک در تبیین مطالب مرتبط با کاربرد اصولی
رنگ ،در فضای معماری و در جایگاه طراحی مخصوص ًا طراحی بیمارستانها بپیماید.

ماهیت رنگ

زندگی سرشار از رنگ و جلوههای رنگ است .وقتی از رنگ سخن به میان میآید همۀ ما تصوراتی از آن
خواهیم داشت و بالفاصله رنگهایی در نظرمان جلوهگر میشود .اهمیت و نقش رنگ در زندگی ،مفاهیم
مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده میکند .در این صورت ارائۀ یک تعریف مشخص و تعبیر مختصر
نه تنها مفهوم جامع و گستردۀ رنگ را دربر نخواهد داشت ،بلکه برای درک ابعاد وسیع آن گمراهکننده نیز
خواهد بود .رنگ در همۀ ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی
است یا به قول ایتن« 1رنگ زندگی است .دنیا بدون رنگ مرده به نظر میرسد» (ایتن.)49 ،1365 ،
نقش رنگ در زندگی انسانها از گذشته تاکنون آنقدر زیاد بوده که هیچگاه همچون واژهای ناشناخته و غریب
تلقی نشده است .در دو قرن اخیر فیزیکدانان ،فیزیولوژیستها ،شیمیدانها ،روانشناسان ،جامعهشناسان و اخیرا ً
هنرشناسان مسائل مربوط به رنگ و نور و جریانات مربوط به بینایی را مورد مطالعۀ عمیق و علمی قرار دادهاند.

کاربرد صحیح رنگ در مراکز درمانی نه تنها در باال بردن روحیه و شاد نمودن فضا مؤثر است ،بلکه
از طریق تأثیر روی جسم و روح بیماران میتواند در درمان انواع بیماریها تأثیرگذار باشد .استفاده از
رنگ برای درمان برخی از بیماریها را «رنگدرمانی» گویند .رنگ درمانی چیست و چگونه رنگها
میتوانند سبب پیشرفت یا بهبود بیماری شوند؟ «رنگدرمانی که از جمله تکنیکهای درمانی طب
مکمل است ،عبارت است از :هنر قرار دادن اندامهای بدن در معرض طیفهای مختلف رنگ به منظور
کمک به سالمت و تعادل و تندرستی عمومی بدن .الیههای غیر قابل رؤیتی از انرژی که بدن انسان را
دربرگرفتهاند (هاله) ،چشمها ،پوست و مراکز نیرو (چاکراهها )5در بدن آدمی نیز که با سیستم ترشحات
داخلی در ارتباطاند ،این ارتعاشات را جذب میکنند .ورود و خروج رنگهای مناسب از طریق این
بخشها ،تجدید نیروی جسمانی و احساسی و ذهنی را میسر میسازد .به تمامی دستگاههای بدن و مراکز
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در برخی از فرهنگهای قدیمی ،از جمله مصریها ،چینیها و یونانیها از رنگها برای درمان استفاده
میشده است .اریستول 2اولین کسی بود که تئوری «تأثیر رنگ روی سیستم عملکرد بدن» را مطرح
کرد .رنگ چگونه میتواند در درمان بیماری مؤثر واقع شود؟ رنگدرمانان معتقدند که عدم تعادل در
بدن نشاندهندۀ فقدان یک یا چند رنگ است که میتوان با فرستادن مستقیم رنگهای مورد نظر آن را
برطرف کرد .یعنی چنانچه ارتعاش مناسب به عضو مورد نظر بازگردانده شود ،ناهماهنگی عنصر به حالت
تعادل مجدد برمیگردد ( .)Malkin, 1992, 20گلداشتاین 3محقق برجستهای است که تحقیقات زیادی
روی رنگ و آزمایشهای بیولوژیکی مربوطه انجام داده است .او بر این عقیده است که رنگ تأثیر
مستقیمی بر رفتار و کلیۀ ارگانیسمهای بدن انسان دارد (.)Malkin, 2002, 520
تأثیر رنگ بر روان انسان نیز ثابت شده است .روانشناسان بر این باورند که رنگ از نیروی طبیعی و
اثربخش برخوردار است .رنگ میتواند روح و روان فرد را تحت تأثیر قرار دهد ،شفابخش و نشاطآور
باشد و حسهای متنوعی را به انسان القا کند .به نظر آنان چنانچه انسانها حس رنگشناسی خویش را
تقویت کنند ،کنترل بهتری بر هیجانات خود خواهند داشت و در نتیجه هماهنگی بهتری بین تن و جان
خویش برقرار خواهند ساخت.
در روانشناسی نوین ،رنگها یکی از معیارهای سنجش شخصیت بهشمار میروند ،چراکه هر رنگی
باعث تأثیر خاصی از نظر روحی و جسمی در فرد شده و نشانگر وضعیت روانی و جسمانی وی است
()Hosking & Haggard, 1999, 120؛ در نتیجه تمایل یا عدم تمایل افراد به برخی از رنگها که آن را
بهگونهای ناخودآگاه ابراز میکنند ،اطالعات مفیدی از وضعیت و نیازهای احساسی و جسمانی آنها ارائه
میدهد .به کمک رنگها میتوان به رهنمودهای مؤثر برای غلبه بر مشکالت و به فعل درآوردن بخش
اعظمی از تواناییهای بالقوه دست یافت .یونگ 4به این نتیجه رسیده است که «قضاوت در مورد رنگها
در محیطهای خاص ،نتیجۀ تجربیات فراوان است .واکنش به رنگ براساس درک ،شناخت و فیزیولوژی
است .بنابراین تجزیه و تحلیل رنگ در هر محیطی به معنای محترم شمردن دیگر انواع نیروهای این
فرایند نظیر فرهنگ ،زمان و مکان است» (مردمی و همکاران.)27 ،1392 ،
با توجه به شناخت کلی در مورد تمایل و عدم تمایل اقشار مختلف جامعه به رنگها ،میتوان از آنها
در مکانهایی که طیف وسیعی از افراد در آنها حضور دارند به صورت مفیدتر و در چارچوبی مشخص
استفاده کرد .از جملۀ این مکانها ،بیمارستانها و انواع مراکز درمانی هستند که رنگ در فضای داخلی
آنها نقش مؤثری ایفا میکند.
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نیروی مکمل آنها انرژی تازهای میبخشد و کمک میکند توانایی اولیۀ خود را بازیابند( ».محمودی و
شکیبامنش)72 ،1384 ،
برای انجام رنگدرمانی الزم است نسبت به تأثیر جسمی و احساسی تکتک رنگها شناخت کافی داشت.
اما این شناخت ،برای آنکه بتواند بهعنوان شیوهای برای درمان یا روشی جهت کاربرد رنگها مورد استفاده
قرار گیرد ،بهتنهایی کفایت نمیکند .هر کسی را باید واجد هویتی مستقل از دیگران دانست و وقتی که زمان
پیشنهاد رنگ یا انجام رنگدرمانی فرا میرسد ،باید او را شخصی منحصر به فرد درنظر گرفت.
در این بخش به معرفی تأثیرات مثبت و منفی سه رنگ اصلی قرمز ،زرد ،آبی و سه رنگ فرعی سبز،
نارنجی ،بنفش و رنگهای خنثی بر جسم و روح انسان پرداخته شده است.

تأثیر رنگها بر جسم انسان

قرمز :رنگ قرمز نبض را سریع میکند ،فشار خون را باال میبرد و تنفس را بیشتر میکند (Malkin,
 .)1992, 55مناسبترین رنگ برای درمان کمخونی و کمبود آهن بدن است .محرک و انرژیزای قوی
است و میتواند در درمان برونشیت ،روماتیسم ،یبوست و سل بهکار رود .این رنگ میتواند در درمان
سرماخوردگی و وجود عفونت در ریهها مفید واقع شود (موعودی .)57 ،1379 ،رنگ قرمز باعث افزایش
میل جنسی میشود (لوشر)87 ،1373 ،؛ بنابراین تأثیر ویژهای بر درمان ناباروری دارد .این رنگ باعث
هضم فوری غذا و باز شدن اشتها میگردد (وزارت بهداشت .)276 ،1392 ،در رنگدرمانی برای درمان
بیماریهای خونی از این رنگ استفاده میشود (.)Malkin, 1992, 20
زرد :رنگ زرد سیستم اعصاب مرکزی و نیروی عضالت را تحریک میکند ،بنابراین میتواند در
درمان فلج مؤثر واقع شود .در درمان رماتیسم رنگی مفید خواهد بود .برای رفع یبوست ،سوءهاضمه
و سردردهای شدید میگرنی از این رنگ استفاده میشود (موعودی .)58 ،1379 ،افراد پرجنبوجوش
و عصبی و افرادی که غدۀ تیروئیدی پرکاری دارند ،نباید بهمدت طوالنی در معرض رنگ زرد باشند.
این رنگ برای افراد چاق و افرادی که مشکل فشار خون دارند ،مناسب نیست (لوشر .)91 ،1373 ،در
رنگدرمانی برای درمان اختالالت کبد و معده از رنگ زرد استفاده میشود (.)Malkin, 1992, 20
آبی :رنگ آبی موجب کاهش فشار خون و تنفس و ضربان قلب میشود (.)Malkin, 1992, 55
آرامشدهنده بوده و برای افرادی که خیلی سریع دچار هیجانات عصبی میشوند ،مفید است .این رنگ
قدرت دفاعی بدن را افزایش میدهد و برای درمان بیماریهای مربوط به آسم ،آبلهمرغان و یرقان مفید
است (موعودی .)59 ،1379 ،اندام آن پوست است .از این رو ،بیماریهای اگزما و آکنه را درمان میکند
(لوشر .)79 ،1373 ،به هنگام زکام و سرماخوردگی نباید از این رنگ استفاده شود .این رنگ مطلوب
کسانی است که اضافه وزن دارند (لوشر .)80 ،1373 ،در رنگدرمانی برای بیماریهای مربوط تیروئید
و حنجره از رنگ آبی استفاده میشود (.)Malkin, 1992, 20
سبز :رنگ سبز با دارا بودن خواص ضدعفونی در درمان عفونتها به کار میرود .برای درمان بیخوابی،
دردهای شدید کمر و بواسیر مفید است .ناراحتیهای قلبی ،فشار خون زیاد یا کم ،سردردهای میگرنی و
سستی در بدن از طریق رنگ سبز درمان میشود (موعودی .)58 ،1379 ،این رنگ باعث افزایش سرعت
رشد سلولها در بدن میشود (وزارت بهداشت .)279 ،1392 ،در رنگ درمانی برای درمان بیماریهای
قلبی رنگ سبز مورد استفاده قرار میگیرد (.)Malkin, 1992, 20
نارنجی :از پرتوی نارنجی برای درمان سنگهای کلیوی و سنگ کیسه صفرا استفاده میشود .این رنگ
برای درمان بیماریهای آسم ،برونشیت ،پرکاری تیروئید ،ضعف ریوی ،زکامهای مزمن و پیشگیری

قرمز :قرمز نماد حیات و زندگی است (ایتن .)214 ،1365 ،در روانشناسی ،رنگ قرمز به مفهوم اعتماد به
نفس است ،از این رو در درمان ترس از این رنگ بهره میگیرند .تشدید کنندۀ احساسات ،ایجاد هیجان،
نیروبخش و فعالکنندۀ عصب سمپاتیک است .ادراک حسی آن به صورت میل و اشتها ظاهر میشود (سید
صدر .)205 ،1384 ،اگر رنگ قرمز زیاد مورد استفاده قرار گیرد منجر به نامالیمات احساسی میشود و
سیستم عصبی را تحریک میکند.
زرد :رنگ زرد سمبل نور و روشنایی و دانایی است (ایتن .)210 ،1365 ،یکی از مهمترین رنگهایی
است که توسط روانشناسان برای درمان افسردگی به بیماران توصیه میشود (وزارت بهداشت،1392 ،
 .)277این رنگ باعث ایجاد روحیۀ سرزندگی در افراد شده و میل به زندگی را در انسان تقویت میکند.
افراد پرجنب و جوش و عصبی نباید زیاد در معرض این رنگ قرار گیرند.
آبی :آبی همواره متوجه درون است (ایتن .)216 ،1365 ،این رنگ ما را به آرامش دعوت میکند .سیستم
اعصاب را عمیق ًا آرام میکند و وسواس را بر طرف میسازد (موعودی .)59 ،1379 ،به افرادی که دچار
اختالالت خواب هستند کمک میکند و برای افرادی که دارای خوابی بیش از حد معمول هستند مناسب
نیست ( .)Malkin, 1992, 55استفادۀ بیش از حد از رنگ آبی ممکن است موجب خستگی و افسردگی
گردد (موعودی.)60 ،1379 ،
سبز :رنگ سبز نشاندهندۀ ارضا ،آرامش و امیدواری است (ایتن .)218 ،1365 ،این رنگ بهترین درمان
برای بیماریهای تنشی و اختالالت روانی محسوب میشود .آرامبخش و از بین برندۀ خستگی و همچنین
باال برندۀ تحملپذیری است .در تقویت احساسات دوستی ،امیدواری ،ایمان و صلح بسیار مؤثر است
(لوشر 83 ،1373 ،و .)84استفادۀ زیاد از این رنگ برای افرادی که دچار افسردگی هستند مناسب نیست،
زیرا باعث کاهش فعالیت و شادابی آنها میگردد.

نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری ...

تأثیر رنگها بر روح و روان انسان

نامۀ معماری و شهرسازی

از غدد بدخیم کاربرد دارد (محمودی و شکیبامنش 73 ،1384 ،و  .)74در درمان بیماریهای گوارشی
مانند یبوست مؤثر است .افرادی که فشار خون باالیی دارند بهتر است در معرض این رنگ قرار نگیرند.
استفادۀ افراطی از رنگ نارنجی سبب ناهماهنگی در سیستم عصبی افراد میشود (وزارت بهداشت،1392 ،
)278؛ بنابراین توصیه میشود که این رنگ به همراه رنگ سبز یا آبی استفاده شود .در رنگدرمانی برای
بیماریهای ریوی و کلیوی از این رنگ استفاده میشود (.)Malkin, 1992, 20
بنفش :این رنگ دارای اثر آرامکننده بر قلب بوده و اثر تصفیهکنندگی بر خون دارد .سموم بدن را دفع
کرده و ساخت سلولهای لوکوسیت را که سلولهای دفاعی بدن هستند ،تحریک میکند (محمودی و
شکیبامنش .)76 ،1384 ،بهطور کلی برای بهبود بیماریهای طحال ،راشیتیسم ،سیاتیک ،صرع ،ذاتالریه
و آسم مورد استفاده قرار میگیرد (موعودی .)60 ،1379 ،تماشای رنگ بنفش میتواند عالوه بر تقویت
سیستم عصبی بدن به بهبود عملکرد قلب کمک کند.
خاکستری و رنگهای خنثی :ادوارد هرینگ ،6فیزیولوژیست معروف درباره رنگ خاکستری چنین
گفته است« :چشم و اعصاب همیشه تمایل بیشتری به رنگ خاکستری دارند و وقتی که این رنگ وجود
نداشته باشد ،فقدانش ناراحتی ایجاد میکند ،زیرا آرامشی که در اثر رنگ خاکستری بهوجود میآید از بین
میرود( ».ایتن .)69 ،1365 ،پس از شناخت تأثیرات رنگها روی جسم انسان به معرفی تأثیرات روحی
و روانی آنها میپردازیم .بهرهگیری آگاهانه از علم روانشناسی رنگها میتواند فواید بسیاری در جهت
حفظ سالمتی و آرامش فکری و روحی درپی داشته باشد.
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نارنجی :نارنجی را رنگ ضدخستگی میدانند (موعودی .)58 ،1379 ،از جمله رنگهایی است که موجب
نشاط و شادمانی در فرد شده و توسط روانشناسان و روانپزشکان برای درمان افسردگی به بیماران
توصیه میشود .این رنگ احساسات اجتماعی را افزایش میدهد .استفاده از آن برای افرادی که در
آرامش روانی نیستند و بهطور کلی افراد عصبی و خشن منطقی نیست.
بنفش :رنگ بنفش برانگیزانندۀ احساسات است (ایتن .)219 ،1365 ،این رنگ برای درمان اختالالت
روانی ،مثل شیزوفرنی و جنون ادواری استفاده میشود .بنفش را رنگ روحانیت ،وقار و عزت میدانند
( .)Malkin, 1992, 20از نظر روحی در کاهش نفرت و خشم بسیار مؤثر است (محمودی و شکیبامنش،
 .)76 ،1384رنگ بنفش یاسی رنگی دلتنگیآور و غمگین است و برای افرادی که دچار افسردگی هستند
مناسب نیست .گوته در مورد رنگ بنفش گفته است« :اشارهای به ترس زیاد ،آخرت و انتهای جهان دارد»
(ایتن.)219 ،1365 ،
خاکستری و رنگهای خنثی :رنگهای خنثی و رنگهایی که با خاکستری ترکیب یا کمرنگ شدهاند،
به آرامشبخشی و اضطرابزدایی معروف هستند .باید از کاربرد بیش از اندازۀ رنگ خاکستری در
بیمارستان پرهیز شود ،چرا که موجب تحریک بصری پایین و ماللانگیز شدن محیط میشود و ممکن
است به افسردگی دامن زند.
در انتها با توجه به مطالب فوق جدول جمعبندی رنگها با ویژگیها ،نمادها و تأثیرات شاخص هریک
از آنها بر بیماریها در دو دستۀ بیماریهای جسمی و روحی و با دو اثر متقابل ضرر و فایده گردآوری
شده است.
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جدول  .1ویژگیها ،نمادها و تأثیرات شاخص رنگها روی بیماریهای جسمی و روحی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ رﻧﮓﻫﺎ روی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ
رﻧﮓ

وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﻤﺎد

ﻗﺮﻣﺰ

اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻣﺤﺮک و
اﻧﺮژیﻫﺎ ،اﺷﺘﻬﺎآور

ﺿﺮر

ﺟﺴﻤﯽ

ﺑﯿﻤﺎری

روﺣﯽ

ﻓﺎﯾﺪه

ﺿﺮر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ،
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی
روﺣﯽ

ﺗﺮس ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ

زرد

اﯾﺠﺎد روﺣﯿﮥ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ،
اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ،
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻋﺼﺎب و ﻋﻀﻠﺎت،
اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ،
ﺣﯿﺎت،
ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ،
ﻣﺰاج ﻋﺼﺒﯽ ،ﺗﺐ
ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﺎﻗﯽ

ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ،
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ،
ﻧﺎﺑﺎروری ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ،
روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ

ﻧﻮر و
روﺷﻨﺎﯾﯽ،
ﺧﺮد ،ﺟﺪاﯾﯽ

ﻣﺰاج ﻋﺼﺒﯽ،
ﭼﺎﻗﯽ ،ﭘﺮﮐﺎری
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ،ﭼﺸﻢ

ﻓﻠﺞ ،رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و آرﺗﺮﯾﺖ،
ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﺒﺪ ،ﭘﺎﻧﮑﺮاس و
ﻣﻌﺪه ،ﯾﺒﻮﺳﺖ

اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ و
ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی

اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ

آﺑﯽ

ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﮥ
اﻋﺼﺎب ،آرامﺑﺨﺸﯽ،
اﻧﺒﺴﺎط دﻫﻨﺪه،
ﺑﯽﺣﺲﮐﻨﻨﺪه

آراﻣﺶ،
ﺳﺮﻣﺎ،
وﺳﻌﺖ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،زﮐﺎم و
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ،
ﺳﺮدﻣﺰاﺟﯽ

ﺳﺒﺰ

ﺳﺮزﻧﺪه ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ،
آرامﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮﻧﺪۀ
ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺘﯽ،
اﻣﯿﺪواری ،اﯾﻤﺎن

آراﻣﺶ و
اﻣﯿﺪواری
ﺗﻌﺎدل و
ﺗﻮازن ،ﺳﺮﻣﺎ

ﻧﺎرﻧﺠﯽ

اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،
ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﺮک و
اﻧﺮژیزا ،اﺷﺘﻬﺎآور

اﻧﺮژی،
ﻧﺸﺎط،
ﮔﺮﻣﺎ

اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت ﺧﻮاب
ﺳﺮدرد ،آﺳﻢ ،زردی،
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ،
آﺑﻠﻪﻣﺮﻏﺎن ،رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ،
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،اﮔﺰﻣﺎ و آﮐﻨﻪ،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،درد،
ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،درد،
)در ﺻﻮرت
ﺳﺴﺘﯽ در ﺑﺪن،
ﺗﻨﺶ و اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ،
ﺧﻮن ،ﺗﺮﻣﯿﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﻮی ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
زﯾﺎد(
ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﻀﻠﺎﻧﯽ و
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی و ﮐﯿﺴﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ،
ﺻﻔﺮا ،زﮐﺎم ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ،
ﺗﻨﺶ ،اﺳﺘﺮس،
ﻏﺪد ﺑﺪﺧﯿﻢ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ،
اﻧﺰوا
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ
ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻮی

آرامﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﻠﺐ و
ﺗﺼﻔﯿﻪﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮن،

روﺣﺎﻧﯿﺖ،

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،
ﺗﻨﻔﺲ و ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻏﺪد ﺑﺪﺧﯿﻢ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ،
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻃﺤﺎل و ﻣﺜﺎﻧﻪ،
)در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
راﺷﯿﺘﯿﺴﻢ ،دردﻫﺎی ﮐﻤﺮ،

ﻓﺎﯾﺪه

اﺳﺘﺮس ،ﺗﻨﺶ،
وﺳﻮاس،
اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ،
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ

اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
دﻟﺘﻨﮕﯽ،

اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ

ﻧﺎرﻧﺠﯽ

اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،
ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﺮک و
اﻧﺮژیزا ،اﺷﺘﻬﺎآور

ﺑﻨﻔﺶ

آرامﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﻠﺐ و
ﺗﺼﻔﯿﻪﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮن،
دﻟﺘﻨﮕﯽآور و ﻏﻤﮕﯿﻦ،
دﻓﻊ ﺳﻤﻮم

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و
ﻧﮓﻫﺎی
ﺧﻨﺜﯽ

آراﻣﺶ ﭼﺸﻢ و
اﻋﺼﺎب ،ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺑﺼﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ،
اﻧﺮژی،
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و
ﻧﺸﺎط،
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
ﮔﺮﻣﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻃﺤﺎل و ﻣﺜﺎﻧﻪ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ) ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
راﺷﯿﺘﯿﺴﻢ ،دردﻫﺎی ﮐﻤﺮ،
ﻋﺰت ،وﻗﺎر ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ ،ﺻﺮع ،ذاتاﻟﺮﯾﻪ،
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد(
ﻣﺮگ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ
آراﻣﺶ،
ﺳﮑﻮن،
ﮐﺴﺎﻟﺖ

اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
دﻟﺘﻨﮕﯽ،
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی
روﺣﯽ

اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت رواﻧﯽ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ
و ﺟﻨﻮن ،ﻧﻔﺮت
و ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮس

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺗﻨﺶ و اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت
)در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻟﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ
رواﻧﯽ ،اﺳﺘﺮس
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد(

منبع :ایتن1365 ،؛ لوشر1373 ،؛ موعودی1379 ،؛ وزارت بهداشت1392 ،؛ محمودی و شکیبامنش1384 ،؛ سید صدر،
1384؛ شامقلی و یکیتا1391 ،؛ مالکین1384 ،؛  Malkin, 1992, 20و نگارندگان.

نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری ...

ﺳﺒﺰ

ﺳﺮزﻧﺪه ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ،
آرامﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮﻧﺪۀ
ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺘﯽ،
اﻣﯿﺪواری ،اﯾﻤﺎن

آراﻣﺶ و
اﻣﯿﺪواری
ﺗﻌﺎدل و
ﺗﻮازن ،ﺳﺮﻣﺎ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،
ﺗﻨﻔﺲ و ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻏﺪد ﺑﺪﺧﯿﻢ

اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،درد،
)در ﺻﻮرت
ﺳﺴﺘﯽ در ﺑﺪن،
ﺗﻨﺶ و اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ،
ﺧﻮن ،ﺗﺮﻣﯿﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﻮی ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
زﯾﺎد(
ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﻀﻠﺎﻧﯽ و
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی و ﮐﯿﺴﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ،
ﺻﻔﺮا ،زﮐﺎم ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ،
ﺗﻨﺶ ،اﺳﺘﺮس،
ﻏﺪد ﺑﺪﺧﯿﻢ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ،
اﻧﺰوا
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ
ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻮی

حال با توجه به شناخت ویژگیهای رنگها و آگاهی از تأثیرات مثبت و منفی هر کدام از آنها بر بدن
انسان میتوان آگاهانه نسبت به کاربرد رنگها در هر یک از بخشهای مختلف بیمارستان بهصورت
اختصاصی اقدام کرد تا بتوان از ویژگیهای درمانی آنها به نحو احسن استفاده نمود و از تأثیرات زیانبار
آنها روی بیماریها کاست.
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کاربرد رنگ
در این قسمت به کاربرد رنگ در فضاهایی از بیمارستان که رنگ در آنها نقش مهمی از لحاظ تأثیر
جسمی و روحی ایفا میکند پرداخته خواهد شد.
محیط اطراف بیمار باید احساس اطمینان از مراقبت پزشکی همراه با آرامش جسمی و هیجانی را تضمین
نماید و اطمینان حاصل شود که حال و هوای موجود فراهمآورندۀ احساسی گرم و آرامشبخش است که
همۀ اینها برای بهبود سالمت بیماران مهم است .رسیدن به این تعادل ،هدف آسانی نیست .چراکه تنوع
طرحهای رنگ به مدت اقامت و نوع بیماری بستگی دارد .در این پژوهش سعی شده به گروههایی از
بیماران پرداخته شود که نیازهای ویژهای دارند و کیفیت رنگها محیط بهتری را برای فهم آنها فراهم
میکند که از آن جمله میتوان به سالمندان و کمبینایان ،مادران باردار ،کودکان ،اشخاص دارای مشکالت
روانی و بیمارانی که مجبورند برای مدت طوالنی بستری باشند ،اشاره کرد.
•سالمندان و کمبینایان :با افزایش سن تغییرات گوناگونی در سیستم بینایی سالمندان پدیدار میگردد.
اینگونه افراد با خیرهشدن و توانایی دید در طول موجهای کوتاه مشکل دارند در حالی که طول
موجهای بلند را بهصورت شدت یافتهتری میبینند (کولیوند و کاظمی.)25 ،1391 ،
•مادران باردار :همانطور که قب ً
ال اشاره شد رنگ قرمز موجب افزایش ضربان قلب ،فشار خون و
تعداد تنفس میشود؛ بنابراین استفاده از این رنگ در این اتاق توصیه نمیشود .رنگ آبی اثری
مخالف قرمز دارد؛ بنابراین بهرهگیری از این رنگ در این اتاق مناسب است.
رنگ خاکستری در بخش اطفال و زایمان که در آنجا مردم انتظار دارند در محیط شادی باشند ،مطلوب
نیست ( .)Dalke et al., 2004, 17رنگ نارنجی مالیم در این بخش محبوبیت دارد (کولیوند و کاظمی،
 .)46 ،1391از رنگ زرد در فضایی که رنگ پوست نوزادان برای بیماری یرقان کنترل میشود استفاده
نشود (کولیوند و کاظمی.)37 ،1391 ،
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کودکان :کودکان نیاز خاص خودشان را در زمینه رنگ دارند .رنگ محیط این بخش در ایجاد شور و شوق و
توانایی کودکان در درک بهتر فضا نقش مهمی را ایفا میکند .آلیس 7محققی است که در این زمینه میگوید:
«رنگهای مالیم و درخشان قرمز و زرد بیشتر مربوط به دوران کودکی است.)Malkin, 2002, 516( ».
•بیماران روانی :بیماران دارای مشکالت روانی دارای تجربۀ احساسی خاصی هستند .مکانهایی که
با رنگهای قوی خاصی محصور شدهاند ،برای افراد دارای مشکالت روانی ،فضاهایی تهدیدآمیز
بهشمار میآیند .رنگها باید این فضاها را تا حد امکان به فضاهای روشن و باز مبدل سازند (�Dal
 .)ke et al., 2004, 8استفاده از رنگهای تند باعث افزایش تعرضات اسکیزوفرنیایی میشود
( .)Malkin, 2002, 519مشاهدۀ رنگهای نارنجی و قرمز برای این دسته از بیماران غیرقابلتحمل
است (کولیوند و کاظمی .)46 ،1391 ،به این نکته نیز باید توجه داشت که استفادۀ بیش از اندازه
از رنگهای سبز و آبی که برای تأثیر آرامبخش بودنشان شناخته شده هستند ،ممکن است در این
بخش باعث تشدید افسردگی شوند(.)Dalke et al., 2004, 20
•سایر بیماران بستری :اتاق بستری بیمار مکانی است که بیمار بیشترین وقت خود را در آن سپری
میکند .رنگهای تند در اتاق بستری میتواند احساس پریشانی را برای بیماران به همراه داشته باشند.
در مقابل رنگهای نسبت ًا مالیم کمک میکنند تا از هیجانات عاطفی کاسته شود .اگرچه طرح رنگهای
خنثی و مالیم برای بیمارانی که به مدت طوالنی در بیمارستان بستری هستند ،بیانگیزگی ایجاد میکند،
اما استفاده از این رنگها برای محیطهایی که به آرامش و سکوت نیاز دارند ،از استرس میکاهند.
برای اتاق بیماران رنگهای سبز مالیم ،خاکستری و گردویی مناسب است (مصدقراد.)89 ،1383 ،
در زیر با توجه به مطالب فوق جدول دستهبندی بیماران براساس ویژگیها ،نیازها و انتظارات غالب آنها
از فضاهای درمانی ،ویژگیهای رنگهای پیشنهادی برای آنها و رنگهایی که استفاده از آنها برای
دستۀ خاصی از بیماران توصیه نمیشود گردآوری شده است.
جدول  .2دستهبندی بیماران با ویژگیها ،نیازها و انتظارات غالب
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﺎﻟﺐ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
ﮐﻢﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
ﻣﺎدران ﺑﺎردار

ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺴﺘﺮی

منبع :نگارندگان

وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﺎﻟﺐ

ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻟﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺴﺘﺮی ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ ﻣﺪت،
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب،
ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
آراﻣﺶ ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
آراﻣﺶ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ،
ﻣﻀﻄﺮب ،دارای
اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪۀ ﺣﺲ ﺳﻠﺎﻣﺖ،
دﻟﻬﺮه
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ،
ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪ
ﮐﻨﺠﮑﺎو ،ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ،
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﺎد
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه
آراﻣﺶ ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ،
واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و روﺷﻦ ،ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎص ﺑﻪ رﻧﮓ،
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮﯾﺸﺎن
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﺲ ﺳﻠﺎﻣﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ،دﻟﺘﻨﮕﯽ،
ﺟﺬاب ،ﺧﻠﻮت و آرام
ﻏﺮﯾﺒﮕﯽ

وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮓﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻟﺎ ،رﻧﮓ ﺑﺎ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
روﺷﻦ و اﻧﺮژی
ﺑﺨﺶ ،ﺷﺎدیآور،
آرام
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻨﻮع از
رﻧﮓﻫﺎی ﮔﺮم و
ﺳﺮد .رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد
و ﺗﻨﺪ
رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ
رﻧﮓﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎ
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺮم
ﻣﻠﺎﯾﻢ ،ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺮم و ﺷﺎد

وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
رﻧﮓﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ و دارای
ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻢ ،رﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﯿﺮه ،ﺑﺎﻟﺎﺑﺮﻧﺪه ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و
اﺳﺘﺮسآور ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و
ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم
رﻧﮓﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺧﻨﺜﯽ و ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮد
ﺗﯿﺮه ،ﺑﺎﻟﺎﺑﺮﻧﺪه ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و
اﺳﺘﺮسآور ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و
ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم
رﻧﮓﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و ﺗﯿﺮه و
ﺗﻨﺪ ،آﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ و
ﻧﺎرﺗﺠﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ

روش تحقیق
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پژوهش مورد نظر از حیث هدف ،کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری دادهها تحقیق توصیفی
(غیرآزمایشی) از دستۀ بررسی نمونه موردی است.
روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای ،مشاهدات میدانی ،پرسشنامه و در نهایت تجزیه و تحلیل
دادهها درخصوص مبانی نظری پژوهش مورد نظر است .ابزار اندازهگیری این پژوهش پرسشنامه و
نرمافزار مورد استفاده  SPSS22است.
پرسشنامه :پرسشنامۀ پژوهش از  25سؤال در  5دسته با عنوانهای «آرامش ،جذابیت ،تناسب ،خوانایی
و زیبایی» تشکیل شده است .در تهیۀ پرسشنامه سعی بر این بوده تا از سؤاالت نامفهوم و مبهم ،جهتدار،
پیچیده ،دووجهی و منفی پرهیز شود و مفهوم سوالها کام ً
ال روشن باشد .در انتها نیز از پاسخدهندگان
خواسته شد تا نظرات ،پیشنهادها و انتقادات خود را بیان کنند.
جامعه آماری :8جامعه آماری در این پژوهش ،بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران است.
تعداد جامعه آماری  499نفر است.
9
حجم نمونه :برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است .در این پژوهش
در کل  96عدد پرسشنامه در بین بیماران بستری توزیع شد (در محافظهکارانهترین حالت).
حضور در میدان :گام بعد از تدوین پرسشنامه و تعیین حجم نمونه ،حضور در میدان است .پس از ورود
به میدان برای رسیدن به بهترین راهکار و تعمیمپذیری پاسخها ،بهصورت تصادفی از  96نفر از بیماران
زن و مرد بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران  15تا  80ساله که از نظر سطح سواد ،بیسواد تا
دارای تحصیالت عالیه را تشکیل میدادند ،نظرسنجی صورت گرفت .بدین منظور ابتدا نامهای به آنها
داده شد و هدف از گردآوری دادهها ،ضرورت همکاری آنان در عرضۀ دادههای مورد نیاز و همچنین
محرمانه بودن پاسخها بیان شد .سپس پرسشنامه توزیع گردید و تکتک پاسخدهندهگان در فرایند
پاسخگویی یاری شدند .در مورد افرادی که با توجه به شرایطشان توانایی کمتری برای پرکردن پرسشنامه
داشتند سؤاالت به صورت مصاحبه و چهرهبهچهره از آنان پرسیده شد.
برای جمعآوری دادهها از شیوۀ مشاهده نیز استفاده شد .برای این کار آنچه دیده شد شناسایی ،توصیف
و ثبت گردید و بدین وسیله برخی اطالعات بیواسطه در اختیار محقق قرار گرفت.
روش تحلیلی دادهها :با توجه به ماهیت تحقیق و دادههای آن ،روش تحلیل دادهها بهصورت استدالل
منطقی به روش استقرایی خواهد بود .از آمار توصیفی (نمودارها ،میانگین و )...جهت تحلیل دادهها
استفاده شده است .بدین منظور پاسخ پرسشها و دادههای خام وارد نرم افزار  SPSS22گردید و نمودارها
و نتایج آماری از آن استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
وزندهی به نتایج در مقیاس لیکرت 10و در بازۀ بین صفر تا  6بوده است .پاسخ به پرسشها از بازۀ  0تا 6
در دستههای زیر تقسیمبندی شدهاند =0 :بیجواب =1 ،کام ً
ال مخالفم = 2 ،مخالفم = 3 ،تاحدودی مخالفم،
 = 4تاحدودی موافقم = 5 ،موافقم = 6 ،کام ً
ال موافقم .نتایج بهدست آمده از تحلیل دادهها در شکلها و
جداول در زیر آمده است.

نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری ...

با توجه به ویژگیها ،نیازها و انتظارات غالب بیماران از فضاهای درمانی ،به  5دستۀ مهم و اساسی از این
نیازها میرسیم که عبارتاند از« :آرامش ،جذابیت ،تناسب ،خوانایی ،زیبایی» .این  5دسته ،بخشهای
پنجگانۀ سنجش این پژوهش را تشکیل میدهند.
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جدول  .3جدول نتایج  SPSSبه تفکیک سؤاالت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺗﻬﺮان
از رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺆاﻟﺎت
آراﻣﺶ

ﺟﺬاﺑﻴﺖ

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ

14

زﻳﺒﺎﻳﻲ

ﺳﺆال 5

ﺳﺆال 4

ﺳﺆال 3

ﺳﺆال 2

ﺳﺆال 1

ﻓﺎﻛﺘﻮر

2/76

4/32

3/58

3/81

3/72

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

3

5

4

4

5

ﻣﺪ

ﺳﺆال 5

ﺳﺆال 4

ﺳﺆال 3

ﺳﺆال 2

ﺳﺆال 1

ﻓﺎﻛﺘﻮر

4/46

2/03

2/25

1/37

2/89

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

5

1

2

1

2

ﻣﺪ

ﺳﺆال 5

ﺳﺆال 4

ﺳﺆال 3

ﺳﺆال 2

ﺳﺆال 1

ﻓﺎﻛﺘﻮر

1/23

2/97

1/13

3/76

2/94

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

1

3

1

4

2

ﻣﺪ

ﺳﺆال 5

ﺳﺆال 4

ﺳﺆال 3

ﺳﺆال 2

ﺳﺆال 1

ﻓﺎﻛﺘﻮر

4/38

3/11

3/71

3/56

4/76

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

5

2

3

3

5

ﻣﺪ

ﺳﺆال 5

ﺳﺆال 4

ﺳﺆال 3

ﺳﺆال 2

ﺳﺆال 1

ﻓﺎﻛﺘﻮر

1/98

1/27

1/35

1/57

3/15

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

2

1

1

1

3

ﻣﺪ

منبع :یافتههای پژوهش
5
4.5
4
3.5

1

3

2

2.5

3

2

4

1.5

5

1
0.5
زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺟﺬاﺑﯿﺖ

آراﻣﺶ

0

شکل  .1نمودار میلهای نتایج  SPSSبه تفکیک سؤاالت
(میانگین میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از رنگ فضاهای بیمارستان به تفکیک سؤاالت)
منبع :یافتههای پژوهش

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﺗﻬﺮان
از رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
زﻳﺒﺎﻳﻲ

ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺟﺬاﺑﻴﺖ

آراﻣﺶ

ﻓﺎﻛﺘﻮر

1/86

3/91

2/41

2/61

3/63

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

1

3

1

2

4

ﻣﺪ

منبع :یافتههای پژوهش
4.5
4

نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری ...

جدول  .4میانگین میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از رنگ فضاهای بیمارستان

3.5
2.5
2
1.5
1
0.5
زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﺟﺬاﺑﯿﺖ

آراﻣﺶ

0

شکل  .2نمودار میلهای میانگین میزان رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از
رنگ فضاهای بیمارستان
منبع :یافتههای پژوهش

یافتهها

نتیجۀ تحلیل دادهها نشانگر آن است که در روند طراحی بیمارستانها در شاخصۀ خوانایی نگرش
روبهرشدی وجود دارد؛ گرچه هنوز جوابگوی نیاز بیماران نیست .آنچه که کلیت تفکر طراحی در
بیمارستان امام خمینی را تحتالشعاع قرار داده است ،عدم توجه به عنصر تناسب رنگ فضاهای درمانی
با انواع بیماری ،سن ،عالیق و  ...است.
در طراحی این بیمارستان عدم توجه به زیبایی و جذابیت فضاهای درمانی بهچشم میخورد .با توجه به
اینکه این تحقیق در بخشهای بستری صورت پذیرفته و طراحی داخلی اتاقها ،راهروها و بخشهای
ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است ،مشخص گردید که عموم ًا در هر دو فضای بستری و ارتباطی از
رنگهای یکنواخت استفاده شده است.
عموم ًا بیمارستان مورد بررسی فاقد رنگ طراحی شده بود و این نشانگر عدم توجه به تأثیر رنگ بر
بیماران است .گرچه دراکثر فضاهای داخلی بیمارستان از رنگ روشن استفاده شده است ،اما خأل مولفۀ
آرامش در طراحی رنگ این فضاها احساس میشود.

نامۀ معماری و شهرسازی
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شکل  .3راهروی بخش بستری
منبع :نگارندگان

نامۀ معماری و شهرسازی

شکل  .4اتاق بستری  10تخته بیمارستان
منبع :نگارندگان

16

نتیجهگیری

حال با توجه به شناخت ویژگیهای رنگها ،ویژگیهای بیماران و نیازهای آنان ،در جدول زیر با استفاده
از نتایج مطالعات و ثبت مشاهدات ،پیشنهادهایی برای طراحی رنگ فضاهای بیمارستانی با دستهبندی
کاربران آن ارائه گردیده است.
جدول  .5جدول رنگی پیشنهادی برای فضاها و اجزای تشکیلدهندۀ آنها
رﻧﮓ
ﺑﯿﻤﺎران

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و

ﻗﺮﻣﺰ

زرد

آﺑﯽ

ﺳﺒﺰ

ﻧﺎرﻧﺠﯽ

ﺑﻨﻔﺶ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎﯾﺎن















ﻣﺎدران ﺑﺎردار















ﮐﻮدﮐﺎن















ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ















ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی















رﻧﮓﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ

 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ﺑﻠﺎﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ رﻧﮓ:








دﯾﻮار

ﺳﻘﻒ

ﮐﻒ

رﻧﮓﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﻮار ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ
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اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ واژهﻫﺎی رﻧﮓ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓﻫﺎی ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ازدﯾﺎد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﮑﺎﭘﻮ و
ﻫﯿﺠﺎن و رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻋﺼﺎب ،آراﻣﺶ وﺳﮑﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی روﺣﯽ ،رﻧﮓﻫﺎی
ﮔﺮم اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺮد ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ و اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪۀ آراﻣﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن رﻧﮓﻫﺎی ﺗﯿﺮه در داﺧﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ )ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻇﻤﯽ .(٣٧ ،١٣٩١ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮓﻫﺎی
روﺷﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﻧﮓﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮋ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﮐﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﻣﻠﺎﯾﻢ،
ﮔﺮم و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺳﺒﺰ و زرد ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻧﮓﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ :آﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه،
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر دارد؛ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ و ﻗﺮﻣﺰ.

نقش رنگ در بیمارستان در تسریع روند بهبود بیماری ...

 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﮔﺮﻓﺖ.
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﻧﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ورود ﻧﻮر ﺑﻪ اﺗﺎق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از رﻧﮓﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺑﻬﺮه
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻘﻒﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ دﯾﻮار و ﮐﻒ رﻧﮓ روﺷﻦﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺐ و ﻧﺒﻮد
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻧﮓﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺳﻘﻒ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﺎ
زرد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از اﻧﺪازۀ واﻗﻌﯽاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای رﻧﮓ آن ﻣﯽﺗﻮان از رﻧﮕﯽ ﺗﯿﺮهﺗﺮ از
رﻧﮓ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺗﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
رﻧﮓ ﮐﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً ﺗﯿﺮه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻒ اﺗﺎقﻫﺎ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﻒﻫﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

منبع :نگارندگان

در این مطالعات ،تأثیرات درجات مختلف یک رنگ و تأثیر ترجیحها و تجربههای شخصی نادیده گرفته
شده است .از این رو میتوان گفت که روانشناسی رنگها علم دقیقی نیست .انسانها درخصوص رنگها
اشتراک عقیده ندارند ،یعنی هر فردی نسبت به رنگی جاذبه و دافعۀ خاصی از خود نشان میدهد .سرانجام
انتخاب رنگ در راستای اصول هدایتکنندهای است که سلیقههای جنسیتی ،نسلی ،فرهنگی و جغرافیایی
مربوط به رنگ را در بر میگیرد.
طراحی رنگ ،فراتر از رویکرد فعلی با آن باید در ابتداییترین مراحل طراحی مورد بررسی دقیق قرار
گیرد .نقشۀ مشترک این طراحیها در ساختن محیطهایی که همۀ استفادهکنندگان را شامل گردد ،باید به
وسیلۀ طراحان ساختمانهای مراکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید قرار گیرد .یک سرمایهگذاری نسبت ًا
اندک در امر طراحی خوب رنگ میتواند منافع بسیاری از جمله بهبودی بیماران و بازدهی کاری کارکنان
را در طول سالیان دراز بهبار آورد.
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از سرکار خانم دکتر نادیه ایمانی عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران
بهخاطر راهنماییها و کمکهای بیدریغشان سپاسگزاری میشود.

پینوشتها

نامۀ معماری و شهرسازی

1. Johannes Itten
2. Aristole
3. Kurt Goldstein
4. Young
 .5چاکراهها مراکز انرژی ویژهای هستند که هرکدام از آنها با یک عصب اصلی مرتبط و با مرکز وابسته به غدد در بدن
هماهنگ هستند .آنها به عنوان یک انتقالدهنده در مرحلههای گوناگون عمل میکنند و انرژیها را به هورمون،
عصب و سلولهای فعال در بدن منتقل میکنند .چاکراههای اصلی فرق سر ،ابرو ،پیشانی ،حلق و حنجره هستند.
شناخت آنها و ارتباطات آنها به فیزیولوژی بدن کمک میکند تا دلیل استفاده از هر رنگ برای درمان را تشخیص
داد (.)Malkin, 1992, 20
6. Edward Hering
7. Ellis
 .8جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده میشود (دالور.)1388 ،
 =n .9حجم نمونه

18
 = Nحجم جمعیت آماری
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The Role of Color in Accelerating the Process of Recovery in a Hospital
Case Study: Imam Khomeini Hospital
Aida Sadeqi, MA in Architecture, the University of Arts, Tehran, Iran
Seyed Behshid Hosseini, Associated Professor, University of Art, Tehran, Iran

Abstract
The main goal of healthcare facility providers and designers is to create a healing environment. The concept of healing
in the current century has led to significant changes in the design of healthcare environments and has positive effects
on recovery process. The influence of colors and their impacts on the mind and the body of human have been proven
in different ways and the proper use and misuse of them has many positive and negative effects on our lives. Various
studies is done in the field of the impacts of colors on the human mind and body, creating joy and depression, and physical
and mental balance. The color also has an important role in improving qualities of space and way-finding. A hospital
is a building in which the color can be used as an effective architectural element for users who are generally patients.
Basically, colors and their impacts on patients have been paid less attention to in new healthcare and medical centers.
If we use colors in proper way in hospitals and medical centers, from micro to macro scale, we could increase mental
focus and comfortable feeling in the environment and also increase more desire to stay with scientific and principlecentered planning. Color has inevitable impacts on patients’ morale. Color can create a situation that is actually curable,
i.e. it leads to self-confidence and keeps fear of the patients’ mind away. Color therapists and medical professionals
presented unique treatments in the field of health, especially mental health. Knowing how to use color, as a factor in
recovery, reducing fear and anxiety, improving patient’s comfort and creating a friendly atmosphere are the main aims of
this research. This research tries to pay more attention to patients who have been hospitalized for long periods, children
and people with mental health problems who have specific needs. This paper was based on literature review and content
analysis of theoretical foundation of this research, observation, data collection through questionnaires from Tehran Imam
Khomeini Hospital inpatients; then, it proposed appropriate solutions through analysis and evaluation of the strengths and
weaknesses of the design, and presented how to use color in some parts of a hospital in which colors play an important role
in the physical and psychological impacts. When using colors for patients, we should consider emotional, psychological
and physical impacts on their health. Choosing the proper color can lead to increased protection of health in hospitals.
Discussion seeks to answer the question of "what is the role of color in accelerating the process of recovery?" The path
will be: the concept of colors, color impacts on physical and mental illness with two approaches to disease progression
and treatment and its application in architecture which have healthcare functions. Finally, satisfaction of Imam Khomeini
Hospital inpatients from colors used in the hospital has been studied and then the table of colors is proposed for the
designers. Finally, it is hoped that the present paper may help in clarifying issues related to the application of the principles
of color in architecture and specifically design of hospitals.
Keywords: Color, disease, body, psyche, hospital.
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