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  چکیده:
  بیمار به فردي اطالق مي شود که از ناراحتي یا اختالل روحي یا جسمي و یا هر دوي آن ها رنج مي برد. بیمارستان ها و 
سایر مراکز درماني به عنوان مکان هایي به شمار مي روند که بیماران جهت تشخیص و درمان بیماري خود به آن ها رجوع 
مي کنند، لذا تأثیر گرافیک محیطي بیمارستان بر بیماران با توجه به شرایط حساس و آسیب پذیری بیماران بسیار حائز 
اهمیت است. یکي از مؤلفه هاي بسیار تأثیر گذار در گرافیک محیطي بیمارستان رنگ ها مي باشند. رنگ عاملی است که هم 
بر جسم و هم بر روان انسان تأثیر گذار است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخگویي به این سؤال ها است که انتخاب رنگ  در 
بخش بستري بیمارستان بر اساس چه مؤلفه هایي مي باشد و این امر چه نقشي در تشخیص و روند درمان بیماران، روحیات 

آن ها و همچنین عملکرد کارکنان مراکز درماني دارند.
  در این مقاله ابتدا به مطالعه ي رنگ و تأثیرات آن بر انسان به عنوان یکي از مؤلفه هاي مهم گرافیک محیطي پرداخته 
است، سپس با مشخص کردن وضعیت بیمار و نیازهاي وي به بررسي عوامل موثر در انتخاب رنگ ها و تأثیرات آن ها در بخش 
بستري بیمارستان پرداخته ایم. روش تحقیق بکار گرفته در این نوشتار مبتني بر مطالعات کتابخانه ایست و رویکردي توصیفي 
دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان مي دهد که رنگ ها بنا بر فیزیک خود و همچنین تأثیرات روان شناختي خاص 
خود مي توانند تأثیرات مشخصي را بر بیماران به جا بگذارند و همچنین عملکردهاي بخش بستري بیمارستان استفاده از 

رنگ هاي مشخصي را طلب مي کند و طراح در طراحي بیمارستان مي بایست این عوامل را در نظر بگیرد.
  نتیجه اینکه، به کارگیري صحیح رنگ ها در بخش هاي مختلف مرکز درماني از جمله بخش بستري بیمارستان ها عاملي 
بسیار مهم در روند بهبود بیماران به شمار مي آید. طراح با ایجاد محیطي مناسب و مطبوع با استفاده از رنگ ها به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت روحي و رواني و همچنین جسمي بیمار تأثیر مي گذارد و سرعت روند بهبود وي را تغییر 
مي دهد. بازدهي و کارایي پرسنل بیمارستاني و همچنین وضعیت روحي و رواني همراهان بیمار نیز متأثر از این طراحي 

مي باشد.

واژه های کلیدی: 
طراحي بیمارستان، طراحي بخش بستري، رنگ در بخش بستري بیمارستان.      
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مقدمه

    بیمارستان به عنوان یکي از اصلي ترین مبادي و احتیاجات در 
امور بهداشت و درمان جامعه به شمار مي رود. بیمار در بیمارستان 
با توجه به نوع بیماري خود نیازمند دریافت مراقبت هاي بهداشتي 
و درماني در سطوح مختلف مي باشند. با توجه به نقش بسیار مهم 
بیمارستان ها و سایر مراکز درماني در حفظ و یا بازگرداندن سالمت 
به اقشار جامعه که خود امري حیاطي به شمار مي آید، لزوم توجه به 
طراحي معماري بیمارستان چه از لحاظ کالبدي و عملکردي و چه 

از لحاظ معماري داخلي بیش از پیش احساس مي شود.
لحاظ روحي  از  نیازهاي وي  بررسي  و  بیمار  به شرایط  توجه       
فرد  به  نسبت  وي  بیشتر  بودن  آسیب پذیر  به  توجه  با  جسمي  و 
سالم، معماران را ملزم به رعایت علمي تر و دقیق تر از تمام اصول 
همچون،  بصري  عناصر  که  بطوري  مي کند.  معماري  مؤلفه هاي  و 
مراتب  به  مي بایست   ... و  رنگ  نور،  بصري،  تأثیرگذار  هاي  فرم 
استفاده خود در قسمت هاي مختلف بیمارستان مورد ارزیابي علمي 
قرارگرفته و گزینش ها مبتني بر شواهد علمي و با بررسي تأثیراتي 
که بر روان بیمار، بر جسم وي و همچنین بر عملکرد کارکنان مرکز 
درماني مي گذارند، صورت پذیرد. همانطور که علم پزشکي به طور 
فزاینده     اي به سمت مبتني بر شواهد پزشکي، که در آن گزینه     هاي 
بالیني بر اساس تحقیقات انتخاب مي شوند، طراحي مراکز بهداشتي 
و درماني نیز توسط پژوهش هاي علمي که درباره ي ارتباط محیط 
و  هدایت  است،  کارکنان  عملکرد  و  بیماران  با  بیمارستان  فیزیکي 
به سمت طراحي مبتني بر شواهد حرکت مي کند)26-18 :2003 

.)Hamilton,
     هنر درماني یکي از روش هاي درماني است که از دیرباز استفاده 
کند.  مي  کمک  درمان  به  مختلف  طرق  از  درماني  هنر  شده.  مي 
نخست اینکه کیفیت زیبایي شناختي کارهاي هنري مي تواند خلق، 
ثانیاً  و  بخشد  بهبود  را  بیمار  آگاهي شخصي  و  نفس  عزت  نشاط، 
تحقیقات نشان داده است که وقتي که افراد در فعالیت هایي که از 
فاکتورهاي فیزیولوژیک  درگیر مي شوند،  برند عمیقاً  آن لذت مي 

مانند ضربان قلب، فشارخون و تنفس آهسته مي شود.
ایجاد  به  صرف  عملکردگرایي  از  درماني  مراکز  معماري  امروزه     
مراکز  در  شفابخش  محیط  تغییرند.  حال  در  شفابخش  محیطي 
درمان  بر  مثبتي  تأثیرات  که  است  فضایي  ایجاد  معني  به  درماني 
بیماري داشته باشد)Ulrich, et al, 2004 : 3(. بر اساس شواهد 
موجود تغییرات در طراحي گرافیک محیطي مراکز درماني، طوري 
که بتوانند محیطي راحت تر، زیباتر و گویاتر به وجود آورند، موجب 
کاهش تنش ها در بیماران و همچنین افزایش رضایتمندي بیماران 
از کیفیت درمان در مراکز درماني شده است. به طور مثال بازسازي 

تغییرات  اعمال  با  روان  و  اعصاب  درمانگاه  در  انتظار  سالن  یک 
کف،  پوشش  مبلمان،  رنگ ها،  طرح  سالن،  کلي  طرح  در  کوچکي 
افزایش  به  منجر  نمایشگر  اطالعات در صفحه  ارائه  نحوه  و  پرده ها 
ارزیابي مثبت بیماران از محیط، بهبود خلق و خو و بهبود حالت هاي 
را  انتظار  قسمت  در  بیماران  رضایتمندي  نهایت  در  و  فیزیولوژیک 
 Leather, Beale, Santos, 2003 : 869-842(بیان داشته است

.)Watts, & Lee
    یکي از مهم ترین ارکان یک محیط شفابخش رنگ ها مي باشند. 
هر رنگي به مقتضاي خاصیتش به نوعي در جسم انسان، حالت هاي 
بر  ها  تأثیر رنگ  تأثیر مي گذارد.  اجتماعي وي  رفتارهاي  و  رواني 
بیمار با توجه به حساسیت جسمي و رواني بیمار از اهمیت باالیي 
رساندن  حداقل  به  جهت  در  مي بایست  ها  رنگ  است.  برخوردار 
طراحي  آنان  خانواده هاي  و  بیماران  در  رواني  و  تنش هاي جسمي 
بیمارستاني  کارکنان  براي  مطبوع  محیطي  آن  بر  عالوه  و  شوند 
فراهم آورند. هدف از این تحقیق در واقع بررسي جایگاه رنگ ها با 
توجه به تأثیرات آن ها در طراحي بخش بستري بیمارستان مي باشد. 
بخش بستري در بیمارستان، قسمتي است که بیمار مي بایست در 
بیمارستاني  هاي  بخش  سایر  به  نسبت  را  بیشتري  زمان  آن مدت 
بگذراند، لذا گرافیک محیطي آن از حساسیت باالیي برخوردار است. 
دیدگاه  از  را  آن ها  ها  رنگ  روي  بر  مطالعه  با  ابتدا  مقاله  این  در 
فیزیکي، روانشناسي و فرهنگي مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس 
بیمارستان  بیمار و عملکردها در بخش بستري  نیازهاي  به بررسي 
درباره ي  پیشنهاد هایي  ارائه  و  تحلیل  به  نهایت  در  و  پردازیم  مي 
جایگاه رنگ در بخش هاي مختلف بستري مي پردازیم. سالمت یک 
جامعه در گرو سالمت افراد آن جامعه مي باشد. لذا ایجاد فرهنگ 
در  گامي  درماني،  مراکز  طراحي صحیح  زمینه ي  در  بسترسازي  و 
جهت باالتر بردن سطح سالمت در جامعه مي باشد. هدف از ارائه ي 
این مقاله ارائه راهکارهاي کاربردي و مبتني بر شواهد علمي براي 
استفاده از رنگ در بخش بستري بیمارستان ها و در نتیجه طراحي 
هرچه بهتر محیط هاي درماني مي باشد که مي تواند براي معماران، 
ایجاد محیط هاي  به  طراحان داخلي و سایر تخصص هاي مربوط 

درماني کاربرد داشته باشد.

مباني نظري

    رنگ: اولین قدم در بررسي دقیق یک موضوع ارائه تعریف جامع-
اي از آن مي باشد. در منابع علمي رنگ نوعي از ادراک تعریف شده 
از  نوري  متفاوت  هاي  موج  توسط طول  اطراف  محیط  از  که  است 
طریق چشم جذب و توسط مغز تفسیر مي شود. چشم انسان قابلیت 
دیدن رنگ ها را ندارد. نور بر سطوح مي تابد و با انعکاس به چشم وارد 
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مي شود و باعث تولید جریان الکتریکي در چشم مي شود که در مغز 
این جریان به رنگ ترجمه مي شود. تشخیص سطوح رنگي مختلف 
توسط الگوهاي متفاوت سیگنال هاي عصبي که توسط گیرنده هایي 
که در شبکیه وجود دارند تولید مي شوند. این الگوها باعث تشخیص 

. )Jo edge K, 2003 : 8(سطوح رنگي مختلف مي شوند
   با تجزیه ي نور به وسیله ي منشور طیف پدید مي آید. نور سفید 
از طیف کاملي از رنگ ها تشکیل یافته است. اگر یک ناحیه باریک از 
طول موج هاي نور سفید توسط ماده جذب شود بقیه طول موج ها از 

ماده عبور کرده و چشم انسان طول موج هاي ترکیبي که از ماده عبور 
کرده را مي بیند.

   رنگ ها داراي طول موج هاي مختلف بلند و کوتاه هستند. چشم 
انسان مي تواند طول موج هاي نوري بین 400 تا 700 میلي میکرون 
را دریافت کند)تصویر 1(. از این رو رنگ هایي که انسان مي بیند در 
محدوده ي طول موج ها قرار دارد. رنگ قرمز داراي بلندترین طول 
موج یعني حدود 700 نانومتر و بنفش داراي کوتاه ترین طول موج با 

حدود 400 نانومتر است)ایتن، 1384: 19(.

تصویر1. تجزیه نور. مأخذ: مباني روشنایي، نیکجو،)28/3/2014: 1(
www.mahtabyazd.com  

رنگ  که  مي رساند  واقعیت  این  به  را  طراح  رنگ  ماهیت  شناخت 
دارد  وجود  در طبیعت  که  فیزیکي  عاملي  عنوان  به  اول  درجه  در 
مي تواند جداي از تأثیرات روانشناسي خود، مستقیماً بر جسم انسان 

نیز آثاري را برجاي بگذارد.
مي شود،  صحبت  رنگ ها  کنتراست  از  وقتي  رنگ:  کنتراست    
منظور وجود روابط و تأثیراتي است که از هم تمایز میان رنگ ها و 
هم تأثیرات متقابل میان آن ها را از نظر بصري مورد بررسي و مقایسه 
به  ترتیب وجود کنتراست میان رنگ ها صرفاً  این  به  قرار مي دهد. 
معناي تضاد میان آن ها نیست. بلکه بررسي روابط و مقایسه میان 
آن هاست. مشهورترین نظریه در خصوص کنتراست رنگ مربوط به 
وجود هفت کنتراست رنگ است که عبارت اند از: کنتراست ته رنگ، 
گرم،  و  سرد  رنگ هاي  کنتراست  رنگ،  تیرگي-روشني  کنتراست 
کنتراست  رنگ ها،  همزماني  کنتراست  مکمل،  رنگ هاي  کنتراست 
کیفیت رنگ )اشباع(، کنتراست کمیت یا وسعت سطح )حسیني راد، 

.)128 :1384
    بیمار: بیماري به ناهنجاري در جسم یا روان مي گویند که به علت 
ناراحتي، اختالل عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او 
حقیقت  در   .)www.schoolhealth.ir, گردد)1392  مي  ایجاد 
بیماري نقطه ي مقابل سالمتي است و با توجه به تعریف سالمتي، 
بیماري هرگونه انحراف از سالمت جسمي و رواني است که مي تواند 

به صورت آشکار یا پنهان باشد.
از  بهداشت، سالمتي عبارت است  تعریف سازمان جهاني  بر  بنا     
آسایش کامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بیماري 
معني  به  ,www.who.int(. سالمتي  نقص عضو)15/2/2014  و 
با  و  مي باشد  اجتماعي  و  رواني  جسمي،  کامل  رفاه  از  برخورداري 
توجه به اینکه امروزه به عنوان یکي از حقوق عمده ي  انساني تلقي 
مي شود، همگان باید به منابع مورد نیاز براي تأمین سالمت دسترسي 

داشته باشند)سیاري، 1381: 7(.
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معمولي ترین بعد سالمتي، سالمت جسم است. عدم سالمت جسمي 
و  ها  سلول  بدن،  اعضاي  عملکرد  در  اختالل  از  ناشي  حقیقت  در 
ناهماهنگي آن ها باهم مي باشد. ابعاد مختلف سالمتي و بیماري بر 
یکدیگر اثر کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. چنانچه مشکالت 
جسمي بر روان فرد، مشکالت رواني بر جسم او و نیز هر دوي آن ها 
بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه اثر مي گذارد. لذا اقدامات 
انجام شده براي بهبود جسمي بیمار باید به تمام جوانب سالمتي فرد 
)جسمي، رواني و معنوي( و سالمت کلي جامعه توجه داشته باشد و 

توجه به این نکته براي طراحان الزامي مي باشد. 
    بیمارستان و بخش بستري: بیمارستان در لغت به معناي مکاني 
نگاهداري و معالجه کنند، مریضخانه،  آنجا  را در  بیماران  است که 
از  است  عبارت  بیمارستان   .)201  :1380 مي باشد)معین  دارالشفا 
جراحات،  و  امراض  معالجه ي  و  بیماري  تشخیص  براي  که  نهادي 
هم از طریق پزشکي و هم از طریق جراحي بیماران و مجروحان و 
بستري آن ها در طي این مراحل، طراحي، ساخته و تجهیز شده است 
یک  طراحي  و  برنامه ریزي  اصلي  ساختار   .)10  :1389 )خاني   زاد، 
بیمارستان را تعداد تخت هاي بستري آن تعیین مي کند. بخش هاي 
بیمار به دستور  بستري بیمارستان به فضاهایي اطالق مي شود که 
روش هاي  اعمال  و  نگهداري  و  تشخیص  براي  و  مربوطه  پزشک 
هر  هسته  اصلي ترین  بي شک  مي شود.  بستري  آنجا  در  درماني 
بیمارستان بخش هاي بستري آن مي باشد همچنین از نظر مساحت 
بخش هاي  به  متعلق  بیمارستان  هر  زیربناي  میزان  بیش ترین  نیز 
و  تشخیصي  درماني،  عملکردهاي  تمامي  مي باشد.  آن  بستري 

پشتیباني یک بیمارستان حول این بخش ها شکل مي گیرند.
بستري  بخش هاي  به خصوص  و  درماني  مراکز  معماري  امروزه     
درمان  پروسه  در  خانواده  نقش حضور  تا  مي روند  پیش  سمتي  به 
طراحي  هدف  این  با  که  بستري  بخش هاي  شود.  احساس  بیشتر 
مي شوند دربرگیرنده امکانات و تسهیالتي براي خانواده هاي بیماران 

نیز مي باشد.
   در بیمارستان هاي عمومي معموالً چهار بخش بستري جراحي، 
بستري داخلي، زنان و زایمان و کودکان مشاهده مي شود. عالوه بر 
این بخش ها مي توان به صورت تخصصي بستري هاي دیگري را نیز 

در نظر گرفت)شامقلي، 1390: 134(.

روش تحقیق

   این مطالعه با روش تحقیق توصیفي- تحلیلي انجام گرفته است. ابتدا 
با تحلیل محتوایي ادبیات علمي موضوع مسیر مطالعه مشخص شده 
و سپس براي جمع آوري داده ها از جستجوي نظام مند در مطالعات 
کتابخانه اي و در پایگاه هاي اطالعاتي اینترنتي معتبر استفاده شده 

است.
   کتاب هاي مورد مطالعه در بخش مطالعات بخش بستري از کتاب هاي 
غیر فارسي بوده اند. کتاب هاي مربوطه مورد مطالعه و سپس از آن ها 
گرفت.  صورت  محتوایي  تحلیل  آن ها  از  و  است  شده  فیش برداري 
سپس خروجي مرحله قبل به روش توصیفي تحلیلي مورد تحقیق و 

بررسي قرار گرفت و با تفسیر نتایج توصیه هایي ارائه گردید.

رنگ ها و تأثیرات آن ها

    بررسي رنگ ها و تأثیرات آن ها بر بیماران با توجه به نقش بسیار 
گسترده و پر اهمیت رنگ ها در زندگي انسان، داراي ابعاد مختلفي 
مي باشد. اهمیت و نقش رنگ در زندگي، مفاهیم مختلف و متنوعي 
از آن را در ذهن زنده مي کند. در این صورت ارائه ي یک تعریف 
را  رنگ  گستردۀ  و  جامع  مفهوم  تنها  نه  مختصر  تعبیر  و  مشخص 
آن گمراه کننده  ابعاد وسیع  براي درک  بلکه  نخواهد گرفت،  بر  در 
نیز خواهد بود. رنگ در همه ي ابعاد زندگي جاري است و بنابراین 
مفهوم آن به همان گستردگي مفهوم زندگي است یا به قول ایتن 
از  قبل  طراح   .)94  :1384 است)حسیني       راد،  زندگي  خود  رنگ 
انتخاب رنگ ها مي بایست شناخت دقیقي از تأثیرات رنگ بر انسان 
داشته باشد چرا که تأثیرات جسمي و رواني رنگ ها بر بیماري که 
از اختالالت جسمي رنج مي برد و در نقطه آسیب پذیرتري نسبت به 

فرد سالم قرار دارد بسیار پررنگ تر مي باشد.

تأثیرات رنگ بر جسم انسان

   بررسي تأثیر رنگ ها بر جسم، موضوعي بوده که همواره در طول 
به  همگي  مصریان  و  بابلیان  آشوریان،  است.  بوده  مطرح  تاریخ 
نوعي از رنگ و نور در درمان استفاده مي کردند)103-95: 2001 
,Demarco and Clarke(. ایرانیان باستان از نوعي رنگ درماني 
فیثاغورث  کردند.  مي  استفاده  بوده،  نوراني  تابش  اساس  بر  که 
فیلسوف یوناني در 500 سال قبل از میالد باور داشت که با موسیقي، 
شعر و رنگ مي توان بیماري را درمان کرد. سلسیوس که در ابتداي 
بیماري  درمان  براي  رنگ  از  پزشکي هم مي کرده  عصر مسیحیت 
استفاده مي کرده. او نوشته است که ضماد به رنگ قرمز به نظر مي 
باورهاي  ترمیم شود.  و  بازسازي  تر  باعث مي شود زخم سریع  آید 
است.  بوده  بسیار ساده  درمان  در  رنگ  نیروي  با  رابطه  در  قدیمان 
آن ها باور داشتند رنگ ها با بیماري ها وابسته به هم هستند، چرا که 
بیماري رنگ تولید مي کند)Birren, 1961 : 21(. مصریان اولین 
تمدني بوده اند که تحقیقاتي در رابطه با رنگ درماني داشته اند. آن ها 
راهروهاي رنگي در معابد خود مانند کارناک و طبس ساختند که در 
آن ها تأثیر رنگ بر افراد در درمان و بهبودي را کشف کردند)10 : 
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.)Jo edge K, 2003
   پژوهش ها بر روي تأثیر رنگ ها بر بیماران به صورت علمي مربوط 
به سال هاي اخیر مي باشد. آخرین مطالعات و تحقیقات عصب شناسي 
نشان مي دهد که طیف رنگ ها، مستقیمأ بر سیستم هاي بیولوژیکي 
 .)Edelstein, 2008 :63-132(انسان و سالمت وي تأثیر مي گذارد
در سال 1976 تحقیقي در رابطه با رنگ در محیط هاي درماني در 

انجام گرفت.  استانداردهاي ملي مریلند)شهر گایترز برگ(  اداره ي 
این کار گروهي، معماران، مهندسان، موسسه هاي مالي سازندگان و 
استفاده کنندگان از امکانات بهداشتي درماني را گرد هم آورد. مارسال 
گراهام  مشاور طراحي محیطي، سخنگوي این کار گروهي بود. وي 
معتقد بود که پاسخ انسان به رنگ در 6 دسته طبقه بندي مي شود که 
.)Jo edge K, 2003 : 15-14(در جدول 1-1 نشان داده شده است

فیزیولوژیکي

در چشم ها

شناختي

خلق و خو و حالت هاي 
رواني

احساسات محیطي

میل به وابستگي و 
مشارکت ها

به طبیعت، فناوري، مذهب و سنت هاي فرهنگي، هنر و علم معمولي ما و یا غیر معمولي ما

تحریک کنندگي، خشم آور، خوش رویي، آرامش بخشي، خسته کنندگي، مهیج، غمگین، خوشحالي

حافظه و بازآوري اطالعات و اغتشاشات در درک پرسپکتیو- میزان ارزشیابي ها و تصمیم گیري ها، پاسخ هاي 
شرکت پذیري

تغییر در اندازه ي مردمک چشم- شکل عدسي- حالت قرارگیري کره چشم، پاسخ هاي شیمیایي پایانه هاي 
عصبي شبکیه.

تغییر در فشارخون، ضربان قلب، سیستم عصبي خودکار بدن، فعالیت هورمون ها، سرعت اکسایش و رشد 
بافت ها.

فضا به نظر بزرگ  تر یا کوچک تر، گرم تریا سردتر، تمیزتر یا کثیف   تر بیاید. فضا به نظر روشن  تر یا کدر به نظر 
بیاید. مردم سالم یا ناسالم به نظر بیایند. میزان اشتهاآوري غذا. جوان تر یا پیرتر نشان دادن. جدیدتر یا قدیمي تر 

نشان دادن.

)Jo edge K,2003 : 15(:جدول1. تأثیر رنگ ها بر بیماران. مأخذ

بر اساس یافته هاي گراهام تأثیرات رنگ ها بر روي بیماران در مراکز 
درماني اگر به درستي انتخاب نشوند ممکن است زیان آور باشند. به 
طور مثال تغییر در وضعیت رواني فرد تغییر در فشارخون وي را به 
دنبال خواهد داشت که این براي مریض ممکن است زیان آور باشد.

بر اساس گفته هاي کارول ورنولیا)Vernolia, 1988 : 63(، رنگ 
قرمز باعث تحریک کردن و قوت دادن بدن مي شود. این رنگ باعث 
تسریع جریان و فعالیت هاي عضالني مي شود. بر فشارخون، تنفس، 
کشش هاي عصبي، ضربان قلب و تغییر در میزان هورمون ها نیز 

اثرگذار است.
شود.  مي  قلب  ضربان  و  تنفس  فشارخون،  افزایش  باعث  زرد      
این رنگ مي تواند افسردگي، ترس و تنش ها را کمتر کند و باعث 

تسکین رواني و کاهش خستگي عصبي شود. 
کردن  خنثي  کلي  طور  به  و  اشتها  افزایش  باعث  نارنجي  رنگ    

افسردگي و بي حالي مي شود.

    رنگ سبز در کل سیستم عصبي بدن و بالخص در سیستم عصبي 
مرکزي بدن تأثیر مستقیم دارد. سبز تأثیر تسکیني دارد. باعث کم 
متعادل  باعث  هیجانات مي شود.  متعادل کردن  و  کردن خستگي 
کردن به هم ریختگي هاي احساسي و سردردهاي عصبي مي شود.

دماي  دارد.  را  خواب رفتگي  به  و  استراحت  خود حس  در  بنفش   
بدن را پایین مي آورد و حساسیت به درد را در بدن کمتر مي کند، 

همچنین فعالیت سیاه    رگ را افزایش مي دهد.

تأثیرات روانشناسي رنگ ها

    رنگ ها و نحوه ي تأثیر آن ها در رفتارهاي اجتماعي و حالت هاي 
رواني افراد از مباحث قابل بحث و بررسي در زمینه رنگ ها مي باشند. 
هر رنگي به مقتضاي خاصیتش به نوعي در روان افراد تأثیر مي گذارد 

که این اثر بي ارتباط با رفتارهاي اجتماعي و رواني آنان نیست.
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   فرآیندهاي بصري، الکترومغناطیسي و شیمیایي در چشم و مغز 
همواره با فرآیند هاي دنیاي روان شناختي همراه است. چنین بازتاب-

هایي از تجربه رنگ ممکن است تا دروني ترین مراکز نفوذ کند و بدین 
وسیله روي شناخت هاي حسي و فکري اثر گذارد.

   تاکنون صحبت هاي بسیاري درباره ي تأثیرات رنگ ها بر انسان شده 
است. البته باید در نظر گرفت که خصلت بیاني رنگ ها را نمي توان 
تحت قائده اي ساده و مشخص در آورد. به طور مثال رنگ قرمز داراي 
شخصیتي متکي به خود، مسلط به امور، نیرومند، فعال، پر تحرک، 
سرشار از حس زندگي، سرکش و پر هیجان است. درعین حال این رنگ 
مي تواند آزاردهنده، محرک عصبانیت و آشفتگي باشد. در مقابل رنگ 
آبي داراي شخصیتي آرام، تفکر بر انگیز، منطقي، خون سرد، لطیف، 
قابل اعتماد و پر رمز و راز است و تأثیري آرامش بخش روي سیستم 
عصبي دارد. رنگ زرد شخصیتي دوگانه دارد. از یک طرف جذاب و 
محرک است و از طرف دیگر شکننده و بي دوام است. در حالت خلوص 
نمادي از ذکاوت و دانایي است اما به محض رقیق و تاریک شدن نشانه 
بي اعتمادي و تردید است. زرد رنگي مهاجم و انعطاف پذیر است که به 
سرعت خاموش مي شود و از انرژي مي افتد)حسیني    راد، 1384: 119(.

   بخش دیگر تأثیرات رنگ به وضعیت ذهني و رواني افراد بر مي گردد. 
خاطرات، تجربه ها، وضعیت روحي و بسیاري از عوامل دیگر از جمله 
عوامل جغرافیایي، آب و هوایي، اجتماعي، فرهنگي و حتي جنسیت 
و سن افراد در شدت و نوع این تأثیرات دخالت دارند )حسیني    راد، 

.)119 :1384
    بر اساس تحقیقاتي که انجام گرفته است براي دستیابي به یک 
مطالعه موفق درباره رنگ ها عوامل مداخله گر مختلفي وجود دارد و 
مي بایست این عوامل را کنترل شده در نظر گرفت. عواملي همچون 
رنگ  اشباع شدگي  محیط  روشنایي  رنگ  احساسات  جنسیت،  سن، 
منابع نوري رنگ هاي مجاور، بافت و عوامل فرهنگي)28-6 : 2009 
,Park, J. G(. گروه سیکس  که یک رهبر جهاني در ارائه راه حل هاي 
مدیریت ارتباط با مشتري و خدمات در فرآیند کسب  وکار به حساب 
مي آید، در یک پروژه جداگانه تحقیقي در رابطه با مفهوم رنگ ها در 
ملیت هاي مختلف انجام داده است. به طور مثال در این تحقیق رنگ 
با جشن،  و  از محبوب ترین رنگ ها است  قرمز در کشور چین یکي 
کمونیسم، دولت، آتش، تابستان، خوش شانسي، لذت و باروري همراه 
است. قرمز رنگي است که عروس مي پوشد و به طور سنتي با عشق و 
شادي همراه است. درعین حال قرمز در کشور آلمان، نشانگر شخصیت 
شوم در فرهنگ محلي آلمان و بد یمني در نظر گرفته شده است. 
همچنین قرمز با ترس، خشم و حسادت همراه است)77-76 : 2012 
,Sheila J. Bosch( که این مسئله لزوم توجه طراحان به ریشه هاي 

فرهنگي رنگ ها را نشان مي دهد.

 بیمار و وضعیت وي در بخش بستري بیمارستان

    معماري زیبا، تعیین صحیح موقعیت اتاق بستري بیمار، استفادۀ 
درست از رنگ و نور در گرافیک محیطي این بخش که بیمار و خانواده-

اش بیش ترین زمان حضور در بیمارستان را در این بخش مي گذرانند، 
مي تواند تأثیر بسیار زیادي در روند درمان بیمار داشته باشد.

   رنگ و کاربرد درست آن در بخش بستري بیمارستان مي تواند عالوه 
بر افزایش بازدهي فعالیت هاي کارکنان بیمارستاني بخش، بر روند 
بهبود بیماران نیز تأثیر گذاشته و در مجموع محیط مناسب تري را 

براي کلیه ي استفاده کنندگان این بخش فراهم آورد.
     بعضي از نکات کلیدي که طراح در انتخاب رنگ در بخش بستري 

مي بایست در نظر بگیرد بدین شرح مي باشد:
    - قابل دید بودن بیماران براي ایستگاه پرستاري.

   - حفظ حریم شخصي بیمار، به طوري که بیمار فضایي را کاماًل 
متعلق به خود بداند.

     - بیمار بتواند تا حدودي بر محیط خود کنترل داشته باشد)به طور 
مثال کنترل نور طبیعي واردشده به اتاق، کنترل تلویزیون و تلفن و ... 

و یا کنترل نور باالي تخت و ...(.
    - طراحي فضایي جذاب و درعین حال آرامش بخش براي بیمار.

   - استفاده از نور طبیعي و دید مناسب به بیرون از ساختمان در 
اتاق بستري.

    طراحي بخش بستري مي بایست بر اساس عملکرد مشخصه ي 
بخش، همچون بخش زایمان، کودک، جراحي و ... و همچنین با توجه 

به طول مدت بستري بیماران در بخش خود صورت پذیرد
    بخش بستري داخلي طیف گسترده اي از بیماري هاي داخلي را 
در بر مي گیرد. از انواع این بیماري ها مي توان به بیماري هاي گوارش، 
ریوي، قلب و ... اشاره نمود. مداواي این بیماران مي تواند شامل مداوا 
پیچیده  دلیل  به  عموماً  باشد.  استراحت  و  غذایي  رژیم هاي  دارو،  با 
بودن مراحل تشخیص و درمان، بیماران بستري در این بخش مدت 
زمان بیش تري را نسبت به بیماران بخش هاي بستري دیگر سپري 

مي نمایند.
عمل  مورد  که  است  بیماراني  مخصوص  جراحي  بستري  بخش     
جراحي واقع مي شوند. به طور کلي در این بخش دو نوع بستري پیش 
از جراحي و پس از جراحي صورت مي پذیرد. بستري پیش از جراحي 
جهت انجام آزمایش ها و تصویربرداري هاي تشخیصي و بررسي آمادگي 
درماني  فرآیندهاي  از  بسیاري  مي گیرد.  صورت  عمل  براي  بیمار 

اشاره شده در بخش داخلي در این بخش نیز صورت مي گیرد.
و  زایمان  بستري  بخش  دو  بزرگ  بیمارستان هاي  در  کلي  طور  به 
زنان از یکدیگر تفکیک مي شوند با این حال در اغلب بیمارستان هاي 
عمومي شاهد ادغام این دو بخش هستیم. عملکرد این بخش منحصر 
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به زناني مي باشد که یا قصد انجام زایمان یا سزارین را دارند و یا داراي 
این  برنامه ریزي و طراحي  بیماري هاي مخصوص زنان مي باشند که 
بخش بر اساس نیازهاي آنان صورت مي گیرد. در ارتباط با زایمان دو 
نوع بستري پیش و پس از زایمان در نظر گرفته مي شود زیرا ممکن 
است بعضي از زنان به دستور پزشک مربوطه نیاز به بستري پیش از 

زایمان داشته باشند. 
   بخش بستري کودکان اختصاص به بستري کودکان دارد. تعریف 
بازه سن کودکان براي بستري در این بخش در کشورهاي مختلف 
متفاوت مي باشد اما به طور کلي کودکان تا سن 14 سالگي در این 
بخش بستري مي شوند. در واقع بخش بستري کودکان اختصاص به 
بیماري هاي داخلي کودکان دارد. طراحي زیبا و توجه به شاخصه هاي 
معماري کودکان باید مد نظر معماران مراکز درماني باشد. بخش بستري 
کودکان باید طوري طراحي شود که مقیاس کودکانه داشته باشد. دید 
به فضاهاي بیرون، مناظر زیباي اطراف و استفاده از رنگ هاي متنوع 
روند درمان را براي کودک تسریع و آرامش خانواده بیمار را تضمین 

مي نماید )شامقلي، 1390: 139-137(.
    بیماران هر بخش به واسطه ي نوع بیماري متفاوت خود شرایط و 
نیازهاي خاص خود را دارند که طراح براي هرچه بهتر کردن فضاها مي 
بایست بدانها توجه کند. به طور مثال در بخش بستري جراحي فضاها 
مي بایست، آرامش بخش با تنوع گرافیکي بسیار مالیم و کنترل شده 
باشد درحالي که در بخش بستري کودکان مي بایست محیط شاد و دل 
پذیر براي کودک باشد تا کودک بتواند احساس سرزندگي و شادابي 

خود را داشته باشد.

رنگ در بخش بستري

   بخش هاي بستري بیمارستان به دلیل نوع عملکرد یکساني که 
دارند و آن اقامت بیمار در بیمارستان جهت بهبود بیماري مي باشد، 
داراي شباهت در عملکرد نیز مي باشند. فضاهاي مشترکي تقریباً در 
تمام بخش هاي بستري وجود دارد مانند ایستگاه پرستاري، اتاق هاي 
بستري، سرویس هاي بهداشتي، راهروها و ... هر کدام از این قسمت ها 
مي بایست به طور مناسبي با دیگر قسمت ها در ارتباط باشد تا بتواند 
به خوبي پاسخگوي نیازها باشند. استفاده ي درست از رنگ ها مي 
تواند به طراح در جهت نیل به اهدافش کمک کند. لذا در این قسمت 

به بررسي نقش رنگ در هر کدام از این قسمت ها پرداخته مي شود.

رنگ در راهروها و فضاهاي ارتباطي بخش

   این قسمت از بخش اولین دیدي است که بیمار پس از ورود به 
بخش با آن مواجه مي شود، لذا مي بایست حسي از امید و اطمینان 
را به بیمار بدهد. اگر امکان استفاده از نور طبیعي باشد، حتماً باید 

از آن در این بخش استفاده کرد، استفاده از نور طبیعي در راهروها و 
فضاهاي ارتباطي بخش بستري عالوه بر جذاب کردن و روشن کردن 
خود فضا که بسیار مهم مي باشد، براي کارکنان بیمارستان که بیشتر 
دید و منظرشان در این قسمت مي باشد نیز بسیار مفید خواهد بود.

در بخش هاي ارتباطي ترافیک فضا نسبتاً زیاد است. وقتي نمي توان 
از نور طبیعي در این قسمت استفاده کرد، بهتر است از رنگ هاي 
روشن جهت جبران این نقیصه استفاده نمود. همچنین رنگ ها در 
و  بیماران  جهت دهي  و  هدایت  راستاي  در  توانند  مي  قسمت  این 
ناظران استفاده شود. محققان دریافته اند که تنش ناشي از گم کردن 
سردرد  فشارخون  افزایش  نامیدي  احساس  به  منجر  مي تواند  راه 
افزایش فشار تنش فیزیکي و خستگي گردد. رنگ ورودي بخش مي 
بایست متفاوت با سایر قسمت ها باشد. استفاده از عالئم و تابلوهاي 
بصري نیز در این قسمت توصیه مي شود)تصویر 2(. این امر عالوه 
بر باالتر بردن کیفیت بصري، به خصوص براي مراجعه کنندگاني که 
با زبان  با این فضا مواجه مي شوند و یا افرادي که  براي اولین بار 
 H., 2004 :62(بود بسیار مفید خواهد  دیگري مکالمه مي کنند 
Dalke(. استفاده از رنگ در راهروها جهت مسیر یابي فضاها مي 
تواند در کف صورت گیرد و یا از یک تم رنگي که مبین مسیریابي 

است در دیوارها استفاده شود)تصویر 3(.  

تصویر 2. استفاده از رنگ هاي مکمل در تابلوها جهت بهتر 
مشخص شدن نوشته ها. بیمارستان کودکان پالمتو4. گروه 

معماري استنلي بیمان و سیرز5.    
مأخذ:

www.stanleybeamansears.com
.by J.  Roof .(20/3/2014)
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تصویر3. استفاده از تضاد رنگي در کف راهروها جهت تبیین مسیریابي فضاها. 
بیمارستان پید مونت6. گروه معماري استنلي بیمان و سیرز.

 www.stanleybeamansears.com:مأخذ 
.by J.  Roof .(20/3/2014)

    از طرفي حرکت ترولي در فضاهاي ارتباطي بخش بستري اغلب 
باعث صدمه زدن به دیوارها مي شود که مي توان با قرار دادن یک 
مرز رنگي در کف، فاصله اي بین ترولي در حال حرکت و دیوار قرار 

داد تا از آسیب رساندن به دیوارها اجتناب نمود.
     فضاهاي ارتباطي بخش بستري معموالً محل قرارگیري مبلمان 
و تجهیزات سیار چه در کنار ایستگاه پرستاري و چه در بیرون از 
از رنگ و  با استفاده  توان  باشد. مي  اتاق هاي بستري مي  فضاهاي 
طراحي متفاوت در گوشه اي خاص براي قرار دادن این تجهیزات 
سیار و متفرقه و قرار دادن ترافیک بصري در این نقطه، به گشودگي 

و فراخي دیگر قسمت هاي ارتباطي کمک کرد.
    رنگ کف راهروهاي بخش بستري حتماً مي بایست روشن باشد 
آلودگي  هرگونه  دادن  نشان  قابلیت  بایست  مي  کف  رنگ  که  چرا 
از رنگ ها و  بایست  باشد. در طراحي کف و دیوارها مي  را داشته 
متریال هایي استفاده کرد که از درخشش بازتاب هاي خیره کننده 
نور جلوگیري کند. همچنین بیماراني که از بینایي خوبي برخوردار 
نیستند، انسان ها و اشیا را در پس زمینه ي مات بهتر مي توانند 

.)H. Dalke ,2004 :63(تشخیص دهند

ایستگاه پرستاري

    ایستگاه پرستاري در واقع قطب اصلي فعالیت هاي بخش بستري 
مي باشد. این قسمت عملکردهاي متفاوتي همچون پذیرش بیماران 
و مراجعه کنندگان، فعالیت هاي اداري، فراخوان ها )پیجینگ(، محل 
مي باشد. همچنین  روز  در طول  باألخص  پرستاران  و  پزشکان  کار 
رایانه ها، تابلوهاي اطالعات، انبارهاي دارو نیز در این بخش مي باشد. 

راهروها  امتداد رنگ مسیریابي که در  این بخش مي تواند در  رنگ 
تعریف شده است باشد. امروزه سفید و یا یک رنگ کردن ایستگاه 
که  نمي شود، چرا  توصیه  دارد  دقت  و  تمرکز  به  نیاز  که  پرستاري 
تحقیقات  نشان داده است که محیط هاي اداري با رنگ هاي متنوع 
نسبت به محیط هاي اداري کاماًل سفید و یا یک رنگ تنش و اشتباه 
کمتري را براي کارکنان به دنبال دارد. در واقع کیفیت طراحي ایستگاه 
پرستاري تأثیر مستقیمي در بهبود عملکرد کارکنان بیمارستاني و 
و  پرستاران  نظرات  از  استفاده  دارد.  بیماران  بهبود  روند  نتیجه  در 
کارکنان ایستگاه پرستاري در طراحي این قسمت بسیار حائز اهمیت 
مي باشد چرا که آن ها بیش از هرکس دیگري به تجهیزات و فضاهاي 
مورد نیاز خودآگاهي دارند. در انتخاب رنگ دیواره هاي این قسمت 

حتماً مي بایست از نظرات کارکنان این قسمت استفاده کرد.
    سطح کار ایستگاه پرستاري در کل نباید داراي ترافیک رنگي و 
نوري زیادي باشد. یافته هاي محققان نشان مي دهد در محیطي که 
از نظر معماري و کالبدي سر در گم کننده و پیچیده است تابلوها و 
عالئم راهنما اثربخشي چنداني نداشته و حتي مي تواند بر پیچیدگي 

.)Baskaya, 2004 : 867-839(آن بیفزاید
طور  به  نمي شود.  توصیه  قسمت  این  در  رنگي  زیاد  کنتراست     
مثال اگر از رنگ کرم در دیوارها استفاده مي شود میزها بهتر است 
نه  ولي  ایجاد کند  رنگي  کنتراست  باشد که  آبي خاکستري مالیم 
 .)4 آورد)تصویر  وجود  به  شدیدي  بصري  کنتراست  که  حدي  در 
به  باشد که گشودگي بیشتري  به رنگ سفید  سقف ها هم ترجیحاً 
فضا بدهد. توجه شود که یک جبهه ي دیوار با رنگ مالیم و عمیق 
چشم را به جبهه ي دیگر که مي تواند فعالیت هاي خاص در آن انجام 
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مي شود، هدایت کند. ایستگاه پرستاري مکاني شاداب و درعین حال 
پرکار مي باشد. استفاده از تم رنگي همچون آبي، زرد، سبزهایي که 

با سفید مخلوط شده اند مي تواند گزینه ي مناسبي براي این قسمت 
.)H. Dalke,2004 :65-64(باشد

تصویر4. استفاده از تضاد رنگي دو رنگ بنفش و کرم در ایستگاه پرستاري جهت بهتر مشخص 
شدن فضا. مرکز درماني کندي کریجر7. استنلي بیمان و سیرز 

 www.stanleybeamansears.com :مأخذ
by J.  Roof .(20/3/2014)

    ایستگاه پرستاري باید از دورترین قسمت بخش بستري و همچنین 
اتاق هاي بستري بیماران، قابل رؤیت باشد)تصویرهاي 6و5(. 

   رنگ هایي که در این قسمت به کار مي رود باید به نوعي گویاي 
محیط،  درک  توانایي  کل  طور  به  باشد.  بخش  این  فعالیت هاي 

احساس تسلط و کنترل بر شرایط را در کاربران به وجود مي آورد 
که این امر در کاهش تنش، اضطراب، ترس و کلیه احساساتي که 
دارد)1992,  موثري  نقش  مي کنند،  تضعیف  را  بدن  التیام  توانایي 

 .)Arthur &Passini

تصویر5. استفاده از رنگ تیره تر در ایستگاه پرستاري نسبت به سایر رنگ ها در بخش جهت بهتر 
مشخص شدن ایستگاه. بیمارستان ا. اس. اف8، گروه معماري استنلي بیمان و سیرز.

.www.stanleybeamansears.com :مأخذ 
 by J.  Roof .(20/3/2014) 
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تصویر6. استفاده از رنگ ها در سقف جهت تبیین بهتر فضاها. بیمارستان دي ماگو9 
گروه معماري استنلي بیمان و سیرز. 

www.stanleybeamansears.com :مأخذ
 by J.  Roof .(20/3/2014) 

اتاق هاي بستري بیماران

    جدا از مقوله ي یک تختي بودن و یا دو تختي بودن این اتاق ها 
مي توان بررسي هاي یکساني روي این بخش انجام داد.

    کف این قسمت نیز مي بایست به رنگ روشن بوده تا عالوه بر 
در  نور  تا  کند  منعکس  را  پنجره ها  نور  بتواند  آلودگي  دادن  نشان 
فضاي اتاق تعدیل شود. سفید کردن سقف ها در این قسمت براي 
جز  دیدي  و  بخوابند  مي توانند  سقف  سمت  به  فقط  که  بیماراني 
سقف نمي توانند داشته باشند همواره ایده آل نمي باشد. نبود تنوع 
در محیط بصري ممکن است باعث اختالالت و کم شدن حس ها در 

 .)Mahnke & Mahnke, 1987(بیماران شود
    ارائه ي تمهیداتي براي این دسته از بیماران بسیار الزم مي باشد. 
درحالي که رنگ سفید سقف بیش ترین حجم نور را انعکاس مي دهد 
را  درخشش  سقف  در  مناسب  رنگ  ته  یک  از  استفاده  با  مي توان 
کاهش داد و دید راحت تري را براي بیمار فراهم آورد. استفاده از 
بافت و الگویي هنرمندانه در سقف نیز از دیگر تمهیداتي مي باشد که 
مي توان در سقف استفاده کرد. البته باید توجه داشت که این بافت 
بسیار مالیم و سبک باشد تا باعث ایجاد خطاي دید در بیمار نشود.

 رنگ دیوارها بهتر است از قابلیت بازتاب 60 تا 50 درصدي برخوردار 
باشد و رنگ آن بهتر است با ته رنگ سقف یکي باشد. در طراحي 
رنگ دیوارهاي پنجره دار مي بایست دقت شود رنگ دیوار پنجره  دار 
طوري باشد که کنتراست بین نور پنجره و دیوار به حداقل ممکن 

برسد، چرا که هرچه نور پنجره بیشتر با دیوار کنتراست داشته باشد، 
فضا و دیوار تاریک تر به نظر مي رسد. کف ها باید با دیوار اختالف 
رنگ بین 20 تا 15 درصد داشته باشند تا براي بیماراني که از دید 

کافي برخوردار نیستند سردرگمي در تشخیص ایجاد نکند.
    نکته ي بسیار مهمي که در رنگ اتاق هاي بستري باید در نظر 
این است که رنگ ها باعث خطاي دید در نشان دادن رنگ  گرفت 
واقعي صورت بیمار نشوند در غیر این صورت پزشک در تشخیص 
خنثي،  رنگ هاي  از  استفاده  مي شود.  مواجه  مشکل  با  بیماري 
رنگ هاي سرد و گرم در کنار هم از راهکارهاي طراحي این قسمت 
مي باشد. رنگ ها باید بر حسب نوع بخش انتخاب شوند. بخش هاي 
بستري براي اقامت کوتاه مدت بیماران مي بایست دوستانه، جذاب و 
به طور کل مناسب براي ریکاوري باشد. براي بخش هایي که اقامت 
بیماران در آن ها طوالني تر است رنگ هاي سرد مناسب ترند چرا که 
باعث خستگي چشم نخواهند شد. این رنگ ها از کنتراست زیاد بین 

هشیاري ذهني و ضعف بدني جلوگیري مي کنند)تصویر 7(.
تأثیر منفي در تشخیص  از رنگ ها مي تواند  به جا  نا  استفاده ي     
بیماري ها در بخش هاي مختلف بیمارستان داشته باشد. در استفاده 
بیشتري داشت  باید دقت  قلبي  بیماري هاي  آبي در بخش  از رنگ 
چرا که مي تواند تشخیص حمله ي قلبي را با مشکل روبرو کند. به 
نوزادان  و  از رنگ زرد قوي در بخش کودکان  استفاده  طور مشابه 
کند.  روبرو  مشکل  با  را  زردي  یا  یرقان  بیماري  تشخیص  مي تواند 
در بخش بیماري هاي پوستي نیز مي بایست در انتخاب رنگ ها دقت 
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کرد. رنگ هاي گرم با طول موج هاي طوالني )مانند قرمز، زرد و ...( 
به طور منفي تأثیر بر تنگي نفس و یا آسم مي گذارد. رنگ هاي سرد 
پوستي  خارش  کاهش  باعث   )... و  آبي  )مانند  کوتاه  موج  طول  با 
در  استفاده  براي  مناسب  رنگ  عنوان  به  نیز  سبز  رنگ  مي شود. 
نازک کاري جهت نشان دادن راحت تر مایعات بدن انسان و در نتیجه 
پاکیزگي دارد. این پاکیزگي سطوح از مایعات نیز باعث کمتر شدن 

سرخوردن ها و تصادفاتي از این دست مي باشد. 
تجهیزات  از  اطرافشان  و  نیستند  حرکت  به  قادر  که  بیماراني    
دارند. طراح مي بایست  بسیار محصوري  دید  است  انباشته  پزشکي 
توجه ویژه اي به این قسمت داشته باشد و بتواند تنوع کافي و جذابي 
از  ترکیبي  عمومي  بخش هاي  در  آورد.  فراهم  بیماران  این  براي  را 
رنگ هاي گرم و سرد مي تواند تعادلي را بین هیجانات و افسردگي هاي 
بیماران فراهم نماید. رنگ هاي قوي در بخش بستري مي تواند باعث 
ایجاد حواس پرتي و فشار در بیماران شود. بهتر است که در قسمت 
محدودي از بخش براي مشخص کردن تنوع و فعالیت هاي بخش از 

رنگي با درجه قوي تر )البته بسیار مالیم( استفاده شود.
پاستلي و خام  به طور کل مي توان گفت رنگ هایي که سایه ي     
کمتري دارند و تن مایه هاي خاکستري بیشتر دارند، دید ساده تر و 

راحت تري را فراهم مي آورند. همچنین این رنگ ها در برابر خاک 
هیجانات  کنترل  به  کمک  رنگ ها  این  مقاوم ترند.  غبار  و  گرد  و 
پاستلي و خام  احساسي مي کنند ولي وجود مقدار کمي رنگ هاي 
نیز مي تواند محیطي سالم و پویا و با دیدي متعادل در بخش ایجاد 
دلگیر  و  تیره  رنگ هاي  با  کف  و  دیوارها  ایجاد  از  همچنین  کند. 
باید اجتناب شود )استاندارد برنامه ریزي و طراحي بیمارستان ایمن، 

.)183 :1391
   در بخش کودکان تالش طراح مي بایست در راستاي صمیمي تر 
نشان دادن فضا باشد. استفاده ي مناسب از رنگ هاي گوناگون و متنوع 
گامي در جهت ایجاد محیطي گرم و دوستانه براي کودکان، همراهان 

و کارکنان بیمارستاني مي باشد. 
و  بروز تر  و تجهیزات پزشکي  ادوات  تر  بیمارستان هاي مجهز     در 
بیشتري دیده مي شود. وجود این تجهیزات طراح را به سمت انتخاب تم 
رنگي با در نظر گرفتن این تجهیزات پزشکي هدایت مي کند. مي توان 
با در نظر گرفتن یک روکش رنگي و درخواست آن از سازندگان این 
تجهیزات، جهت هرچه بیشتر هماهنگ کردن رنگ آن ها با تم رنگي 
بیمارستان و در نتیجه باال بردن کیفیت فضایي اقدام نمود)66-65: 

.)H. Dalke, 2004

تصویر 7- استفاده از یک تم رنگي مالیم در اتاق بستري. بیمارستان ا. اس. اف، گروه 
معماري استنلي بیمان و سیرز. 

www.stanleybeamansears.com :مأخذ
 by J.  Roof .(20/3/2014) 

حمام و سرویس هاي بهداشتي

به  کمي  توجه  فضاها  این  بودن  عملکردي  تک  خاطر  به  نباید    
طراحي این قسمت نمود بلکه در واقع این قسمت اهمیت خاص خود 
را دارا است. هرچقدر یک حمام یا سرویس تمیزتر و جذاب تر باشد 
بیمار شوق بیشتري در استفاده از این فضاهاي مي بیند و این مسئله 

لذا رنگ هاي سبک  تلقي مي شود.  بسیار مهم  بهبود وي  در جهت 
ولي گرم بسیار تأثیرگذار هستند. تم رنگي این قسمت مي بایست با 
تم رنگي بخش داراي کنتراست باشد اگر تم سرد در بخش وجود 
 H., 2004 :69(دارد بهتر است تم گرم در این قسمت استفاده شود
Dalke(. در کل استفاده از کنتراست رنگي در بخش هاي مختلف 
بیمارستان براي بیماراني که دچار اختالل بینایي هستند، پیدا کردن 
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این گونه فضاها را براي آن ها راحت تر مي کند )تصویر 8(.

تصویر 8. استفاده از کنتراست رنگي در بخش هاي 
مختلف بیمارستان براي بیماراني که دچار اختالل 

بینایي هستند، پیدا کردن این گونه فضاها را براي آن ها 
راحت تر مي کند. بیمارستان کودکان پالمتو، گروه 

معماري استنلي بیمان و سیرز.
 .www.stanleybeamansears.com :مأخذ 

 by J.  Roof .(20/3/2014)

اتاق هاي  استراحت کارکنان

     این قسمت براي پرستاران و دیگر کارکنان جایي براي استراحت، 
 24 در  قسمت  این  مي باشد.  مطالعه  و  خوردن  غذا  خوردن،  چاي 
ساعت شبانه روز استفاده مي شود. معموالً کارکنان مدت زمان کمي 
این  لذا طراحي  به دست مي آورند.  این بخش  از  استفاده  را جهت 
بخش مي بایست یک استراحت بصري سریع را براي کارکنان فراهم 
آورد تا بتوانند در آن استراحت کنند و انرژي الزم را به دست آورند. 
با  کاماًل  قسمت  این  رنگي  تم  است  بهتر  هدف  این  به  نیل  براي 
تم رنگي بخش هاي درماني متفاوت باشد. طراحي این قسمت باید 
بسیار صمیمي و گرم باشد ولي درعین حال باید معرف یک فضاي 
کاري نیز باشد. اتاق استراحت کارکنان باید باعث زدودن خستگي 
کارکنان در چند دقیقه بشود و چون این فضاها هم در شب و هم 
در روز استفاده مي شود، باید جذابیت و کارایي آن را در شب نیز در 
نظر گرفت)H. Dalke, 2004 : 71-70(. تحقیقات نشان مي   دهد 
را  فضاهایي  دارند  سریع  استراحت  یک  به  نیاز  تنها  که  پرستاراني 
ترجیح مي   دهند که روشن و داراي یک تم رنگي قوي باشد، در حالي 
که کساني که نیاز به تجدید قوا دارند ترجیح مي دهند اتاقي با نور 
مالیم    تر و تم رنگي تیره تر داشته باشند تا بتوانند براي مدت کوتاهي 

)Malkin, 1992(چشمانشان را ببندند

    توجه به فضاهاي مورد استفاده ي کارکنان در واقع توجه به آنان 
و نیازهایشان و در نتیجه اضافه کردن به کارایي هاي اخالقي و عملي 

آنان است.

رنگ در بستري کودکان

   استفاده از حربه ایجاد حواس پرتي در کودکان، توجه بیماران را 
از تمرکز به درد و پروسه هاي ترس آور درمان منحرف کرده و هرچه 
نتایج  باشد  بیشتر  پروسه  این  در  مختلف  حواس  مشارکت  میزان 
موثرتري به دنبال خواهد داشت. تحقیقات نشان مي دهد که استفاده 
از روش هاي غیر دارویي براي کم کردن درد در کودکان بیمار بسیار 

موثر مي باشد)شامقلي، 1390: 154(.
   رنگ محیط بستري کودکان )کف، دیوارها، سقف و مبلمان( در 
ایجاد شور و شوق و توانایي کودکان در درک بهتر فضا نقش مهمي 
به  محدود  تنها  نباید  رنگ  انتخاب  در  معماران  معیار  مي کند.  ایفا 
رنگ، جنس و دوام آن ها باشد، بلکه باید بر اساس درک کودکان از 
رنگ ها صورت گیرد. انتخاب رنگ هاي تند در مقیاس وسیع توسط 
معماران با تفکر اینکه فضاي کودکان را شاد و جذاب مي کند، معموالً 
باعث  رنگ هایي  چنین  که  چرا  مي شود.  معکوس  نتیجه  به  منجر 
ایجاد عدم تعادل در چشم کودکان مي شود. رنگ هاي شاد و روشن 
براي  رنگ ها  بهترین  مي شوند  کودکان  در  هیجان  ایجاد  باعث  که 
رنگ آمیزي مي باشند. بعضي از رنگ هاي ایده آل که کاربرد زیادي 
از  روشني  طیف  شامل  دارند  کودکان  بازي  اتاق هاي  طراحي  در 
رنگ هاي آبي، سبز، زرد، صورتي و نارنجي مي باشد. تنوع رنگ ها فضا 
را مهیج تر مي کند. رنگ آمیزي یک دیوار با رنگي روشن و استفاده 
مي باشد  راهکارها  این  از  یکي  کناري  دیوار  در  مکمل  رنگ هاي  از 

)شامقلي، 1390: 156(. 

تصویر9. استفاده از رنگ هاي روشن  در کف، سقف، دیوارها و مبلمان براي 
بخش کودکان. بیمارستان کودکان آتالنتا10، پردیس اسکاتلندي ریته. گروه 

 .www.stanleybeamansears.com :معماري استنلي بیمان و سیرز. مأخذ
by J.  Roof .(20/3/2014)
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نتیجه گیري

    به کارگیري صحیح رنگ ها در بخش هاي مختلف مرکز درماني از 
جمله بخش بستري بیمارستان ها عاملي بسیار مهم در روند بهبود 
بیماران به شمار مي آید. طراح با ایجاد محیطي مناسب و مطبوع با 
استفاده از رنگ ها به طور مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت روحي و 
رواني و همچنین جسمي بیمار تأثیر مي گذارد و سرعت روند بهبود 
وي را تغییر مي دهد. بازدهي و کارایي پرسنل بیمارستاني و همچنین 
وضعیت روحي و رواني همراهان بیمار نیز متأثر از این طراحي مي باشد.

    جهت رسیدن به نتایج مطلوب در طراحي گرافیک محیطي بخش 
بستري باید به نکات زیر در انتخاب رنگ ها توجه داشت:

   - رنگ ها مي بایست طوري انتخاب شوند که چهره ي بیمار رنگ 
واقعي خود را نشان دهد تا پزشکان و پرستاران در تشخیص بیماري 
ناظران اختاللي  ادراک کلیه ي  دچار مشکل نشوند و همچنین در 

ایجاد نشود.
   - هارموني و تضاد در انتخاب رنگ در بخش بستري بسیار مهم 
است، کنتراست شدید رنگ ها باعث ایجاد سردرد و خطاي دید مي 
شود. رنگ غالب بخش از رنگ هاي روشن استفاده شود. در این حالت 
بعضي از عناصر که اهمیت دید بیشتري دارند مانند ورودي بخش، 
...جهت  و  دستگیره ها  بهداشتي،  سرویس هاي  پرستاري،  ایستگاه 
تشخیص راحت تر و افزایش کیفیت بصري مي توانند داراي کنتراست 

رنگي با دیگر قسمت ها شوند.
    - رنگ سطوح باید به گونه اي انتخاب شود که منجر به انعکاس و 
خیرگي نور نشود. چرا که بیماراني که از دید کافي برخوردار نیستند 
دچار مشکل مي شوند. همچنین استفاده از رنگ هاي تند در سقف و 

کف پوش ها مجاز نیست.

رده هاي  رنگ ها در محیط هاي خصوصي  از  استفاده  در     - طراح 
مختلف کارکنان بخش مختار است ولي باید به این نکته توجه شود 
که رنگ هایي که باعث افزایش تنش، فشارهاي عصبي و ایجاد تشویش 

کارکنان مي شود، انتخاب نشود.
   - باید در نظر داشت که رنگ هاي گرم باعث افزایش هشیاري و 
جهت گیري به سمت خارج و رنگ هاي سرد باعث حواس پرتي کمتر 

و افزایش تمرکز مي شود. 
    - رنگ هاي روشن سبک تر به نظر مي آیند. رنگها به ترتیب سبک 

تر به سنگین تر عبارت اند از قرمز، آبي، بنفش، نارنجي، سبز و زرد. 
  - طراح مي بایست به تأثیرات رنگ ها بر روي بیماري ها توجه داشته 
یا  باشد، مثاًل رنگ هاي سرد براي بیماران داراي فشار خون باال و 
صرع  دچار  که  بیماراني  براي  قرمز  رنگ  است.  سودمند  مضطرب 
هستند استفاده نشود، آبي براي بیماران بخش قلب مناسب نمي باشد 
و ... . به طور کل طراح با توجه به طول مدت اقامت بیماران هر بخش 
بستري و نوع بیماري مي بایست در انتخاب رنگ ها دقت داشته باشد.

   - طراحي محیطي صمیمي و دوستانه در بخش بستري کودکان 
ولي  شاداب  رنگ هایي  از  استفاده  با  مي تواند  امر  این  است.  الزامي 
با  رنگ هایي  از  نباید  همچنین  گیرد.  صورت  خنثي  درعین حال 

درخشش باال در این قسمت استفاده شود.
با درخشش  نباید به صورت خام و      - رنگ ها در بخش بستري 
باال باشند، بلکه مي بایست با استفاده از سفید و خاکستري رنگ ها 
را خنثي کرد. در جدول زیر به صورت خالصه جمع بندي از مطالب 

آورده شده، است.

رنگ در راهروها و 
فضاهاي ارتباطي بخش

ایستگاه پرستاري

اتاق هاي بستري 
بیماران

حمام و سرویس هاي 
بهداشتي

استفاده از رنگ هاي روشن جهت گشودگي فضا. استفاده از کنتراست رنگي جهت تبیین ورودي، درب ها، ورودي راهروها و فضاهاي خاص. استفاده از رنگ ها در جهت 
مسیریابي، قرار دادن یک مرز رنگي در کف جهت هدایت حرکت ترولي، استفاده از رنگ و طرحي متفاوت در گوشه اي جهت استقرار تجهیزات سیار پزشکي. رنگ 

کف روشن باشد تا آلودگي ها را نشان بدهد. استفاده از رنگ ها و متریال هاي مات در کف جهت راحتي دید بیماران.

رنگ کلي مي تواند در امتداد رنگ مسیریابي باشد. عدم استفاده از یک رنگ واحد در ایستگاه پرستاري. استفاده از نظرات کارکنان ایستگاه در انتخاب رنگ ها. عدم 
وجود ترافیک رنگي زیاد در ایستگاه. استفاده از کنتراست مالیم رنگي در این قسمت. استفاده از رنگ هاي پاستلي )رنگ هایي که با سفید یا خاکستري ترکیب شده اند(. 
قابل رویت کردن ایستگاه پرستاري با استفاده از تیرگي بیشتر رنگ ایستگاه نسبت به باقي فضاها و یا ایجاد کنتراست رنگي. تم هاي رنگي سبز، آبي و زرد گزینه هاي 

مناسبي هستند. 

رنگ کف روشن باشد. استفاده از بافت و یک تم رنگي سبک در سقف براي بیماراني که دیدي جز سقف ندارند. استفاده از یک تم رنگي. کم کردن کنتراست بین 
رنگ دیوار و نور پنجره ها. استفاده از رنگ هاي خنثي و یا سرد و گرم جهت کاهش خطاي دید پزشک در تشخیص رنگ صورت بیمار. انتخاب رنگ ها بر حسب نوع 
بخش و میزان اقامت بیماران در بخش به طور مثال براي اقامت طوالني مدت رنگ هاي سرد مناسب ترند. توجه به نوع بیماري در انتخاب رنگ به طور مثال رنگ زرد 

در بخش نوزادان، رنگ هایي با طول موج هاي طوالني )مانند زرد، قرمز و ...( براي بیماري هاي تنفسي و قرمز براي بیماران صرع و ... مناسب نیستند

اتاق هاي استراحت 
کارکنان

بهتر است با تم رنگي بخش داراي کنتراست باشد. استفاده از رنگ هاي بسیار سبک.

رنگ ها در جهت تأمین یک استراحت سریع بصري باشند. تم رنگي این قسمت با تم رنگي بخش داراي کنتراست باشد.

جدول2. جمع بندي مطالب بخش رنگ در بستري
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