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 )مقالۀ پژوهشی(

 بهبود وضعیت روحی آنان درتصویرسازی سقف بیمارستان کودکان نقش 

 

 *1فرزانه فالحی

 چکیده
د و پذیرتر دارنای آسیبهای سنی مختلف، کودکان روحیهدر میان گروه زمینه و هدف:

علت قرارگیری در محیط پردرد و تنش ناپذیر به آنها بهاحتمال وارد شدن لطمات جبران
 یمارانیب نگاه ررسیت در هموارهبا توجه به اینکه ها بیمارستان سقفبیمارستان زیاد است. 

در  ییباال یبصر تیقابل ،انددهیآرم خود تخت بر را روزشبانه از یطوالن یزمان که هستند
بیان اهمیت بکارگیری  ،لذا هدف از این پژوهش د.نثیرگذاری بر محیط زیرین خود دارتأ

های بصری سقف بیمارستان جهت اثربخشی مفید بر کودکان بستری در این مکان قابلیت
 است. 

این پژوهش با توجه به موضوع و هدف خود از نوع تحقیقات اسنادی و  روش بررسی:

تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است که از طریق منابع شمار رفته و روش کاربردی به

آوری و تحلیل و تبیین شده و مراحل انجام ای، مشاهدۀ میدانی و مصاحبه، جمعکتابخانه

 آن به شرح ذیل است:

. تجزیه و 4. شرح و تفسیر اطالعات 3بندی اطالعات . دسته2آوری اطالعات . جمع1

 گیری.ه. استنتاج و نتیج5تحلیل اطالعات 

ی جزییات فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است و خال ،در بخش بستری کودکان ها:یافته
شناسانه ممکن است منجر به تبدیل بیمارستان به مکانی بودن این فضا از تدابیر زیبایی

شناختی روان عنوان مشخصۀان بشود، لذا با تکیه بر تخیل بهآور برای کودکاضطراب
توان تصاویری برای سقف این مکان طراحی کرد که دارای چند کودکان، میمشترک میان 

 ویژگی بارز از جمله: سادگی، کودکانه و ملهم از طبیعت باشند.
 برخی معیارهای ویژه با در نظر گرفتن کودکانمارستان یسقف ب یرسازیتصو گیری:نتیجه

مشترک  شخصیتیوجوه و  ازهانییافتن ، کودکان ریمار با سایات کودک بیتفاوت روحمانند: 

 .شود آنها و در نتیجه بهبود اوضاع روحیتواند موجب کاهش اضطراب میایشان و ... ان یم

 
 .تصویرسازی، سقف بیمارستان، کودکان بیمار :گانواژ کلید
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 مقدمه

بار در درصد کودکان دست کم یک 30تقریباً 

بار درصد چندین 5حدود  شوند وبیمارستان بستری می

، نیاز والد ییمانند جدا یعوامل مختلف .شوندمی بستری

د یتشداضطراب و موجب ...  فاصله گرفتن از محیط خانه و

ها ن اضطرابی. با رفع اشودمیشان یدر ا یماریو ب یناخوش

کودکان  .(1) دیتوان روند بهبود کودک را سرعت بخشیم

که رترند و احتمال آنیپذبیشتر، آسیب یریپذعلت انعطافبه

نند، یلطمه بب یریناپذجبران صورتنسبت به بزرگساالن، به

 .(2) شتر استیب

جهت مصارف پزشکی  ها صرفاًبیمارستان ،گذشتهدر 

 توان شاهد تغییرامروزه می ، اماشدندو درمانی، طراحی می

انسانی در امکانات -جهت به سوی معیارهای روانی

تغییرات جدید در سبک معماری و طراحی  بیمارستانی بود.

تواند در بهبود وضعیت سالمت ها میداخلی بیمارستان

سطح  یارتقا یهااز راه یکی .مهمی ایفا کندبیماران نقش 

 سقف توجه نشان دادن به، اهمارستانیب یداخل یطراح یفیک

تواند چنان آگاهانه صورت طراحی سقف می است. آنها

-گیرد احساس ویژهنسان در زیر آن قرار میوقتی اپذیرد که 

فضای زیر سقف، فضای قابل  در واقع .ای در وی پدید آید

پوشش فضا را  ۀانسان است و سقف ساختمان وظیف ۀاستفاد

سطح افقی بیشتری را نسبت به  ،بر عهده دارد و در نتیجه

بر پراهمیت بودن  یکند و این خود دلیلها اشغال میدیواره

 . (3)است  نقش سقف در یک فضای بسته

 ین ابزار برایترتوانند مناسبیل میر به چند دلیتصاو

 ،مارستان کودکان باشندیمنفعل سقف ب یروهایفعال کردن ن

ار از لحاظ جلب توجه، یقدرت بسدارا بودن  برای مثال،

 واقع در جاد ارتباط با مخاطب نسبت به کالم.یو ا ییایگو

 در تصاویر ۀواسطبه موجز هاییایده ارسال هنر تصویرسازی

خالقیت را به کودک تزریق  که ستا هارسانه از ایگستره

بحثی نسبی و رو به رشد  ،آنجا که خالقیتکند و از می

است و تاریخ مصرف ندارد، ضرورت و اهمیت 

  .شودخوبی احساس میتصویرسازی و توجه بیشتر به آن به

هایی که در پیشبرد این پژوهش از جمله محدودیت

های انجام آزمون صدور مجوز جهتوجود داشته، عدم 

در  است که عملی در مراکز درمانی کودکان تهران بوده

های مشابه خارج از کشور مجبور به استناد به نمونه ،نهایت

 ایم.شده

 شناسیاهداف و روش

بهبود وضعیت روحی  ،هدف کلی این پژوهش

تصویرسازی سقف  وسیلۀهکودکان بستری در بیمارستان ب

 ،این مکان است. در همین راستا اهداف جزیی این پژوهش

-عنوان زمینهو قابلیت بصری سقف بیمارستان به بیان ارزش

بخش به کودکان نمایش تصاویر تسلیای مناسب جهت 

سخ به این باشد. ما در این پژوهش در پی پابیمار می

آیا تصویرسازی سقف بیمارستان  باشیم که:ها میپرسش

ثر باشد؟ و ند در بهبود وضعیت روحی کودکان مؤتوامی

 نظر گرفته شود؟ه معیارهایی باید درام این مهم چبرای انج

به اهداف پژوهش و جواب دادن به برای رسیدن 

نظر گرفتن نیازهای بنیادین کودکان سؤاالت فوق، ابتدا با در

و چگونگی بخش کودکان در بیمارستان، وضعیت موجود 

درمانی کودکان تهران از حیث در یکی از مجهزترین مراکز 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت  ختیشناهای زیباییچالش

هایی موفق در درک بهتر اهمیت موضوع، به نمونه و برای

طراحی سقف بیمارستان در سایر نقاط دنیا اشاره شد.  زمینۀ

در آخر نیز با استناد به نتایج حاصل از مصاحبه با 

های مختلف، به بیان متخصصین امور کودک در زمینه

بر سقف بیمارستان قرار  های تصاویری که مجازندویژگی

پرداخته شد. این پژوهش با توجه به موضوع و  ،گیرند

شمار رفته نوع تحقیقات اسنادی و کاربردی بههدف خود از 

و روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است که از 

-جمع ،میدانی و مصاحبه ۀای، مشاهدطریق منابع کتابخانه
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نجام آن به شرح ذیل ن شده و مراحل ایآوری و تحلیل و تبی

 است:

. 3بندی اطالعات . دسته2آوری اطالعات جمع .1

. 5حلیل اطالعات . تجزیه و ت4شرح و تفسیر اطالعات 

 گیری.استنتاج و نتیجه

 

 هایافته
 کودکان یادیبن یازهاین

، آن هم کم و یجسمان یازهایاز آنجا که امروزه تنها ن

ما بر  ید اصلیکأشوند، تیبخش، برآورده متیش رضایب

  مثال: یخواهد بود. برا یاجتماع -یروان یازهاین

 ؛انیاطراف یغ از سویدریرش بیاحساس مهر و پذ. 1

دور بودن از هر گونه دغدغه و  یت، یعنیاز به امنین. 2

 . یآزادو از به توجه ین. 3 ؛دیتهد

در  وندموقع برآورده نشو اگر به ازها البته فراوانندین

 ،ن رویخواهند داشت. از ا ییسزاهر بیثأشکل رشد کودک ت

د مورد یبرآوردن آنها با یازها و چگونگیت نیاز اهم یآگاه

 یتاکنون شواهد زین یعلوم تحول. (4) ردیتوجه قرار بگ

مساعد یا نامساعد  یطیاز آنکه اوضاع مح یحاک یکل نسبتاً

 ۀو بالقو یکیژنت یهایتواند بر تحقق کامل توانمندیم

 .(2) اندکردهارائه ، کودک اثر مطلوب یا نامطلوب بگذارند

 مارستان   یبخش کودکان در ب یچگونگ

تواند نقش محیط و تأثیرات آن را در امروزه کسی نمی

د. بیمارستان کودکان یکی از هنر و رفتار کودکان نادیده بگیر

 هایی است که باید به طراحی محیطی آن توجه شود.محیط

باید دارای طراحی خاص و فضای مناسب حتی این محیط 

 الوه بر پرستاران، مربیان و برای والدین کودک باشد. ع

شناسان کودک نیز باید در این محیط حضور داشته روان

باشند و به کودکان از لحاظ روحی و روانی رسیدگی نمایند. 

تنها با نیاز دارویی و پزشکی  یک بیمارستان مناسب کودکان

املی و نیست، بلکه نیازهای حرکتی، اجتماعی، تکرو بهرو

                                                             نظر گرفته شود. احساسی ایشان نیز باید در

 نسبت به یتفاوت خاص ،کودکان یدر بخش بستر

ت پرداختن به یاهم و آن شودیها مالحظه مبخش سایر

بندی مناسب این گروه انتخاب رنگ. مانند؛ استات یئجز

-ودکانه در طراحی فضا و لوازم، بهسنی و توجه به مقیاس ک

کاربردن نقوش و تصاویر مرتبط بر روی روپوش افراد 

نظر گرفتن اهمیت با در که ؛(5) و... حاضر در محیط

جزییات در بخش کودکان پی به اهمیت نقش سقف این 

 بریم.و کیفی دارد میاظ کمی مکان با سهم وسیعی که از لح

ا از سایر ابعاد عد از بنا رهایی که این بُاز جمله ویژگی

 دور علت اینکههبصری آن است. سقف ب ۀجنب ،متمایز کرده

تواند ، میودگر آن بتوان نظارهاز دسترس است و فقط می

یرامون را تشکیل دهد. بنا بصری از فضای پ یک وجه کامالً

سطح سقف معموالً از ما »فرانسیس دی.کی چینگ:  ۀبه گفت

« بصری است کامالً ۀبیشتری دارد و اغلب یک پدید ۀاصلف

 مکان، نیا در سقف ارزش کاشفان نیترمهم و نیاول .(6)

 در حضورشان ساعات نیشتریب که چرا ؛ندهست مارانیب

 از شیب و کنندیم یسپر دهیخواب حالت به را مارستانیب

 .است دگانشانید مقابل در سقف ن،یریسا

یکی از شده در قات انجامیج تحقینظر گرفتن نتابا در

ن یترن و موفقیکودکان تهران، که از مجهزتر درمانیکز امر

م دادن یباشد و تعمیکودکان در کشورمان م یمراکز درمان

ۀ واسطو به، یدرمان-یر مراکز پزشکیها به سان یافتهیا

م ین نکته بردیبه ا ینشان، پیوالدمار و یارتباط با کودکان ب

که او از روند  یارون و فاصلهیب یایکودک از دن ییکه جدا

ن وحشت حضور در یخود گرفته و همچن یعیرشد طب

ن موجود یات ایبر روح یزیش از هر چیب ،گانهیب یطیمح

 یریطور که در گزارش تصوهمان .گذار استریثأف تیضع

کودکان  یمحل نگهدار (3-1 شکل) د کردیمشاهده خواه

-خانه ط گرمیکه با مح یریاوت چشمگعلت تفمار بهیب

-یش میرا در آنها افزا ییمراتب حس تنهاشان دارد، به یها
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با  شانیا یمحل بستراست که سقف  ین در حالیدهد. ا

ت کشاندن یبه روا ین عرصه برایتواند بهترینکه میا

ر یتصاوش آنها به کمک یآالیب، رازآلود و یالیخ یاهایدن

در ادامه به جان درآمده است. یو ب سکوتباشد، به حالت 

های موفق روی سقف در هایی از طراحیاختصار نمونه

 .(5، 4) سایر نقاط دنیا آورده شده است

راحی ط ۀدر زمین موفق یهاینمونه شدهارائه تصاویر

و به  آسمان ۀهستند که توسط گروه طراحی کارخانسقف 

طراحی و مریکایی آو مختلف اروپایی  سفارش کشورهای

بیماران حاضر در این  نتایج تحقیقات بر روی اند.اجرا شده

ارگیری تصاویر بر روی سقف کاماکن از تأثیرات مثبت به

سقف انتخاب تصاویر  و طراحی ازآنچه که دهد. خبر می

ت، اتصال فضای محدود اس داللخوبی قابل استبه این اماکن

به شکلی مجازی است.  ،به طبیعت و فضای بیرونیداخلی 

 ،داخلی شده هایاین تدبیر منجر به وسعت فضاکارگیری به

-فرح فضایی و کاسته محیطاز کسالت و یکنواختی ظاهر 

وجود آورده هب محیطبرای افراد حاضر در  آوربخش و نشاط

-می این پژوهش مورد نظر چهالزم به ذکر است آن .است

است که  کودکان بیمار ۀویژتخصصی باشد تصویرسازی 

شده های ارائهنمونهخاص خود را دارد و با معیارهای  مسلماً

ن ضروری یبنابرا. خواهد داشتاز برخی جهات تفاوت 

کودکان  ۀتصویرسازی ویژ یگچگون ۀمطالعبه  است که

 .بپردازیم

، سنین مختلفبا کودکان  اینکه معموالًبا توجه به 

هستند و فقط به لحاظ نوع  یدر یک بخش بستر یهمگ

ل یبه تحل ضروری است ،شوندیگر جدا میشان از یکدیماریب

پرداخت  هاان آنیت کودکان و کشف وجه مشترک میشخص

و فارغ از هرگونه تفاوت فرهنگی  مشخصهن یه بر ایتا با تک

 ن قشر مبادرتیا یمناسب برا یبه طراحو نژادی و... 

 م کهین مهم بردیبه ا یپ ،شدهبا مطالعات انجام د.یورز

قدرت  ،کودکان ۀهمشناختی روانمشترک  خصیصۀ

 یو عاطف یذهن یل در زندگیتخ .(7) باشدیلشان میتخ

ل، راجع به یدر پرتو تخاو کند. یم یباز یکودک نقش مهم

کند و یکسب م یاتیکه دور از دسترس اوست، تجرب ییایاش

ش را مطابق دلخواه، خارج از حدود یهاخواستهال و یام

 .(8) دهدیت توسعه میواقع

 انتمارسیسقف ب یبر رو یرسازیتصو یهایژگیو

 ۀنیدر زم ینکه مطالعات اندکیبا توجه به ا کودکان

نظر در کشورمان انجام گرفته و با در یتخصص یرسازیتصو

 یهایژگیمعتبر در مورد و یگرفتن کمبود منابع علم

ن یبهتر ر از کتاب،یغ ییهانهیکودک بر زم یرسازیتصو

د در یمف یبه اطالعات یابیتوانست موجب دستیم که یمنبع

ات یها و تجربنه بشود، استفاده از اندوختهین زمیا

و  ی، فرهنگیعلم یهانهین مجرب و فعال در زمیمتخصص

 کودک بود.  یگروه سن ۀژیو یهنر

 ۀاست از نتیجای خالصه ،ل آمدهیکه در ذ یمطالب

 .ن امور کودکیمتخصصبا نگارنده  ۀمصاحب

، ایران مشهور به پدر پویانمایی) ن کلکین زرینورالد

 یها: راههای پویانمایی(المللی فیلم یس آسیفا )انجمن بینیر

د یت بایدر نها یول ،آراستن سقف وجود دارد یبرا یادیز

، ییاین را انتخاب کرد که رویترن و در دسترسیترساده

شب با  یاسورمهو از آسمان  باشدکودکانه و قابل اجرا 

ز یانگالیخ یاعنوان منظرهبه توانمی ستارگان درخشانش

 کودکان یاد کرد. ۀهم یبرا

دانشگاه تصویرگر کودک و مدرس ) یریمهنوش مش

سقف  یور بر ریتصو یریکارگکه در مورد ب ینکات: (تهران

د مربوط به هر آنچه یاول با ۀد درنظر گرفت در درجیبا

مثل آسمان شب و  ارتباط دارند انسانسر  یباشد که به باال

و  یو آنچه که در آنها وجود دارد و موجب شاد ؛روز

د، یماه و خورشها، ها، ابرها، ستارهپرنده شود مثلیآرامش م

 .هافرشته یکمان، حتنیرنگ ما،یها، هواپها، بادکنکبادبادک

ز کرد؛ استفاده از عناصر ید از آنها پرهیکه با یاما موارد

ل که ین دلیسقف، به ا یبر رو یریقرارگ یبرااست  ینیزم

نوس بودنش أل نامیدلکند و بهیجاد میا یفراواقع ییفضا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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استفاده از خطوط شکننده و : کندیجاد ترس میکودک ا یبرا

و  ریپوشاندن کامل سقف از تصو ،تند یهامخت و رنگز

 یبرا یاعنوان عرصهاز آن به ینگذاشتن بخش یخال

 پردازش.   الیق ذهن خیخود کودک از طر یینماهنر

 رحماندوست یمصطف

: (کودکان و نوجوانان هایکتاب مترجم و نویسنده ،شاعر)

-یژگیکودک بهتر است و یهامارستانیسقف ب یرگریتصو

هایی با کارگیری رنگانگیزی، بی چون سادگی، خیالیها

را  خاص بخش و مرتبط نبودن با روایتیماهیت آرامش

ن یدآفریبخش و اممار آرامشیکودکان ب یرابداشته باشد تا 

 را نداشته باشد. یمشکل گروه سن ،تیباشد و در نها

شناس کودک و عضو انجمن روان) یروزیژه فیمن

 ین مشکالت کودکان بستریتربزرگ :(علمی دانشگاه تهران

ط ین محیمارستان، منفعل و خاموش بودن آنها در ایدر ب

ن یبود که بتوان کودک را از ا ید به فکر راهیحال بااست. 

در  یموضوع ۀکنندیتداع یریحالت خارج کرد. هر تصو

ن در یع محققیقات وسیذهن کودک است، و با توجه به تحق

 خود یخودر بهیهر تصو یریکارگد گفت بیبا نهین زمیا

چرا  ؛همراه داشته باشدبه یانشدهینیبشیتواند عواقب پیم

 یریرپذیثأت کودکان و تیدر مورد شخص یتیچ قطعیکه ه

عت یاز طب یریتصاو ،حالنیر وجود ندارد. با ایآنها از تصو

 ب خطایضرتواند با حداقل یمها آشنا است، که کودک با آن

 یطیکه در مح یکودک یکار گرفته شود و چه بسا برابه

د یار مفیعت قرار گرفته، بسیاز طب یااز هر اثر و نشانه یخال

 مند شود. ن بهرهیگزیعنوان جار بهین تصاویباشد و از ا

 

 
 (9) یکی از مراکز درمانی کودکان تهران  :3- 9 شکل

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
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 (10) مرکز پزشکی یادبود گالفپورت، فلوریدا :4 شکل

 

 
 (10) کایمرآ ۀمتحد االتیا ن،کَ اقامت محل :5شکل 
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 (10) مریکامرکز پزشکی انجمن هنفورد، آ :6شکل 

 

 
 (10) مریکامرکز درمان سرطان ام.سی.کری، آ :7شکل 

 

 بحث
هایی که برای نگهداری و درمان کودکان بیمارستان

های خاصی داشته باشند کنند باید ویژگیاعالم آمادگی می

های تا بتوانند به نیازهای کودکان بیمار پاسخ دهند. دوره

است طوالنی استراحت و کمبود جنب و جوش، ممکن 

جا که سقف از آن و شود آنهاسبب افزایش فعالیت ذهنی 

دگان یگر در مقابل دید ۀش از هر نقطیب یبستر یهااتاق

 یریقرارگ ینه براین زمیترتواند مناسبیماران است، میب

 ،گرید یعبارتبه .باشدعنوان یک زبان بین المللی بهر یتصاو

آنها کودکانه به هنگام خواب  یهاقصه یتواند راویسقف م

و  یبا بررسر. یست جز تصوین یزیچ ین راویباشد و زبان ا

افراد نامبرده صورت  بر روی نتایج مصاحبه باکه  یاسهیمقا

 یت چند نکته برایم که رعاینکته بردن یبه ا یگرفت پ

، یسادگ :از جمله است، یضرور ریتصاو یراحو ط نشیزگ

که  ،یعیاز مناظر طب یریتصاو یریکارگتکلف بودن و بهیب

 یاما با پرداخت ،آسمان بوداز  یرمناظشتر بر ید بیکأت

مثل  یآسمان یتواند با قرار دادن چند شین امر میاکودکانه. 
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. تحقق یابد و... د و یا بادبادک و پرندهیخورش ،ماه ،ستاره

موجب به  کودک،ل یتخ یریکارگتوانند با بیمء این اشیا

 یشوند و حس کنجکاو وذهن ادر  یوستن داستانیوقوع پ

-و بهآورند ل دروزند و او را از حالت منفعیگکودک را بران

از ینن یهمچنو  ندیه نمایاو را تخل یدرون یهایانرژ ینحو

ن ینکه ای. ضمن ابرآورده سازند یرا تا حدود یاو به باز

 یو ... را در پ یت، فرهنگی، جنسیر مشکل گروه سنیتصاو

 ندارند.

 

 یریگجهینت

در صورت کودکان مارستان یسقف ب یرسازیتصو 

تواند موجب کاهش رعایت برخی معیارهای ویژه می

این معیارها  ،شود آنها و بهبود اوضاع روحیاضطراب 

مار با یب ات کودکیتفاوت روحنظر گرفتن در ز:عبارتند ا

 ؛معمول خود یزندگعلت فاصله گرفتن از به کودکان ریسا

که با وجود  یان کودکانیمشترک م یازهاییافتن وجوه و ن

خاص در  یزمان ۀره در محدودیو غ یو فرهنگ یاختالف سن

نظر در ؛کنندیم یرا با هم سپر یزمان ،برابرط ییک مح

-نهیعنوان زمبهمارستان یبمتفاوت سقف  یهایژگیگرفتن و

و  ؛رندیآن قرار بگ یر بر رویمتفاوت که قرار است تصاو یا

نظر با در ین گروه سنیا ۀژیو یرسازیانجام تصو ،نهایتدر 

چه آن باید گفت که در آن قرار دارند. یط خاصیگرفتن شرا

چه فقط یک اگر د،یآیش درمیسقف به نما یکه بر رو

 ییالت کودک را به سمت و سوی، ذهن و تخاست ریتصو

ز یگر یشود برایم یسقف راه و ددهیتر سوق مقیعم

 یمحصور در تنش و درد، به سو یکودک از یک فضا

کاذب به سقف  یچه به شکلکه اگر ،آزاد و رها ییفضا

 یالت و تصوراتید تختوانید، مبخشیعد سوم ممارستان بّیب

که در او  ید و حسهمراه داشته باشکودک به یبرا یعواق

 است. یقید، حقکنیجاد میا
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The Effect Illustrating the Children’s Hospital Ceiling on Improving 

Their Mental Situation 

 
Farzaneh Falahi

1*
 

Abstract 
Background and Objectives: Among different age groups, children 

are more vulnerable and very likely to be subjected to irreparable 

damaged due to exposing to painful and stressful hospital 

environment. Since the children are lying for long periods in beds 

they have high visual contact with the ceiling, and thus on their 

underside environment. The aim of this study was to describe the 

importance of using artistic illustrations on hospital ceilings for 

benefits of children admitted in hospitals in Tehran 

Subjects and Methods: According to its object and purpose, this 

study is of documentary and applied researches method, and uses 

analytical-Descriptive methodology, which is collected and 

analyzed using library resources, field observations and interviews, 

as follows: 

1. Data collection 2. Data categorization 3. Data Interpretation. 4. 

Data analysis. 5. Conclusion 

Result: The children hospitalization ward’s space details are very 

important and with no aesthetics fore sights the hospital may convert 

into a stressful place for children. Therefore, relying on imagination 

as a common psychological characteristic among children, images 

can be designed for this places having some obvious features such 

as: simplicity, childish and inspired by nature. 

Conclusion: Ceiling illustration of children's hospital, 

considering some specific criteria such as: mood difference of 

sick child with others, finding their needs and common 

personality characteristics and etc. can reduce anxiety and thus 

would improve their mental state. 

Keywords: Illustration, Hospital ceiling, Sick children. 
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