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چكيده
مقدمه: در حال حاضر تفاوت رنگ لباس )فرم( كادر پرســتاری در بيمارستان هاي مختلف 
دولتي بسيار زياد است تا حدي كه بيماران نمي توانند كادر پرستاري را از پزشکان، دانشجويان 
علوم پزشــکي، كمک بهياران و حتي گاهي از نيروهاي خدماتي بيمارستان تشخيص دهند. 
اما جهت تغيير رنگ و يکسان سازی رنگ لباس فرم پرستاران بررسی ديدگاه و نظرات كادر 

پرستاری ضروری است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ديدگاه كادر پرستاری كشور در مورد رنگ جديد لباس 

پرستاران در سال 1393 انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی- مقطعی بوده كه ديدگاه های 5735 نفر از كادر پرستاری 
كشور شامل: پرستار، سرپرستار، سوپروايزر، مدير خدمات پرستاری بيمارستان، تکنيسين 
هوشبری و اتاق عمل و بهياران شاغل در بيمارستان های دولتی وابسته به وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی سراسر كشور سال 1393 بررسی شده است. روش نمونه گيری 
خوشــه ای دو مرحله ای بوده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 
سوال در دو بخش، مشخصات دموگرافيک و بررسی ديدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس 
آنها بوده است. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 16 و آمار 

توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نظر سنجی نشــان می دهد كه رنگ لباس فرم كادر پرستاری در بخش های 
ويژه )26/9%( آبی، بخش كودكان )12/5%( صورتی و بخش اورژانس )19/4%( سفيد، توسط 
شركت كنندگان پيشنهاد شده است. همچنين فراوانی رنگ ها بر اساس سمت سازمانی شامل: 
بهياران )56/3%( رنگ سفيد، تکنيسين های اتاق عمل )34/6%( و هوشبری )24/1%( رنگ 
ســبز و پرستار )45/9%(، سرپرستار)50/1%(، ســوپروايزر )47%( و مدير خدمات پرستاری 
بيمارســتان )49/5%( رنگ سورمه ای و بعد از آن، رنگ سفيد برای پرستاران  پيشنهاد شده 

است.
نتيجه گيري:  بر اساس نتايج می توان استفاده از تركيب رنگ سفيد و سرمه ای را برای پرسنل 

پرستاری و برای بخش های ويژه آبی، كودكان صورتی و بخش اورژانس سفيد پيشنهاد داد.  
كلمات كليدی: پرستاری، لباس، رنگ 
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 مقدمه
لباس )فرم( پرستار اولين وسيله ارتباط درمانی بين بيمار و پرستار 
و نوعی ارتباط غير كالمی است كه موجب انتقال پيام های مختلف 
بين آنها می گــردد. رنگ و طرح لباس پرســتار می تواند تصاوير 
مثبت و يا منفی در ذهن بيماران و خانواده آنها را نسبت به پرستار 
تقويت نموده و يا آنها را تغيير دهد)1(. همچنين می تواند موجب 
افزايش اعتماد به نفس پرســتار گشته و احساس آرامش و امنيت 
را به بيماران انتقال دهد )2(. از ســال )1800( ميالدی تا امروز، 
طرح و رنگ لباس پرستاران در تمام كشورهای دنيا دچار تغييرات 
بســياری گشته اســت. اين تغييرات گاها بر اساس نوع عملکرد و 
نقش پرســتاران در حيطه های مختلف، متفاوت بوده است )3(. تا 
پيش از قرن نوزدهم ميالدی مراقبت های پرستاری از افراد بيمار و 
زخمی توسط راهبه ها انجام می شد. در همان سال ها برای اولين 
بار لباس مخصوص پرســتاری توسط اين افراد مورد استفاده قرار 
گرفت )3(. در اواخر سال )1800( ميالدی و در دوران جنگ های 
كريمه و پس از آن، طرح و رنگ لباس پرســتاری برای تشخيص 
پرستاران آموزش ديده و حرفه ای از افراد غير حرفه ای تغيير كرد. 
در آن زمان لباس پرستاران شامل يک لباس بلند، پيش بند و كاله 
دارای زوائد و تزئينات روی آن طراحی شده بود. اين طراحی نه تنها 
موجب حفاظت پرستاران در مقابل بيماری های عفونی می شد بلکه در 

حفظ فضيلت زنانه نيز موثر بود )4(.
در ســال )1960( كه مصادف با ورود مردان به حرفه پرستاری بود، 
لباس پرستاری بصورت پيراهن با يقه باز و شلوار طراحی شد. از سال 
)1990( لباس پرســتاری در اياالت متحده و اروپا از شــکل سنتی 
خارج شده و به شکل پيراهن و شلوار بسيار سبک و با حداقل دوخت 
و بدون پيچيدگی و به رنگ های گوناگون تبديل شــد كه در نتيجه 
موجب آسايش و تحرک بيشتر پرســتاران می شد )4(. در مطالعه 
تيلور و همکاران سال )1999( نشان داده شده كه )61%( از بيماران 
رنگ و طرح لباس پرســتاران را نشانه حرفه ای بودن آنان می دانند 
و )78%( از بيمــاران لباس پرســتار را اولين پل ارتباطی بين بيمار 
و پرســتار می دانند)7(. از ديرباز نيز تأثير رنــگ و طرح لباس ارائه 
دهندگان مراقبت های بهداشــتی و درمانی بر روابط آنها با بيماران 
مورد بحث و بررســی قرار گرفته است )5(. در حال حاضر در كشور 
ما لباس )فرم(كادر پرســتاری در بخش های مختلف به لحاظ رنگ 
بسيار متفاوت است و آنچه مشهود است، عدم يکپارچگی و تعريف 
صحيح آن در بخش های مختلف يک بيمارســتان می باشد. تفاوت 

رنگ لباس كادر پرستاری در بيمارستان هاي مختلف دولتي وقتي با 
تنوع رنگ لباس پرســتاران در هر يک از بيمارستان هاي خصوصي 
كنار هم قرار می گيرد، آشفتگي و سردرگمي بيشتر مي شود تا حدي 
كه در بسياري از مواقع بيماران نمي توانند كادر پرستاري را از ساير 
كادر پزشــکی و حتی نيروهاي خدماتي بيمارستان تشخيص دهند 
و اين موضوع موجب نارضايتی آنان و نيز پرســتاران گشته است. از 
طرفی، رنگ لباس فرم پرستاران طی سالهای متمادی همچنان به 
رنگ سنتی يعنی سرمه ای تيره بوده و اين رنگ در بسياری از موارد 
مشــکالتی را برای پرستاران و بيماران ايجاد نموده كه خود موجب 
نارضايتی بيماران گشــته و با ســليقه جامعه امروز و نياز بخشهای 
مختلف بيمارســتان از جمله بخش كودكان، روان و بخشهای ويژه 
كه نيازمند وضعيت روحی و روانی بهتر و شــادابی بيشتری هستند 
نيز همخوانی ندارد، لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی ديدگاه كادر 
پرســتاری كشــور در خصوص رنگ لباس حرفه ای و طراحی رنگ 

جديد لباس فرم كادر پرستاری كشور طراحی و اجرا گرديده است.

 مواد و روش ها
ايــن پژوهش از نوع توصيفی- مقطعی بود كه به منظور بررســی 
ديدگاه پرستاران مورد ويژگی های لباس فرم كادر پرستاری كشور 
در ســال 1393 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل پرستاران 
)پرستار، سرپرستار، سوپروايزر، مدير خدمات پرستاری بيمارستان(، 
تکنيسين هوشبری و اتاق عمل و بهياران شاغل در بيمارستان های 
دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. 
حجم نمونه با توجه بــه فرمول مطالعات كمی، )7000( نمونه در 
نظر گرفته شــد. تمامی  واجدين شــرايط برای شركت در تحقيق 
كامال مختار بودند و با رضايت كامل در پژوهش مشاركت كردند.  

برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط سه نفر 
از محققين و پس از انجام مطالعه منابع و ماخذ و نيز بررسی اينترنتی 
منابع و مستندات مربوطه تهيه و تدوين شد. پس از آن به منظور 
بررسی روايی صوری و محتوايی، پرسشنامه اوليه برای )10( نفر از 
صاحبنظران حرفه پرستاری شاغل در بيمارستان ها از حيطه های 
مختلف پرستاری ارسال شد و پس از اصالح و اعمال تغييرات الزم، 
پرسشنامه نهايی تدوين شد. همچنين پايايی آن بر روی 20 نفر از 
پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی و از طريق آلفا كرونباخ 
)α =0/72( بررسی شــد )نمونه های مورد نظر در مطالعه شركت 

داده نشدند(. 
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پرسشــنامه مذكور شامل )20( ســوال در دو  بخش، مشخصات 
دموگرافيک و بررســی ديدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس كادر 
پرستاری بود. در قسمت اول اطالعات دموگرافيک )12 سوال( است. 
در اين قسمت، ميزان تحصيالت )ديپلم بهياری، كاردان، دانشجو، 
كارشــناس، كارشناس ارشــد، دكترا(، رشــته تحصيلی )بهياری، 
پرســتاری، اتاق عمل و هوشــبری(، بخش محل خدمت، پســت 
سازمانی)مدير خدمات پرستاری بيمارستان، سوپروايزر، سرپرستار، 
پرســتار، بهيار، تکنيسين اتاق عمل، تکنيســين هوشبری(، نوع 
اســتخدام )رسمی، پيمانی، قراردادی، طرحی، قرارداد دانشجويی( 

مورد سوال قرار گرفته است.
قسمت دوم پرسشــنامه شامل ســواالتی به منظور سنجش نظر 
كادر پرســتاری در مورد رنگ لباس حرفه ای )8 سوال( می باشد. 
سواالت اين قسمت به بررسی ديدگاه كادر پرستاران در مورد رنگ 
لباس بر اساس جنسيت، بر اساس بخش محل خدمت و بر اساس 

سمت سازمانی و نيز ميزان تحصيالت می پردازد.
 Double Stage( نمونه گيری به صورت خوشــه ای دو مرحله ای
Cluster Sampling( انجام شــد. خوشــه ها بر اساس منطقه 
بندی دانشــگاه های علوم پزشکی كشــور )8 منطقه جغراقيايی، 
مطابق منطقه بندی وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی( 
انتخاب شــدند. كه بر اساس آن، سر خوشــه ها شامل 8 دانشگاه 
علوم پزشــکی بزرگ كشور بودند. از بين كليه بيمارستانهای تابعه 
دانشــگاه های منتخب در هر خوشه تعداد پنج بيمارستان بصورت 
تصادفی انتخاب شد )جمعا 40 بيمارستان( و پرسشنامه تحقيق توسط 
مديران پرستاری دانشگاه های منتخب برای بيمارستان های مذكور 
ارسال شد در بيمارستان ها پرسشنامه ها در اختيار تمامی افراد گروه 
پرســتاری واجد شرايط كه تمايل به شركت در پژوهش داشتند و 

دارای معيارهای ورود بودند قرار گرفت. در مجموع )7000( پرسش 
نامه به دانشگاه های علوم پزشــکی منتخب كشور ارسال شد و از 
طريق مديران پرســتاری در اختيار كادر پرستاری هر بيمارستان 
قرار گرفت. پس از 1 ماه در حدود )6000 ( پرسشنامه به محققين 
بازگشــت داده شد كه ميزان پاســخگويی آنها 85 درصد بود. در 
نهايت از ميان )6000( پرسشــنامه دريافتی، )5735( پرسشنامه 
مورد استفاده قرار گرفت. ساير پرسشنامه ها به دليل ناكامل بودن 
اطالعات قابل استفاده نبود. تحليل دادها با استفاده از آمار توصيفی 
و در ســطح معنا داری)α>0.05) انجام شد. برای تجزيه و تحليل 

آماری از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

 يافته ها
نتايج حاصل از مطالعه نشــان می دهد كه )70/86%( از شــركت 
كننــدگان در تحقيق زن بوده و )50/07%( در گروه ســنی 20 تا 

35 سال قرار دارند. 
همچنين) 78/16%( از شــركت كنندگان دارای مدرک تحصيلی 
كارشناســی و )78/05%( از آنان پرســتار بودند. ســاير يافته ها 
نشــان می دهد )26/9%( از پرستاران شركت كننده در تحقيق در 
بخش های عمومی شاغل بوده و) 41/3%( از انان بين 5 تا 16 سال 

سابقه كار داشتند.
همچنين نتايج حاصله از اين تحقيق نشان می دهد كه )42/2%( از 
شركت كنندگان با تفاوت رنگ لباس فرم بر اساس جنسيت )زن و 
مرد( كامال مخالف بودند و) 42/3%(  از مشاركت كنندگان با تفاوت 
رنگ لباس فرم بر اســاس پست سازمانی و سطح تحصيالت كامال 

موافق بودند )جدول شماره1(.

)N=5735(جدول شماره 1: فراوانی مطلق و نسبی نظر پرستاران  در مورد رنگ برحسب ويژگی های فردی

كامال موافق   متغير
N (%)

كامال موافق   
N (%)

كامال موافق   
N (%)

كامال موافق   
N (%)

تفاوت رنگ لباس فرم بر 
اساس جنسيت

)زن و مرد(

)16/5(
949 

)20/6(
1179 

)18/3(
1051 

 )42/2(
1271

تفاوت رنگ لباس بر 
اساس پست سازمانی و 

سطح تحصيالت 

)42/3(
2424 

 )31/9(
1828

)6/7(
 383 

)7/4(
 425 



رنگ لباس پرستاران 

39فصلنامه مديريت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 1393

)62/8%( از شركت كنندگان معتقد بودند رنگ لباس در بخش های 
ويــژه )26/1%(، كــودكان )21/6%( و اتاق عمــل )15/1%( بايد 
متفاوت از ديگر بخش ها باشد. بطوريکه رنگ های پيشنهادی برای 
بخش های ويژه )26/9%( آبی، بخــش كودكان )12/5%( صورتی 
و بخش اورژانس )19/4%( ســفيد، توسط شركت كنندگان مطرح 

شده است.
رنگ های پيشــنهادی از سوی مشــاركت كنندگان برای بهياران 

)56/3%( ســفيد، تکنيســين های اتاق عمل )34/6%( و تکنسين 
هوشبری )24/1%( ســبز، پرستار )45/9%(، سرپرستار )%50/1(، 
سوپروايزر )47%( و مدير خدمات پرستاری بيمارستان )%39/5(، 
ســورمه ای و سپس با اختالف جزئی رنگ ســفيد به ترتيب برای 
پرستار )42/6%(، سرپرستار)49/4%(، سوپروايزر )45/5%( و مدير 
خدمات پرستاری بيمارستان )23/5%( از سوی مشاركت كنندگان 

پيشنهاد شده است. )جدول شماره 2(. 

)N=5735(جدول شماره 2: فراوانی رنگ پيشنهادی لباس كادر پرستاری بر اساس سمت سازمانی

بهيارپست سازمانی        
N (%) رنگ

تكنيسين
اتاق عمل
N (%) رنگ

تكنيسين 
هوشبری
N (%) رنگ

پرستار
N (%) رنگ

سرپرستار
N (%) رنگ

سوپروايزر
N (%) رنگ

مديرخدمات 
پرستاری 
بيمارستان

N (%) رنگ

)56/3(سفيد
3230

)3/6(
205

)3/8(
220

)42/6(
1753

)49/4(
217

)45/5(
489

)23/5(
371

)2/4(سورمه ای
137

)1/7(
98

)2/1(
123

)45/9(
2634

)50/1(
2875

)47/0(
2696

)39/5(
2263

)1/5(سبز
86

)34/6(
1983

)24/1(
1385

)1/0(
60

)0/9(
50

)0/6(
36

)0/4(
25

همچنين فراوانی رنگ پيشــنهادی برای لباس كادر پرســتاری 
از سوی مشاركت كنندگان بر اســاس محل كار شامل: درمانگاه 
)20/5%( ســفيد، بخش روان )13/6%( ســفيد، بخش اورژانس 
)19/4%( ســفيد، بخش های عمومی )22/7%( ســرمه ای و پس 

از آن 18/5% رنگ ســفيد، بخش ويــژه )26/9%( رنگ آبی، اتاق 
عمل )30/2%( ســبز و بخش كودكان )12/5%( صورتی می باشد. 

)جدول شمار3(.

)N=5735( جدول شماره 3: فراوانی رنگ پيشنهادی لباس بر اساس بخش محل كار

عمومیپست سازمانی
N (%) رنگ

ويژه
N (%) رنگ

كودكان
N (%) رنگ

روان
N (%) رنگ

اتاق عمل
N (%) رنگ

درمانگاه
N (%) رنگ

اورژانس
N (%) رنگ

)18/5(سفيد
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)5/1(
293

)8/6(
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)13/6(
781

)2/1(
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)20/5(
1117

)19/4(
1110
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1304

)6/5(
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)7/7(
444

)9/7(
559

)2/5(
141
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767
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1070

)2/2(آبی
125

)26/9(
1543

)7/4(
423

)10/4(
596

)13/2(
759

)1/7(
97

)2/8(
160

)1/4(سبز
80

)11/5(
659

)2/1(
120

)4/8(
277

)30/2(
1730

)1/3(
73

)1/5(
86

)0/2(صورتی
11

)0/9(
52

)12/5(
719

)1/2(
71

)0/1(
6

)0/2(
9

)0/2(
10
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  بحث
بر اساس نتايج مطالعه حاضر، رنگ پيشنهادی برای پرستاران شامل 
پرستار، سرپرستار، سوپروايزر و مدير خدمات پرستاری بيمارستان 
ســرمه ای و سپس سفيد می باشــد. برای بهياران سفيد و نيز برای 
تکنسين های اتاق عمل و هوشبری رنگ سبز توسط شركت كنندگان 
پيشنهاد شده است. همچنين فراوانی رنگ های پيشنهادی براساس 
نوع بخش محل كار كادر پرستاری شــامل درمانگاه، بخش روان و 
بخش اورژانس ســفيد، برای بخش های عمومی ســرمه ای و سپس 
ســفيد، بخش های ويژه آبی، اتاق عمل سبز و برای بخش كودكان 
صورتی بوده است. با توجه به نتايج پژوهش، وجود دو نتيجه در اين 
تحقيق حائز اهميت بوده و قابل توجه می باشد. اول درخصوص رنگ 
لباس رده پرســتاری شامل پرستار، سرپرســتار، سوپروايزر و مدير 
خدمات پرستاری بيمارستان كه انتخاب رنگ سفيد با اختالف بسيار 
كمی پس از رنگ قالب فعلی يعنی سرمه ای نشان دهنده تغيير نگرش 
جامعه پرستاری در خصوص اهميت تغيير رنگ لباس فرم پرستاری 
از رنگ ســرمه ای تيره به رنگ روشن می باشد. ديگری در خصوص 
لزوم تفاوت رنگ لباس كادر پرستاری در بخش های حساس همچون 
بخش های ويژه، اورژانس و كودكان بوده كه نشان از تغيير رويکرد و 
نگرش جامعه پرستاری كشور به اينگونه بخش ها و لزوم تفاوت رنگ 

لباس پرستاران در اين بخش ها می باشد.     
در خصوص رنگ لباس پرســتاران، مطالعات بسياری در دنيا انجام 
شــده اســت. از آن جمله، مطالعه ای توسط جانسون و همکاران در 
سال )2010( در انگلستان به منظور نظر سنجی در مورد رنگ لباس 
پرســتاران انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رنگ مورد نظر 
شركت كنندگان، برای پرستاران آبی تيره )Navy Blue( و رنگ 
انتخابی برای كمک پرســتاران آبی روشن )Ceil Blue( می باشد. 
همچنين رنگ انتخابی آنها برای مديران پرســتاری بنفش مايل به 
زرد بوده است. از نظر تمام شركت كنندگان رنگ سفيد مناسب كادر 

پرستاری نمی باشد)6(.
در همين رابطه مطالعه ديگری در ســال )2008( توسط طاليی و 
همکاران در خصوص تعيين رنگ لباس پرستاران در بخش كودكان 
انجام شــد. در اين مطالعه آمده است، اگر چه رنگ سفيد هنوز هم 
بعنوان ســمبل پرســتاری مطرح می باشــد اما در پرستاری نوين، 
همچنانکه ديدگاه ها نســبت به حرفه پرســتاری تغيير يافته است 
الزم است رنگ لباس آنان نيز تغيير يابد. پرستاران نقش اساسی در 
برقراری ارتباط و تعامل با كودكان و والدين آنها بازی می كنند كه اين 

ارتباط در كاهش استرس ناشی از بستری شدن كودک در بيمارستان 
بسيار موثر است. در اين مطالعه نشان داده شده كه كودكان لباس های 
رنگی را برای پرستاران بيشتر می پسندند و رنگ موجود )سرمه ای( 
مــورد توجه آنها قرار ندارد. درهمين مطالعه آمده اســت اگرچه در 
بســياری از كشــورها از يونيفرم با رنگ های متنوع برای پرستاران 
استفاده می شود اما در ايران همچنان از رنگ سنتی سرمه ای استفاده 
می شود و زمان آنست تا اين رنگ با توجه به شرايط جديد و ديدگاه 
نوين نســبت به حرفه پرستاری تغيير يابد. در اين مطالعه رنگ های 
انتخابی برای لباس پرستاران توسط شركت كنندگان در مطالعه در 

بخش كودكان شامل: آبی، سبز و زرد بوده است )7(.
در اين خصوص مطالعه ديگری در ســال )1388( توسط گودرزی و 
همکاران در خصوص رنگ لباس پرستاران در بخشهای كودكان انجام 
شــد. در بخشی از اين مطالعه آمده اســت، امروزه تغيير رنگ لباس 
پرســتاران بنا بر نياز روانی كودكان مورد توجه قرار گرفته است. در 
بســياری از مطالعات، اثر لباس سفيد پرستاران در هنگام حضور بر 
بالين بيماران در مقايســه با لباس شخصی آنها نشان داده كه اثر بد 
لباس سفيد بصورت "سندروم لباس سفيد"بر حس اعتماد بيماران 
تاثير داشته است. نتايج مطالعه حاضر نيز نشان داد كه بيماران دختر 
و مادران بيشــترين عالقمندی را به رنگ صورتی و كودكان پسر به 
رنگ آبی روشن نشان دادند. در خصوص رنگ سرمه ای تنها )%10(

ازكودكان و والدين موافق اين رنگ بودند )8(.
پتروويچ و همکاران نيز در سال )1998( در مطالعه خود نشان دادند 
كه بيماران مبتال به بيماری های روانی به پرستارانی كه يونيفرم سفيد 
رنگ نپوشيده اند و از لباس با رنگ روشن و يا طرح دار استفاده كرده 

اند بيشتر احترام و توجه نشان داده اند )9(.
در ســال )1997( گالســپر و همکارانش در مطالعه اي به مدت سه 
ماه از پرســتاران يک بخش خواستند با لباس شخصي خودشان در 
بخش حاضر شوند. پس از نظرسنجي هاي به عمل آمده از بيماران و 
پرستاران مشاهده كردند كه بخش، جو آرام تری دارد و پرستاران هم 
گزارش دادند كه روابط بين آن ها و خانواد ه بيماران بهتر شده است. 
در نهايت نتايج اين مطالعه نشان داد كه خود پرستاران هم خواهان 

تغيير رنگ و طرح لباس فرم خودشان هستند )10(. 
نتايج تحقيقی كه توســط مک كارتی در ســال )2007( در ايرلند 
انجام شد نيز نشان می دهد كه رنگ و طرح لباس پرستاران بر روی 
درک بيمار و خانواده وی از انجام كار حرفه ای توسط پرستاران تاثير 
می گذارد. در اين مطالعه، هر چه ســن افراد مشاركت كننده پايين 



رنگ لباس پرستاران 

41فصلنامه مديريت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 1393

تر بود به رنگ های روشــن و رنگی در مورد لباس پرســتاران عالقه 
بيشــتری نشــان می دادند و در افراد مســن تر به طيفی از رنگ ها 
بصورت، رنگ Pallid, Bold and Solid Blue colors  )طيف 
رنگ های آبی( عالقه بيشتری داشتند. رنگ سفيد رنگ مورد عالقه 
افراد بســيار مسن بود. در مورد بخش كودكان نيز بين سنين )1-7( 
ســال به رنگ های روشن نظير آبی يا صورتی عالقه بيشتری نشان 

داده می شد )11(.
مطالعه ميير در سال )1992( در سيدني استراليا نيز نشان می دهد كه 
كودكان از لباس سفيد پرستاران مي ترسند و چنانچه يونيفرم پرستار 
در نظر كودک خوشايند نباشد، موجب محدود شدن برقراري ارتباط 
وي با پرستار مي گردد. بر اين اساس امروزه در بسياري از كشورها و 
در بخش هاي كودكان، پرستاران به جاي پوشيدن روپوش هاي سفيد 

از روپوش عادي با رنگ هاي روشن استفاده مي كنند )12(. 

 نتيجه گيري
با توجه به مطالب پيشگفت و نتايج مطالعه حاضر، تغيير رنگ لباس 
فرم كادر پرستاری در كشور ما در بخش های مختلف بيمارستانی 
ضرورتی انکار ناپذير است. بر اساس نتايج می توان استفاده از تركيب 
رنگ سفيد و سرمه ای را برای پرسنل پرستاری و برای بخش های 

ويژه آبی، كودكان صورتی و بخش اورژانس سفيد پيشنهاد داد.

 تشكر و قدرانی
تيــم تحقيق بر خود الزم می داند تا از زحمات مديران پرســتاری 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، هيات 
مديره های سازمان نظام پرستاری و كادر پرستاری مشاركت كننده 

در اين پروژه تحقيقاتی تشکر و قدردانی نمايد.
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The nursess viewpoint in color of nursing uniform

Abstract
Introduction: At present, in our country nursing uniform is different
in color and design in many units of hospitals. So, it is confusing 
patients in identifying kind of nurse staff from others personnel in 
hospitals. For changing in color and similarity in nursing uniform, 
it is necessary nurses’ viewpoint about their color of uniform assess.  
Aim: The aim of this study was assessing nurses’ view point about 
color of nursing uniform in country, in 2014.
Method: This study was descriptive cross- sectional that assessed 
(5735) nurses’ viewpoint in all over the country. Samples were nurses,
head nurses, supervisors, and operating room technicians who are 
working in hospitals affiliated to the Ministry of Health and Medical
Education. Sampling method was cluster sampling. Data were gathered
by questionnaire that had 20 questions in two parts; demographic
characteristics and nurses’ views about nursing uniform color. The 
data were analyzed with SPSS16 software.
Results: The results indicated that nursing uniform colors in 
intensive care units (26/9%)blue, in pediatric units (12/5%) pink 
and in the emergency units (19/4%) white were selected by nurs-
es Also, colors based on the organizational posts were  white for 
LPN(56/3%), green for operation room (34/6%) and anesthesia 
(24/1%) technicians and navy for nurses (45/9%), head nurses 
(50/1%), supervisors (47%) and matrons (49/5%).After theses 
colors, white color were suggested  for nurses.
Conclusion: It suggested that two colors; navy, white and blended 
of them would be used for the nurses’ uniforms. Also, blue for nurses 
in intensive units, pink for pediatric units and white for emergency 
units would be used.
Key words: color, nursing, uniform.
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