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 دکوراسیون داخلی و تاثیرات قابل توجه آن بر سالمت روان

 .بر سالمت و روان بر هیچکس پوشیده نیست داخلی دکوراسیون تاثیر •

یکی از مهمترین دالیلی که باعث شده بحث طراحی داخلی بیشتر به چشم آید به   •

 .خاطر تاثیرات آن بر سالمت روانی افراد است

تناسب عناصر داخلی در محیط عالوه بر تاثیراتی که بر ذهن و روان داشته،  •

 .تواند عملکرد فرد را به طرز چشمگیری افزایش دهدمی

 .با نظر روانشناسان هماهنگی دارند تمامی جمالت ذکر شده کامال  •

های اداری با قواعد و اصول خاصی اجرا منزل و محیط داخلی دکوراسیون اگر •

 .تواند نقش خود را در ایجاد رضایت فرد از زندگی، ایفا نماید شود می

پوشی کرد. به همین دلیل است توان از آن چشماین موضوع، آنقدر مهم بوده که نمی •

، داخلی دکوراسیون  ای برای موضوعسیون و معماران حرفهکه طراحان دکورا

 .اهمیت زیادی قائل هستند

 کننده دلگرم و   بخش آرامش شاد خانه  اسیوندکور برای ایده ۹ مطالعه: پیشنهاد

 چیزی که باید درباره دکوراسیون داخلی و راهکارهای اجرایی آن بدانیدهر آن

 دکوراسیون داخلی و نقش آن بر افکار و احساسات افراد

 .گیردافکار و احساسات، تحت تاثیر محیط پیرامون هر فرد قرار می •

 .کنیمبت و منفی را در آن تجربه میخانه، محیطی است که تمامی احساسات مث •

تواند نقش بسیار  به همین خاطر است که شرایط خانه و نحوه دکوراسیون آن می •

 .مهمی در احساسات ما داشته باشد

توانید  کند. اگر در محیط کاری خود نمیاین موضوع تنها در مورد خانه صدق نمی •

پیدا کرده است دلیل آن را باید    ترین حد، نزولوری شما به پایینتمرکز کنید و بهره

 .جستجو نمایید فضا چیدمان نحوه چگونگی در
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تواند بر ماندگاری محیط کاری می داخلی دکوراسیون در بسیاری از موارد، •

 .مدت در یک شغل تاثیر زیادی داشته باشدطوالنی

این موضوع، حق مطلب را به خوبی ادا خواهد کرد. افرادی که با توجه به عالقه  •

کنند بعد از قرار گرفتن در محیط، افسردگی و  شخصی خود شغلی را انتخاب می

 .دلزدگی از نقش به سراغشان خواهد آمد

تواند  محیط کاری بوده که می داخلی دکوراسیون از مهمترین دالیل این امر، یکی •

 .وری و سالمت روحی افراد تاثیر داشته باشدبر عملکرد، بهره

های خاصی در بسیاری از موارد دیده شده که در دکوراسیون محیط از رنگ •

محیط را   تواند فضایها میشود. اما در واقع، استفاده از این رنگاستفاده می

 .روح و حس اضطراب در فرد را شدیدتر کندبی

 های به کار رفته در طبیعت و نقش آنها در دکوراسیون محیط المان

ها، شاهد با افزایش رشد شهرنشینی و کوچک شدن فضاهای موجود در آپارتمان •

 .دوری انسان از طبیعت هستیم

محیط خود نماییم. بدین   داخلی دکوراسیون توانیم طبیعت را به نحوی واردما می •

صورت با مشاهده هر چیزی که در محیط وجود داشته، طبیعت به نحوی در یاد و  

 .خاطر شما زنده خواهد شد

توانید از تابلوهایی با محتوای طبیعت بهره گرفته و از آنها به عنوان مثال، شما می •

 .در دکوراسیون محیط خود استفاده نمایید

توانید آرامش و  زیاد بوده و شما با اجرایی کردن آنها میباره بسیار ایده در این •

 .زیبایی را به محیط زندگی خود دعوت نمایید
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 نقش مبلمان و اثاثیه منزل در دکوراسیون داخلی محیط

تواند تاثیر زیادی بر محیط  و چگونگی نحوه چیدمان وسایل می داخلی دکوراسیون •

 .زندگی ما داشته باشند 

تواند بیانگر  تان میبگوییم که سبک اجرا شده در محیط زندگیدر واقع، بهتر است  •

 .شخصیت شما باشد

ها و… بر حس و  عناصر داخلی در محیط نظیر: میز ناهارخوری، مبل، صندلی •

 .گذارند حال درونی فرد تاثیر می

 .به همین دلیل بهتر است که به هنگام انتخاب آنها نهایت دقت را مبذول داشت •

در محیط زندگی یا کاری خود تمرکز ندارید، حتما دلیل آن را  اگر به هر دلیلی •

 .محیط جستجو نمایید داخلی دکوراسیون در

در هنگام خرید عناصر داخلی منزل یا محیط کار به سراغ وسایلی بروید که به   •

 .دهندشما حس آرامش می

 تاثیر رنگ بر دکوراسیون داخلی محیط 

دسته از افرادی که تاثیر رنگ بر روحیه فرد به هیچ عنوان قابل انکار نیست. آن •

 .کنند ال تایید میداری مشغول هستند، این موضوع را کام به شغل رستوران یا هتل

های مالیم در فضا، نور و مبلمان مناسب باعث خواهند شد که شاهد انتخاب رنگ •

 .محیط باشیم داخلی دکوراسیون ای درتغییرات گسترده

ها در این زمینه آشنایی کاملی نداشته باشید، نتیجه  اگر با روانشناسی رنگ •

 .مدنظرتان کامال برعکس خواهد شد

نه تنها در عوض شدن روحیه بلکه در تعامل ما با افراد هم  انتخاب رنگ مناسب  •

 .تاثیرگذار است
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ها و کارایی هر کدام از آنها بر محیط  چیزی که مهم است، توجه به شناخت رنگآن •

 .کار یا محل زندگی است 

 .شوند بخش شناخته میهای مثبت و آرامشهای زرد و آبی به عنوان رنگرنگ •

 .توانید در آشپزخانه یا اتاق نشیمن استفاده کنید یاز مجموعه طیف رنگ زرد م •

زا و سنگین محیط نقش مهمی ایفا تواند در رفع فضای استرسرنگ آبی هم می •

 .نماید 

 های مختلف محیط در دکوراسیون داخلی روانشناسی قسمت

باید بدانید این است که هر قسمت از  داخلی دکوراسیون نکته مهمی که در زمینه  •

 .شناسی مخصوص به خود را داردمحیط، روان 

توانید چیدمان فضای منزل را با توجه به  شما با آگاهی به این مورد، بهتر می •

 .احساسات و روحیه خود انجام دهید

توانید بهترین دکوراسیون را با توجه به روحیات شخصی  بدین صورت شما می •

 .سازی نماییدخود در محیط کار یا محل زندگی خود، پیاده

 :انجام این کار بهتر است که در ابتدا به سواالت زیر پاسخ دهید برای

چه احساسی هنگام ورود به محیط کار یا محل زندگی خود در شما ایجاد خواهد   .1

 شد؟

آیا محیطی که در آن هستید، نیاز به تغییرات گسترده جهت تغییر حس و حالتان   .2

 دارد یا خیر؟ 

محیط کار یا منزلتان، احساس  داخلی دکوراسیون آیا عناصر به کار رفته در .3

 کنند یا خیر؟ آرامش و زیبایی را در شما ایجاد می
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رای شما آرامش تواند ب محیط می داخلی دکوراسیون هایی دراستفاده از چه رنگ .4

 به ارمغان آورد؟ 

محیط خود را به بهترین نحو اجرا   داخلی دکوراسیون توانیدبا پاسخگویی به این سواالت می

 .نموده و از آرامش ایجاد شده در فضا، نهایت لذت را ببرید

 بندی نهایی جمع

تواند نقش مهمی در احساسات و می داخلی دکوراسیون طبق تحقیقات انجام شده، •

 .یات ما داشته باشدروح

چگونگی نحوه چیدمان، انتخاب عناصر به کار رفته در محیط و همچنین طیف   •

بخش، تاثیر زیادی توانند در ایجاد مکانی امن و آرامشها میعظیمی از رنگ

 .داشته باشند

تان به طور مستقیم بر  گیری شما جهت دکوراسیون محیط زندگیانتخاب و تصمیم •

 .گذاردر میخوی شما تاثی و خلق

های کاری در منزل یا محیط داخلی دکوراسیون به همین خاطر است که موضوع •

 .ای تبدیل شده استهای معماران و طراحان حرفهبه مهمترین چالش

در محیط و تاثیر آن بر   داخلی دکوراسیون این مقاله از این رو تهیه شده تا اهمیت •

 .سالمت روان را برای شما آشکار نماید

 


