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Abstract 

Background and Objective: Regarding the psychological context of the 

environment, color is discussed as another environmental factor that has a 

great impact on human perception and behavior. In the study of the 

psychological-mental performance of individuals, indicators are used that 

indicate the individual's cognitive status. Therefore, this systematic review 

aimed to investigate the effect of color on the psychological functions of 

individuals. 

Materials and Methods: This systematic review searched published full-text 

and English articles in PubMed, Scopus, and Science Direct ISI Web of 

Knowledge databases using such keywords as "color, function, cognitive, 

psychological" without a time limit. Eventually, 60 eligible articles were 

reviewed and included in this study. 

Results: Initially, 312 articles were identified out of various databases, and 

123 studies fulfilled the inclusion criteria. On the other hand, 63 articles were 

excluded from the study due to a lack of experimental studies, and 60 articles 

were selected for final review. The factors that were emphasized in the studies 

included selective attention (n=6), alertness (n=3), sport performance (n=4), 

intellectual performance (n=7), aggressiveness/dominance evaluation (n=7), 

caution/avoidance (n=7), attraction (n=6), store/company evaluation (n=5), 

eating/drinking (n=7), memory (n=4), arousal (n=2), and time perception 

(n=2). The results also revealed that color had a significant effect on cognitive 

functions, including selective attention, alertness, sports performance, 

intellectual performance, aggressiveness/dominance evaluation, caution/ 

avoidance, attraction, store/company evaluation, eating/drinking, time 

perception, memory, and arousal. 

Conclusion: Color should be considered one of the main ways to promote 

mental health, perception, and behavior of people. 
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 شناختی افراد: یک مقاله مروری سیستماتیکروان رنگ و تأثیر آن بر عملکردهای

 ،*3، حامد امانی2، سید حسین شجاعی1هیمن زارعی

 شاپور اهواز، اهواز، ایرانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه 1

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی،  2
 هیأت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران 3

 Hamed.amani@ art.uok.ac.irایمیل: . گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران، حامد امانی * نویسنده مسئول:

 
 

 22/06/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 22/10/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

باشد که تأثیر شناختی محیط، رنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی مطرح میدر زمینه روان سابقه و هدف:

شود که هایی استفاده میشاخص ذهنی افراد از -در بررسی عملکرد روانی زیادی بر ادراک و رفتار انسان دارد.

حاضر با هدف بررسی  مروری سیستماتیک در این راستا، مطالعه باشد.شناختی فرد می دهنده وضعیتنشان

 شناختی افراد انجام شد.تأثیر رنگ بر عملکردهای روان

باشد که در آن مقاالت منتشر شده تمام این مقاله یک مطالعه مروری سیستماتیک می ا:همواد و روش

 ISI Web ofو  Science Direct ،Scopus ،PubMedهای علمی متن به زبان انگلیسی در پایگاه

Knowledge  بدون محدودیت زمانی جستجو  "شناختیعملکرد، شناختی و روانرنگ، "با واژگان کلیدی

 مقاله واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. 60شدند و 

مقاله معیارهای ورود به  123که  های اطالعاتی مختلف شناسایی شدندمقاله از پایگاه 312ابتدا  ها:یافته

مقاله برای بررسی نهایی  60مقاله به دلیل عدم انجام مطالعات تجربی حذف شدند و  63مطالعه را داشتند. 

انتخاب گردیدند. در مجموع، شش مطالعه بر توجه انتخابی، سه مطالعه بر هوشیاری، چهار مطالعه بر عملکرد 

هفت مطالعه بر پرخاشگری/تسلط، هفت مطالعه بر احتیاط/اجتناب،  ورزشی، هفت مطالعه بر عملکرد فکری،

شش مطالعه بر جذابیت، پنج مطالعه بر ارزیابی فروشگاه/شرکت، هفت مطالعه بر خوردن/آشامیدن، چهار 

مطالعه بر حافظه، دو مطالعه بر برانگیختگی و دو مطالعه بر درک زمان تمرکز کرده بودند. نتایج نشان دادند 

توجه انتخابی، هوشیاری، عملکرد ورزشی، عملکرد تأثیر قابل توجهی بر عملکردهای شناختی از جمله  که رنگ

فکری، ارزیابی پرخاشگری/تسلط، احتیاط/اجتناب، جذابیت، ارزیابی فروشگاه/شرکت، خوردن/آشامیدن، 

 دارد. حافظه، برانگیختگی و درک زمان

ای اصلی ارتقای سالمت روانی، ادراک و رفتار افراد مورد توجه هرنگ باید به عنوان یکی از راه گیری:نتیجه

 قرار گیرد.
 

 عملکرد  ؛شناختی ؛شناختیروان ؛رنگ واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
ک های ییک اصطالح است که به توانایی "عملکرد شناختی"

رت ها به صوفرد سالم برای پردازش )افکار( اشاره دارد. این توانایی

های مختلف ذهنی که های یک فرد برای انجام فعالیتتوانایی"

شوند؛ تعریف می "بیشتر مرتبط با یادگیری و حل مسئله هستند

های کالمی، محیطی، روانارتعنوان مثال مواردی همچون مه به

      عموال  م باشند.ها میشناختی و پردازش سریع برخی از این توانایی

شناخت به مواردی همچون حافظه، توانایی یادگیری اطالعات 

                                                              جدید، گفتار و درک مطالب نوشته شده اشاره دارد. غالبا  مغز قادر 

ه باشد کهای جدید در مناطق یاد شده میبه یادگیری مهارت

                                                        معموال  در اوایل دوران کودکی و در پی توسعه افکار و عقاید 

گیرد. افزایش سن و بیماری شخصی در مورد جهان شکل می

ممکن است بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارند و باعث از دست 

دادن حافظه و ایجاد مشکل در انتخاب کلمات مناسب در حین 

شناختی و  -یصحبت کردن یا نوشتن شوند. عملکردهای اجرای

های ذهنی مربوط به نواحی پیشانی مغز هستند. پذیریانعطاف

شناختی به طور عمده با لوب پیشانی مغز  -کارکردهای اجرایی

 ریزی، راهبرد، پایشگردند و به کشف تازگی، برنامهمدیریت می

خوراندها برای تعدیل پاسخ، گوش به کارایی، استفاده از پس

اطالعات غیر مرتبط با تکلیف منجر زنگی، تمرکز و مهارت 

شوند. عملکردهای شناختی و کارکردهای اجرایی، نقش مهمی می

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 18تا  10 صفحات ،1400 بهار ،1شماره  ،8دوره           

 مروریمقاله  
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 و همکارانزارعی 
 

ریزی، خطاها، حافظه کاری، های برنامهها و فعالیترا در مهارت

 . [1] کنندکنترل هیجان و تمرکز ایفا می

هایی شاخص ذهنی افراد از -در بررسی عملکرد روانی

شناختی فرد می دهنده وضعیتشود که نشاناستفاده می

در مغز انسان  باشند. منظور از شناخت، کارکردهای عالی

انسان حافظه،  های شناختی مهم دراست. از جمله شاخص

مسئله، مکان، حل  ، آگاهی از زمان وگریتمرکز، تکانش

 .[3،2] باشدتوانایی دیداری و غیره می

افراد شوند که باعث می آور متعددی وجود دارندعوامل زیان

انواع مختلفی از خطرات بیولوژیکی، شیمیایی،  در یک زمان با

 زا، شبکهشرایط نامطلوب ارگونومیکی، عوامل حساسیت فیزیکی،

روانی  های ایمنی و عوامل متعدد و متنوعای از ریسکپیچیده

این عوامل  . در چندین دهه اخیر، تأثیر[4]مواجهه داشته باشند 

مورد مطالعه قرار  محیطی بر آسایش، سالمت و عملکرد انسان

 . یک دسته مهم از خطرات شغلی ناشی از عوامل[5]گرفته است 

فشار و  حیط کار همچون صدا، ارتعاش، نور، دما، پرتو،فیزیکی م

 اند که قرار گرفتن در. مطالعات نشان داده[6]باشند رنگ می

معرض این خطرات شغلی و عوامل فیزیکی، تأثیر منفی بر 

های فیزیولوژیک و در نهایت عملکرد پاسخ عملکردهای شناختی و

 . [3، 4]وری انسان دارد و بهره

که برای افراد جذاب، آرامش محیط باید طوری طراحی شود

رنگ یکی از  .بخش و عاری از هرگونه فشار عصبی و روانی باشد

عناصری است که در طراحی داخلی به ویژه در محیط کار، نقش 

ی محیط، رنگ به عنوان شناس. در زمینه روان[7]سزایی دارد  به

گیرد که تأثیر زیادی یکی از عوامل محیطی مورد بحث قرار می

بر ادراک و رفتار انسان دارد. مردم با حس رنگ گرم، تحریک 

. تمام افراد به دنبال [8، 9]گردند شده و با رنگ سرد، آرام می

های مختلفی برای نیل به رفاه و آسایش بیشتر در محیط کار راه

که سازمان بین توان جسمانی و روانی خود هستند. هنگامی 

د کارکنان کند، عملکرکارکنان و محیط کار سازگاری ایجاد می

. مطالعات حاکی از آن هستند که تهیه [11،10]یابد افزایش می

ز سوی امثبتی بر محیط داشته باشد. تواند اثرات رنگ مناسب می

دیگر، ترجیح رنگ فردی با واکنش عاطفی به محیط و 

همچنین رفتار در آن محیط همراه است؛ بنابراین درک 

چگونگی تأثیر رنگ بر ادراک و رفتار انسان برای ایجاد یک 

. نتایج مطالعات [12،11]باشد محیط کارآمد، ضروری می

تنها بر روح و روان ها نهعلمی حاکی از آن هستند که رنگ

رند؛ بلکه موجب تغییرات عملکرد، خالقیت گذاآدمی تأثیر می

 .[8، 9]شوند وری به لحاظ کم یا زیاد میو بهره

ترین تجربه تصویری برای این است که رنگ مهماعتقاد بر 

که به عنوان یک کانال اطالعاتی قدرتمند  [13]باشد انسان می

کند و نقش مهمی در تقویت به سیستم شناختی انسان عمل می

تواند در یادگیری براین، رنگ می. عالوه[14]عملکرد حافظه دارد 

و محیط آموزشی، بازاریابی، ارتباطات یا حتی ورزش بسیار مؤثر 

باشد؛ به عنوان مثال در یک مطالعه بازاریابی نشان داده شده 

درصد  80شناخت نشان تجاری )برند( را تا  توانداست که رنگ می

های . میزان استفاده دانشجویان از توانایی[15]افزایش دهد 

شناختی خود مهم بوده و ممکن است به پیشرفت تحصیلی بهتر 

ها، آموزان به نحوه درک آنی دانشهای شناختکمک کند. توانایی

شود. برای تسهیل توجه، یادآوری، تفکر و درک دروس مربوط می

کارهایی وجود داشته باشد. در این راستا، فرایند یادگیری باید راه

آموزان برای یادگیری توانند در ایجاد انگیزه در دانشها میرنگ

 . [16]اشند و سودآوری از تجربیات آموزشی خود نقش داشته ب

ات تواند اثر                                          غالبا  فرض بر این است که تهیه رنگ مناسب می

براین، ترجیح رنگ فردی با مثبتی در محیط داشته باشد. عالوه

ه واکنش عاطفی به محیط و همچنین رفتار در آن محیط همرا

است؛ بنابراین درک چگونگی تأثیر رنگ بر ادراک و رفتار انسان 

باشد. در مطالعات برای ایجاد یک محیط کارآمد، ضروری می

های مختلف بر ادراک و های متفاوتی از تأثیر رنگمختلف، جنبه

وری رفتار انسان و در نهایت بر محیط در راستای رسیدن به بهره

ه است. در این ارتباط، مطالعه حاضر بیشتر مورد بررسی قرار گرفت

آوری مطالعات مختلف در زمینه تأثیر رنگ بر با هدف جمع

شناختی در قالب یک مطالعه مرور سیستماتیک عملکردهای روان

 انجام شد.

 

 هامواد و روش
در مطالعه حاضر به روش مروری سیستماتیک به بررسی 

پرداخته شده است. شناختی افراد تأثیر رنگ بر عملکردهای روان

های ها با استفاده از مقاالت منتشر شده در پایگاهآوری دادهجمع

و  Google Scholar ،ScienceDirect ،Scopusاطالعاتی 

PubMed گونه سوگیری انتخاب صورت گرفت. مقاالت بدون هیچ

-2019شدند. جستجوی الکترونیکی مقاالت با محدودیت زمانی )

، Mental ،Cognition"واژگان کلیدی  ( و با استفاده از1990

Cognitive ،Function ،Performance ،Color  وPsychological" 

ر عنوان مقاالت صورت گرفت. شایان ذکر است مطالعاتی مورد د

ها بر عملکردهای شناختی را گزارش نظر بودند که تأثیر رنگ

ین ا کرده باشند. از آنجایی که مقاالت مرتبط با زبان فارسی در

زمینه بسیار محدود بودند، در این مطالعه بر مقاالت انگلیسی و 

در هر مرحله  .المللی تمرکز گردیدمنتشر شده در نشریات بین

وارد  Endnoteافزار مقاالت جستجو شده در هر پایگاه به نرم

با استفاده از واژگان کلیدی مذکور در مجموع مقاالت،  شدند.

مقاله به دست آمد. معیارهای انتخاب مقاالت در این مطالعه  312

عبارت بودند از: اصیل بودن اثر، انتشار به زبان انگلیسی و 

اختصاص داشتن به حداقل یکی از ابعاد مختلف تأثیر رنگ بر 

ل دسترس باشد. عملکردهای شناختی انسان که متن آن قاب

مطالعات بدون مداخله رنگی ، مقاالت مروری، مطالعات کیفی

خاص و بدون نتیجه، مطالعات بدون تمرکز بر رنگ و عملکردهای 

گیری و شناختی، ادبیات توصیفی، مطالعات بدون ابزار اندازه
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 رنگ و عملکردهای شناخت                    

مقاالت غیر انگلیسی از فرایند پژوهش حذف گردیدند. در نهایت 

 1990های مقاله که طی سال 60اری، پس از حذف مقاالت تکر

میالدی انجام شده بودند، به مطالعه وارد شدند و به طور  2019تا 

دقیق توسط تیم پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و 

ها استخراج گردید و در پایگاه داده آماده اطالعات مورد نظر از آن

شامل:  شده وارد گشت. اطالعات استخراج شده در این مرحله

 (.1ها و مثال بودند )شکل حوزه پژوهش، یافته

 

 
 مقاالت انتخاب و جستجو فرایند :1شکل 

 
 

 هایافته
های اطالعاتی مختلف شناسایی شدند که مقاله از پایگاه 312ابتدا 

مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. شایان  123ها از میان آن

مقاله به دلیل عدم انجام مطالعات تجربی از مطالعه  63ذکر است که 

مقاله برای بررسی نهایی انتخاب گردیدند. کلیه  60حذف شدند و 

اند. بیشتر مطالعات بر بررسی خالصه شده 1مقاالت در جدول 

های سرد در مقابل رنگنارنجی و زرد(                       های گرم )معموال  قرمز، رنگ

مطالعه مورد بررسی نشان  60تمرکز داشتند. شواهد ( اغلب آبی و سبز)

شناختی توجه انتخابی، تواند بر عملکردهای رواندادند که رنگ می

هوشیاری، عملکرد ورزشی، عملکرد فکری، ارزیابی پرخاشگری/تسلط، 

فروشگاه/شرکت، خوردن/آشامیدن، احتیاط/اجتناب، جذابیت، ارزیابی 

به  توان این موارد رامی حافظه، برانگیختگی و درک زمان تأثیر بگذارد.

 (:1صورت زیر خالصه کرد )جدول 

در تحقیقات مربوط به رنگ و توجه انتخابی . توجه انتخابی: 1

های قرمز از نوعی مزیت توجه نشان داده شده است که محرک

وع، شش مطالعه به بررسی رنگ و توجه برخوردار هستند. در مجم

  .[22-17]انتخابی پرداخته بودند 

در تحقیقات مربوط به رنگ و جذابیت نشان داده . جذابیت: 2

شده بود که مشاهده رنگ قرمز در هیأت یا نزدیکی یک زن باعث 

شود. مند به جنس مخالف میافزایش جذابیت در مردان عالقه

 .[28-23]شش پژوهش به بررسی رنگ و جذابیت پرداخته بودند 

رنگ و عملکرد ورزشی در چهار مطالعه  . عملکرد ورزشی:3

مورد بررسی قرار گرفته بود. نتایج این مطالعات نشان از آن 

د بهتر و درک شده در داشتند که پوشیدن رنگ قرمز با عملکر

 .[32-29]مسابقات ورزشی و وظایف ارتباط دارد 

در تحقیقات مربوط به رنگ و عملکرد فکری  . عملکرد فکری:4

نشان داده شده بود که مشاهده رنگ قرمز قبل از یک کار 

کرد کند. رنگ و عملبرانگیز، عملکرد را تضعیف میشناختی چالش

 .[39-33]فکری در هفت مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بود 

تحقیقات در مورد ارزیابی  نتایج. ارزیابی فروشگاه/شرکت: 5

رنگ و فروشگاه/شرکت حاکی از آن بودند که رنگ آبی موجود در 

ش کیفیت و قابلیت های تجاری باعث افزایها/نشانفروشگاه

شود. در مجموع، پنج مطالعه به بررسی رنگ و اطمینان می

 .[44-40]ارزیابی فروشگاه/شرکت پرداخته بودند 

مطالعات تجربی در مورد رنگ و  . خوردن/نوشیدن:6

خوردن/آشامیدن حاکی از آن بودند که رنگ قرمز بر درک و 

گذارد. در هفت مطالعه، مصرف مواد غذایی و نوشیدنی تأثیر می

 .[51-45]رنگ و خوردن/نوشیدن مورد بررسی قرار گرفته بود 

سه مطالعه رنگ و هوشیاری را مورد بررسی قرار  . هوشیاری:7

گرفته در مورد رنگ و هوشیاری های صورتداده بودند. پژوهش

 و عملکرد حاکی از آن بودند که نور آبی باعث افزایش هوشیاری

  .[54-52]شود ذهنی در کارهای مبتنی بر توجه می

هفت مطالعه به بررسی رنگ  . ارزیابی پرخاشگری/تسلط:8

و ارزیابی پرخاشگری/تسلط پرداخته بودند. نتایج مطالعات 

متمرکز بر رنگ و ارزیابی پرخاشگری/تسلط نشان دادند که 

های مشاهده رنگ قرمز در هیأت خود یا دیگران، ارزیابی

 .[61-55]دهد پرخاشگری و تسلط را افزایش می

های حاصل از کار تجربی در یافته. انگیزه احتیاط/اجتناب: 9

زمینه رنگ و انگیزه اجتناب نشان دادند که مشاهده رنگ قرمز، 

های دستیابی را به افزایش احتیاط و دوری از هم پیوند زمینه

داده است. رنگ و انگیزه احتیاط/اجتناب در هفت مطالعه مورد 

 .[66،33،7-62]بررسی قرار گرفته بود 

دو مطالعه به بررسی درک زمان پرداخته بودند. . درک زمان: 10

نتایج نشان دادند که مدت زمان ادراک یک صفحه قرمز، 

براین زمان واکنش عالوه باشد.تر از صفحه نمایش آبی میطوالنی

 نمایش آبی بود.تر از صفحه در یک صفحه قرمز، سریع

کند رنگ نقش مهمی را در افزایش توجه ایفا می . حافظه:11

و با افزایش توجه، احتمال انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت 

شود. در مجموع، چهار مطالعه به بررسی تأثیر رنگ بیشتر می

 .[70-67]بر حافظه پرداخته بودند 

تأثیر رنگ بر برانگیختگی در دو مطالعه  . برانگیختگی:12

ها اثر برانگیختگی احساسی دارند و درجه بررسی شده بود. رنگ

برانگیختگی بسته به نوع احساس و یا احساس دلبستگی به آن 

 .[71]باشد متفاوت می
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 و همکارانزارعی 
 

 های طراحی مطالعه و تأثیرات گزارش شده از رنگ بر عملکردهای شناختیبندیدسته :1جدول 

 ارجاعات مثال یافته مرکزی حوزه پژوهش

 رنگ و توجه انتخابی

های نشان داده شده است که محرک

برخوردار قرمز از نوعی مزیت توجه 

 هستند.

زمان جستجوی بصری 

کنندگان برای اهداف قرمز شرکت

اشباع شده )نسبت به چندین رنگ 

 تر بود.دیگر( سریع

Lindsay et al, 2010; 
Tchernikov and Fallah, 2010; 

Buechner et al, 2014; 
Pomerleau et al, 2014; 

Sokolik et al, 2014; 
Becker et al., 2014; 

 جذابیترنگ و 

نشان داده شده است که مشاهده 

شدن رنگ قرمز در هیأت یا نزدیکی 

یک زن باعث افزایش جذابیت در 

 شود.مردان می

مردان نسبت به زنان دارای پوشش 

های قرمز )نسبت به سایر رنگ

کرومی( جذابیت بیشتری را نشان 

 دادند.

Elliot and Niesta, 2008; 
Roberts et al, 2010; 

Stephen and McKeegan, 2010; 
Guéguen and Jacob, 2014; Lin, 

2014; 
Stephen et al., 2012b 

 رنگ و عملکرد ورزشی

نشان داده شده است که پوشیدن 

لباس قرمز رنگ باعث افزایش کارایی 

و درک عملکرد در مسابقات و وظایف 

 شود.ورزشی می

تکواندوکاران در مقابل رقبایی که 

بودند نسبت به لباس قرمز پوشیده 

کسانی که لباس آبی بر تن داشتند، 

 عملکرد بهتری را نشان دادند.

Greenlees et al, 2013; 
Sorokowski et al, 2014; 

Caldwell and Burger, 2011; 

Garcia-Rubio et al, 2011; 

 رنگ و عملکرد فکری

نشان داده شده است که رنگ قرمز 

، یزبرانگقبل از یک کار شناختی چالش

 کند.عملکرد را تضعیف می

کنندگان که در یک آزمون شرکت

هوش، رنگ قرمز )نسبت به سبز یا 

خاکستری( را مشاهده کردند، در 

 آزمون عملکرد بدتری داشتند.

Elliot et al, 2007; 
Gnambs et al, 2010; 

Zhang and Han, 2014; 
Shi et al, 2015; Thorstenson, et 

al, 2010; 
Smajic et al, 2014; 

رنگ و ارزیابی 

 فروشگاه/شرکت

نشان داده شده است که 

های )آرم( آبی باعث ها/نشانفروشگاه

افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان 

 شوند.می

های دارای سایتکنندگان وبشرکت

رنگ آبی )نسبتی( را معتبرتر ارزیابی 

 کردند.

Yüksel, 2009; 
Lee and Rao, 2010; 

Alberts and van der Geest, 2011; 
Labrecque and Milne, 2012; 
Ridgway and Myers, 2014; 

 رنگ و خوردن/نوشیدن

نشان داده شده است که رنگ قرمز بر 

درک و مصرف مواد غذایی و نوشیدنی 

 گذارد.تأثیر می

های شکالتی کنندگان تراشهشرکت

کمتری را از یک صفحه قرمز )نسبت 

 خوردند.به آبی یا سفید( 

Ross et al, 2008; 
Genschow et al, 2012; 

Guéguen, 2012; 
Bruno et al, 2013; 
Spence et al, 2014; 

Piqueras-Fiszman et al., 2012; 

Van Ittersum and Wansink, 

2012; 

 رنگ و هوشیاری

نشان داده شده است که نور آبی باعث 

افزایش هوشیاری و عملکرد ذهنی در 

 شود.مبتنی بر توجه میکارهای 

کنندگان در معرض روشنایی شرکت

آبی )نسبت به رنگ زرد(، هوشیاری 

 ذهنی بیشتری را گزارش کردند.

Cajochen et al., 2011; 
Taillard et al., 2012; 

Sahin and Figuerio, 2013; 

رنگ و ارزیابی 

 پرخاشگری/تسلط

نشان داده شده است که مشاهده رنگ 

خود یا دیگران، قرمز در هیأت 

های پرخاشگری/تسلط را ارزیابی

 دهد.افزایش می

کنندگان، مردان با پوشش شرکت

های قرمز )نسبت به سایر رنگ

 تر دانستند.کروماتیک( را غالب

Greenlees et al, 2008; 
Little and Hill, 2007; 

Feltman and Elliot, 2011; 
Stephen et al, 2012a; 

Aiken and Pascal, 2013 
Sorokowski and Szmajke, 

2007; Furley et al, 2012; 

رنگ و انگیزه 

 اجتناب/احتیاط

مشاهده رنگ قرمز در محتوای 

دستیابی، افزایش احتیاط و اجتناب را 

 نشان داده است.

کنندگانی که قبل از آزمون شرکت

هوش، ظاهری قرمز )نسبت به سبز یا 

خاکستری( را مشاهده کردند، قشر 

ها )در در سمت راست مغز آنراست 

 مقابل چپ( فعال شده بود.

Elliot et al, 2007; 
Mehta and Zhu, 2009; 
Rutchick et al, 2010; 

Tanaka and Tokuno, 2011; 
Ten Velden et al, 2012; 

Elwood and Bode, 2014; 

Steele, 2014; 
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 رنگ و عملکردهای شناخت                    

 .1 ادامه جدول

 رنگ و درک زمان

قرمز، مدت زمان ادراک یک صفحه 

تر از صفحه نمایش آبی طوالنی

 باشد.می

مدت زمان ادراک یک صفحه قرمز، 

 تر از صفحه نمایش آبی است.طوالنی

براین زمان واکنش به صفحه قرمز، عالوه

 باشد.تر از صفحه نمایش آبی میسریع

Masashiro et al, 2014; 
Beau Lotto, 2011; 

 رنگ و حافظه

توجه، در به ها با افزایش سطح رنگ

خاطر سپردن اطالعات و افزایش توجه 

نقش دارند. با افزایش توجه، احتمال 

انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت 

 شود.بیشتر می

های های گرم در مقایسه با رنگرنگ

سرد تأثیر بیشتری بر توجه و متعاقب 

 آن حافظه دارند.

Pan et al, 2012; 
Sternberg, 2009; 

Pan, 2009; 

MacKay et al, 2005; 

 رنگ و برانگیختگی

ها اثر برانگیختگی احساسی دارند رنگ

و درجه برانگیختگی بسته به نوع 

احساس و یا احساس دلبستگی به آن 

 باشد.متفاوت می

رنگ قرمز بر برانگیختگی احساسی و 

 گذارد.یا احساس افراد تأثیر می
Eysenck, 2009; 

McConnohie, 1999; 

بحث
نشان دادند که رنگ تأثیر قابل توجهی بر عملکردهای نتایج 

توجه انتخابی، هوشیاری، عملکرد ورزشی، شناختی از جمله 

عملکرد فکری، ارزیابی پرخاشگری/تسلط، احتیاط/اجتناب، 

دن/آشامیدن، حافظه، جذابیت، ارزیابی فروشگاه/شرکت، خور

 دارد. برانگیختگی و درک زمان

از جمله عملکردهای شناختی که رنگ بر آن تأثیر داشت، 

توجه بود. از رنگ به عنوان ابزاری برای جلب توجه مشتری نسبت 

شود که در نتیجه بر رفتار خرید تأثیر میبه محصول استفاده می

های تجاری نشانکنندگان از رنگ برای شناسایی گذارد. مصرف

های جدید استفاده )برندها( شناخته شده یا جستجوی گزینه

های جدید کنندگان مختلف هنگام انتخاب مارکشود. مصرفمی

بندی با رنگ گردند. بستههای غیر معمولی میبه دنبال رنگ

های رنگی غیر بندیکننده را بیشتر از بستهجذاب، توجه مصرف

تواند بر رفتار خرید تأثیر ین مهم میکنند که اجذاب، جذب می

توانند استفاده از ها یا محصوالت جدید میبگذارد. شرکت

های متفاوت را برای جلب توجه به برند در نظر بگیرند؛ اما رنگ

های مشابه با برند توانند استفاده از رنگهای غیر برند میشرکت

ار دهند. پیشرو را برای تأکید بر شباهت محصول مورد توجه قر

توجه به ناخودآگاه قبل از آنکه افراد به صورت آگاهانه به یک 

کند. مردم هنگام نگاه کردن به پدیده نگاه کنند، جلب توجه می

های مختلف روی صفحه، بر رنگ مورد عالقه خود یا رنگی رنگ

معنا کنند. این امر بدینکه بیشتر از آن متمایز است، تمرکز می

توانند توجه شخص را براساس رنگ، قبل است که محصوالت می

 .[72،73]از اینکه شخص با میل به محصول نگاه کند، جلب نماید 

مطابق با نتایج به دست آمده، رنگ بر جذابیت و برانگیختگی تأثیر 

های احساسی را برانگیخته و با ترین پاسخدارد. رنگ سبز مثبت

. در یک مطالعه بین [74،75]باشد آرامش و شادکامی همراه می

فرهنگی، وضعیت احساسی مثبت در هنگام کار در محیط 

رنگارنگ گزارش گردید. طرح رنگ خوب باعث افزایش خلق و 

. رنگ آبی در محیط باز، مثبت[78-76]شود خوی کلی کارگر می

؛ اما در برخی از مطالعات گزارش [79]باشد تر از رنگ قرمز می

شده است که رنگ آبی نسبت به رنگ قرمز جذابیت کمتری 

. [82]توان آن را عامل افسردگی دانست و می [80،81]داشته 

کننده و پریشانتوان به عنوان عامل تحریکمحیط قرمز را می

های سفید به سمت ایجاد . دیواره[9،83]کننده تلقی نمود 

 .[84]عالقگی تمایل دارند خستگی و بی

به طور خاص مشخص شده است که رنگ قرمز بر عملکرد 

اند افرادی که گذارد. مطالعات مختلف نشان دادهورزشی تأثیر می

از کل  درصد 55پوشند، در مسابقات ورزشی لباس قرمز می

شوند. در انگلستان از زمان جنگ های مسابقات را پیروز میدوره

های به طور متوسط مقامهای با لباس قرمز رنگ جهانی دوم، تیم

هایی که از اند و نسبت به تیمکسب کرده باالتری را در لیگ

د. اننمایند، بردهای بیشتری داشتههای دیگر استفاده میرنگ

شود که ممکن رنگ قرمز به عنوان یک رنگ قوی و فعال درک می

است هم شخصی که آن را پوشیده است و هم دیگران را تحت 

شناسی تکاملی این است که قرمز یک توضیح روان تأثیر قرار دهد.

بوده و  -خونیبر خالف احساس کم -ممکن است نشانه سالمتی

پریدگی دهنده عصبانیت ناشی از گرگرفتگی به جای رنگیا نشان

 . [85]به دلیل ترس باشد 

نتایج حاکی از آن هستند که رنگ بر عملکرد فکری تأثیرگذار 

باشد. یک محل کار رنگارنگ، بیشتر از یک محل کار با یک می

. در مطالعات [86]شود طرح آکروماتیک باعث افزایش عملکرد می

مختلف گزارش شده است که کار در محیط با رنگ سفید منجر 

 . همچنین گزارش شده [78،83]شود به بیشترین خطا می
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 و همکارانزارعی 
 

باشد است که رنگ قرمز دارای اثرات منفی و مثبت می

. سطح عملکرد به نوع و تقاضای کار بستگی دارد [01،33،87،88]

شناختی نگ قرمز باعث افزایش عملکرد وظیفه. ر[79،82،89]

شود؛ در حالی که کار در یک مکان با رنگ آبی باعث افزایش می

 .[7]گردد عملکرد خالقانه می

أثیر تنتایج نشان دادند که ارزیابی فروشگاه/شرکت نیز تحت 

تنها در محصوالت برای جلب توجه گیرد. رنگ نهرنگ قرار می

ها نیز مورد شود؛ بلکه در نمایشگرها و فروشگاهاستفاده می

گیرد. هنگامی که افراد در معرض دیوارها و استفاده قرار می

گیرند، تمایل دارند به جای های مختلف قرار میتصاویر با رنگ

ها جلب شوند. برخی از رنگ جلب شدن به سوی دیگران، به

ها حاکی از آن بودند که افراد از نظر جسمی به نمایشگرهای یافته

ها نمایشگرهای شوند. با این وجود، آنرنگی گرم سوق داده می

معنا است کنند. این امر بدانتر ارزیابی میرنگی سرد را مطلوب

که نمایشگرهای فروشگاهی با رنگ گرم برای خریدهای بدون 

تر هستند؛ در حالی که نمایشگرهای رنگی ریزی مناسببرنامه

های فروشگاه ممکن است برای خریدهایی که نیاز سرد و ورودی

تر باشد. این امر به ریزی و تفکر مشتری دارند، مناسببه برنامه

توانند به راحتی وارد ویژه در مراکز خرید )جایی که مشتریان می

ریزی قبلی توجه مشتریان را به نامهیک فروشگاه شوند(، بدون بر

اند که عالوه بر مطالعات دیگر نیز تأیید کرده .کندخود جلب می

گذارد. رنگ محصول، رنگ فروشگاه بر رفتار خرید تأثیر می

هنگامی که افراد در معرض سناریوهای مختلف رنگ فروشگاه قرار 

یرند، گگرفته و سپس در زمینه رفتار خرید مورد بررسی قرار می

رنگ فروشگاه از بین فاکتورهای مختلف دیگر برای خرید مهم به 

تر بوده و رسد؛ به ویژه رنگ آبی )یک رنگ سرد( مطلوبنظر می

های گرم اهداف خرید باالتری را نسبت به رنگ نارنجی و رنگ

نماید. با این وجود، هنگامی که رنگ فروشگاه نارنجی با تولید می

تمام اثرات منفی رنگ نارنجی خنثی روشنایی نرم جفت شد، 

گردید. این مهم حاکی از آن است که رنگ و روشنایی فروشگاه 

سزایی بر تجربه درک شده تواند تأثیر بهروشنایی می .تعامل دارند

ها و شرایط دیگر داشته باشد؛ به عنوان مثال به نظر از فروشگاه

رد؛ اما در زیر گذهای قرمز به آرامی میرسد زمان در زیر چراغمی

 .  [93-90]نور آبی سرعت بیشتری دارد 

خوردن/نوشیدن دارد. رنگ تأثیر زیادی بر مواد غذایی و 

براین رنگ بر نحوه درک مردم از قابلیت خوردن و طعم عالوه

تنها رنگ غذا؛ بلکه هر گذارد. نهها تأثیر میغذاها و نوشیدنی

تواند بر این امر تأثیر بگذارد؛ به چیزی در زمینه مشاهده غذا می

                             های مواد غذایی معموال  نان در عنوان مثال در فروشگاه

ای به بازار های طالیی یا قهوههایی تزئین شده به رنگیبندبسته

شود تا ایده پخت خانگی و طراوت اجاق را ترویج کند. عرضه می

توانند نوشیدنی با اگر یک نوشیدنی به رنگ سبز باشد، مردم می

دار اشتباه طعم گیالس را با نوشیدنی لیموترش یا لیموی طعم

توان با یک رنگ تشدید کرد براین، طعم را میعالوه بگیرند.

[94،95]. 

 تواند بر پرخاشگری/تسلط افراد تأثیرگذار باشد.همچنین رنگ می

های مختلف رنگ، چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن افراد با محرک

ها آبی متفاوت است. در این راستا، بهترین گزینه برای آمریکایی

درصد( و  10، بنفش )درصد( 16درصد( و پس از آن سبز ) 35)

آبی و سبز ممکن است  هایرنگباشد. اولویت درصد( می 9قرمز )

ها باشد که در محیط اجدادی آنهای خاصی ناشی از زیستگاه

واقع بوده است. ترجیح رنگ نیز ممکن است به دمای محیط 

های گرم مانند بستگی داشته باشد. افرادی که سرد هستند، رنگ

دهند؛ در حالی که افرادی که گرم قرمز یا زرد را ترجیح می

دهند. های سرد مانند آبی و سبز را ترجیح میهستند، رنگ

دهند؛ های خنک را ترجیح مید درونگرا بیشتر رنگهمچنین افرا

 .های گرم دارنددر حالی که افراد برونگرا، تمایل بیشتری به رنگ

از سوی دیگر، نشان داده شده است که جنسیت بر چگونگی 

گذارد. نتایج برخی از مطالعات حاکی از ها تأثیر میدریافت رنگ

ای گرم و سرد را هآن هستند که زنان و مردان به ترتیب رنگ

های سیاه، رسد که رنگدهند. همچنین به نظر میترجیح می

بر خالف  .تر هستندسفید و خاکستری از نظر مردان، مثبت

گرایش بزرگساالن نسبت به رنگ آبی، رنگ زرد در کودکان مورد 

باشد. نشان داده شده است که زمینه فرهنگی، ترین رنگ میعالقه

رنگ و اولویت آن دارد. مطالعات نشان تأثیر قابل توجهی بر 

اند که افراد یک منطقه بدون در نظر گرفتن نژاد، ترجیحات داده

رنگی یکسانی دارند؛ به عنوان مثال در پژوهشی که به بررسی 

کنندگان از آلمان، مکزیک، ارتباطات رنگی با احساسات شرکت

ه ک لهستان، روسیه و ایاالت متحده پرداخته شد، مشخص گردید

در تمام کشورها رنگ قرمز با عصبانیت همراه بوده و به عنوان 

ها با شود. با این وجود، فقط در لهستانیقوی و فعال درک می

باشد که عصبانیت و حسادت همراه است. این در حالی می

کنند ها حسادت را با رنگ زرد مرتبط دانسته و تأکید میآلمانی

تواند درک بالقوه رنگ و مختلف میهای که چگونه تأثیر فرهنگ

 .[90، 100-96]رابطه آن با احساسات را تغییر دهد 

از جمله عملکردهای شناختی دیگری که رنگ بر آن تأثیر 

نتایج نشان دادند که مدت زمان ادراک داشت، درک زمان بود. 

 تر از صفحه نمایش آبی است.یک صفحه قرمز، طوالنی

تر از صفحه قرمز، سریعبراین زمان واکنش به صفحه عالوه

کنندگانی که به سرعت به صفحه باشد. شرکتنمایش آبی می

قرمز واکنش نشان دادند، مدت زمان آن را بیش از حد ارزیابی 

 . [101]نمودند 

ای ها و تقویت حافظه سابقهمطالعه ارتباط عمیق میان رنگ

صورت  1976طوالنی مدت دارد. در این راستا پژوهشی در سال 

های گرفت که نتایج آن بسیار جالب بود. بر مبنای نتایج، آگهی

توانند تمرکز و عملکرد حافظه را تا ای با طراحی رنگی میرسانه

ای تحت تأثیر خود قرار دهند. از آن زمان مالحظهحد قابل 

نون مطالعات تجربی بیشتری در زمینه بررسی تأثیر رنگ بر تاک
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 رنگ و عملکردهای شناخت                    

 .[14،67]فرایندهای شناختی صورت گرفته است 

 

  گیرینتیجه

های مهم پژوهش حاضر این بود که رنگ چیزی یکی از پیام

تواند اطالعات مهمی شناسی است که این یافته میبیش از زیبایی

را در خود داشته باشد و تأثیر قابل توجهی بر شناخت و رفتار 

 تنها به کشف افراد داشته باشد. تحقیقات در این زمینه نه

 پردازد؛ بلکه آمیز در مورد رنگ میتحریکهای جالب و یافته

های مهمی از ماهیت توجه و ادراک، ارتباطات بین تواند بینشمی

شناسی و فرهنگ را به طور عام تولید کند؛ فردی و تعامل زیست

های اصلی ارتقای سالمت در نتیجه رنگ باید به عنوان یکی از راه

 ر گیرد.روانی، ادراک و رفتار افراد مورد توجه قرا
 

 تشکر و قدردانی
وسیله از تمامی عزیزانی که پژوهشگران را در راستای بدین

 گردد.انجام این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی می

 تعارض در منافع
 .تعارضی برای گزارش کردن وجود ندارد

 

 تأییدیه اخالقی
باشد؛ از این رو این پژوهش از نوع مروری سیستماتیک می

 .اخالق برای اجرای آن الزامی نبود اخذ کد
 

 سهم نویسندگان
تمام نویسندگان در مطالعه اولیه، تعیین موضوع، اجرای 

ها، نگارش مقاله و گزارش نهایی مشارکت فرایندها، تحلیل داده

 .اندداشته
 

 منابع مالی
برای اجرای این طرح از منابع مالی شخصی پژوهشگران 

 استفاده شده است.
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