Iranian Journal of Ergonomics | ISSN: 2345-5365
Original Research

Color and Its Impact on People in the Workplace: A Systematic Review
Hamed Amani 1

, Seyed Hossein Shojaei2, Hemn Zarei 3*

1. Department of Handicrafts, Faculty of Art &Architecture, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran
2. MSc Student, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation sciences, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, Tehran, Iran

3. MSc Student, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahvaz, Iran
Article Info
Received: 2020/02/20;
Accepted: 2020/05/18;
ePublished: 2020/07/03
10.30699/jergon.8.1.1
Use your device to scan
and read the article online

Corresponding Author
Hemn Zarei
Department of Occupational
Health Engineering, School of
Health, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran
Tel: 09185179892

Email:
Hemnzarei73@gmail.com

ABSTRACT
Background and Objectives: A good work environment is a place where one
can feel relaxed and focused. In the field of environmental psychology, color is one
of the environmental factors that greatly influence human perception and behavior.
The purpose of this systematic review study was to investigate the effect of color on
work environment.
Methods: This article is a systematic review study. Full-text and Englishlanguage articles published in PubMed, Scopus, Science Direct, Google Scholar were
searched using the following keywords: Color perception, color ergonomics, color
psychology, color effect, mental health and Workplace. The search was without time
limit, and 45 eligible articles were reviewed.
Results: Initially, 262 articles were identified from different databases. Among
them, 93 articles met the criteria for entering the study. After that, 48 articles were
removed from the study due to lack of experimental studies and 45 articles were
selected for final review. A total of 18 studies focused on color priority, 25 studies
on mood and emotions, 6 studies on health outcomes, and 19 studies on the effect of
workplace color on work-related outcomes. The results showed that color has a
significant effect on emotions (eg mood), well-being (eg stress, comfort, well-being)
and performance (eg productivity, creativity).
Conclusion: Workplace color should be considered as one of the main ways to
promote the (mental and physical) health of individuals.
Keywords: Color perception, Color ergonomics, Color psychology, Color
effects, Mental health, Workplace
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مقالۀ پژوهشی

رنگ و تاثیر آن بر افراد در محیط کار :مقالۀ مروری نظامند
حامد امانی

 ،1سید حسین شجاعی ،2هیمن

زارعی*،3

 .1هیئت علمی گروه صنایع دستی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران
اطالعات مقاله

خالصه

دریافت1398/12/01 :
پذیرش1399/02/29 :
انتشار آنلین1399/04/13 :

زمینه و هدف :محیط کار مناسب فضایی است که فرد در آن احساس آرامش و تمرکز دارد .در زمینة
روانشناسی محیط ،رنگ یکی از عوامل محیطی است که تأثیر بسیاری بر ادراک و رفتار انسان دارد؛
بنابراین هدف مطالعة مروری سیستماتیک حاضر بررسی تأثیر رنگ بر محیط کار است.

نویسندۀ مسئول:

روشکار :مقالة حاضر مطالعة مروری سیستماتیک است .مقاالت منتشرشدة تمام متن و انگلیسی در پایگاههای

هیمن زارعی

علمی  ISI Web of Knowledge PubMed, Scopus, Science Directبا کلیدواژههای درک رنگ ،ارگونومی
رنگ ،روانشناسی رنگ ،اثر رنگ ،سلمت روانی و محیط کار بدون محدودیت زمانی جستوجو شد که  45مقاله
واجد شرایط بررسی شدند.

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت حرفه¬ای ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
تلفن09123964844 :
پست الکترونیک:
Hemnzarei73@gmail.com
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

یافتهها :در ابتدا  262مقاله از پایگاههای اطلعاتی مختلف شناسایی شدند .در میان آنها  93مقاله معیارهای
ورود به مطالعه را داشتند .پس از آن  48مقاله بهدلیل انجامندادن مطالعات تجربی از مطالعه حذف و 45
مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند .درمجموع  18مطالعه به بررسی اولویت رنگ 25 ،مطالعه به تحلیل
خلقوخو و احساسات 6 ،مطالعه به بررسی پیامدهای سلمت و  19مطالعه به تحلیل تأثیر رنگ محل کار بر
پیامدهای مرتبط با کار متمرکز بودند .نتایج نشان میدهد که رنگ ،تأثیر فراوانی بر احساسات (برای مثال
خلقوخو) ،بهزیستی (مانند استرس ،راحتی ،رفاه) و عملکرد (بهرهوری و خلقیت) دارد.
نتیجه گیری :رنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان بهویژه خلقوخو ،رفاه و عملکرد دارد.
استفاده از رنگ در محیط کار میتواند سبب افزایش روحیة مثبت ،کمک به احساس بهزیستی و نتیجة مثبت
منجر شود .دانستن چگونگی حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است.
کلیدواژهها :درک رنگ ،ارگونومی رنگ ،روانشناسی رنگ ،اثر رنگ ،سلمت روانی ،محیط کار

مقدمه
محیط کار مناسب باید فضایی باشد که فرد در آن احساس
آرامش و تمرکز کند .به همین دلیل بهتر است قبل از انجام
هر کاری از اصول اساسی طراحی داخلی یک اتاق کار مناسب
آگاه شد .رنگ کردن در و دیوار و ابزار و وسایل در محیط کار
به رنگهای خاص ،سبب افزایش کارایی فرد در محیط
میشود؛ بنابراین باید محیط های کاری را طوری طراحی کنیم
که برای کارکنان و کارگران ،محیطی جذاب ،آرامبخش و عاری
از هرگونه فشار عصبی و روانی باشد؛ بنابراین رنگ یکی از

عناصری است که در طراحی داخلی ،بهویژه در محیط کار نقش
بسزایی دارد [.]1
در زمینة روانشناسی محیط ،رنگ یکی از عوامل محیطی
است که تأثیر زیادی در ادراک و رفتار انسان دارد .مردم با حس
رنگ گرم تحریک و با رنگ سرد آرام میشوند .پژوهشهای
علمی نشان میدهد که رنگها نهتنها بر روح و روان آدمی تأثیر
میگذارد ،بلکه موجب تغییرات عملکرد ،خلقیت و بهرهوری به
جهت کم یا زیاد میشوند .رنگ محل کار میتواند بر پاسخ
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فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب و همچنین اضطراب و آسایش
انسان تأثیرگذار باشد [.]2 ،3
همة افراد بهدنبال راههای مختلفی برای نیل به رفاه و
آسایش بیشتر در محیط کار خود هستند .زمانی که سازمان بین
توان جسمانی و روانی کارکنان و محیط کار سازگاری ایجاد
میکند ،عملکرد کارکنان افزایش مییابد .به همین دلیل برای
افزایش کارایی و بهرهوری از ارگونومی استفاده میشود؛ زیرا
موجب صرفهجویی بیشتر در وقت و انرژی میشود .همچنین
سبب میشود که کارکنان با کمترین میزان انرژی ،بیشترین کار
را انجام دهند .کار در محیطهای کاری ارگونومیک تأثیر مثبتی
بر شیوة عمل کارکنان دارد .ارگونومی ادراکی ،یکی از شاخههای
دانش ارگونومی است که در محیط کار ،اهمیت هر رنگ و کاربرد
آن را بر احساسات و ادراک کارکنان بررسی میکند [.]4
عملکرد ارگونومی رنگ با توجه به عواملی مانند ایمنی،
میشود .تأثیر
سازگاری ،رفاه ،دوام و بقای محصول بررسی َ
ارگونومی رنگ در زندگی فراتر از تصور انسان است .شناخت بهتر
ارگونومی رنگ ،تأثیری روانی ورای رنگها به وجود میآورد که
سبب جذب افراد به کار ،افزایش پویایی و کارایی سازمان
میشود .استفاده از ارگونومی رنگ ،نباید تنها بهدلیل زیبایی
ظاهری آنها باشد ،بلکه باید از نظر ارزش عملی آنها و استفاده
برای هدفی معین کاربرد داشته باشد [ .]1رنگ یک محصول
باید با محیط فراگیرندة آن سازگار و محصول نیز از محیط
اطرافش بهطور کامل و مشخص ،قابلتفکیک باشد .ارگونومی
رنگ در محیط کار ،به نوع و جنس کار بستگی دارد؛ به عبارت
دیگر ،رنگهایی که سبب افزایش بهرهوری میشوند ،به نوع کار
افراد بستگی دارند؛ برای مثال لباس افراد نظامی معموالً به رنگ
آبی یا سبز تیره است؛ زیرا این رنگها نشانة سلطه و قدرت
هستند .هر رنگ روحیة خاصی را در افراد ایجاد میکند که با
استفاده از آن ،میتوان اتاق کار و پیرامون را سامان بخشید؛
بهطوریکه بیشترین سطح کارآمدی از بهرهوری شکل میگیرد
[ .]5ارگونومی رنگ مجموعهای از واکنشهای رفتاری مختلف
مانند افزایش کارایی ،رضایتمندی شغلی ،افزایش روحیة کار،
تولید زیاد ،کاهش نارضایتی و غیبت کارمند را بهدنبال دارد؛
برای مثال رنگهای ملیم و آرامشبخش در محیطهای کاری
که فعالیتهای بدنی انجام میشود خستگی را کاهش میدهند.
همچنین رنگهای گرم در محیطهای کاری که فعالیتهای
بدنی کمی انجام میشود به افراد کمک میکند تا دچار
خوابآلودگی نشوند .رنگها براساس عوامل مختلف دستهبندی

میشوند ،اما در بیشتر مباحث ،اصلیترین رنگها آبی ،قرمز و
زرد هستند و بقیة رنگها ،از ترکیب این سه رنگ به دست
میشود که تهیة رنگ مناسب
میآیند [ .]6در بیشتر موارد فرض َ
میتواند تأثیرات مثبتی در محیط کار داشته باشد .علوه بر این،
ترجیح رنگ فردی با واکنش عاطفی به محیط و همچنین رفتار
در آن محیط همراه است؛ بنابراین درک چگونگی تأثیر رنگ در
ادراک و رفتار انسان برای ایجاد محیط کار کارآمد ضروری است.
در مطالعات مختلف ،جنبههای متفاوتی از تأثیر رنگهای
مختلف بر ادراک و رفتار انسان و درنهایت محیط کار در راستای
رسیدن به بهرهوری بیشتر بررسی شده است؛ بنابراین هدف
مطالعة حاضر جمعآوری مطالعات مختلف در زمینة تأثیر رنگ
بر محیط کار و ارائة آنها در قالب مطالعة مرور سیستماتیک است.
روش کار
این مطالعه به روش مروری سیستماتیک به بررسی رنگ و تأثیر
آن بر افراد در محیط کار پرداخته است .جمعآوری دادهها نیز با
استفاده از مقاالت منتشرشده در پایگاههای اطلعاتی PubMed,
 Scopus, ScienceDirect,Google Scholarانجام شده است.
مقاالت بدون هیچگونه نظر سوگرایانه انتخاب شدهاند .جستوجوی
الکترونیکی مطالعات بدون محدودیت زمانی و با استفاده از
کلیدواژههای Color Perception, Color Ergonomics, Color
 Psychology, Color Effect, Mental Health and Workplaceدر
زمینة روانشناسی ،علوم اجتماعی ،معماری و ارگونومی در عنوان
مقاالت صورت گرفت .مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که تأثیرات
رنگها در محیط کار را گزارش کردهاند .از آنجا که مقاالت مرتبط
با زبان فارسی در این زمینه بسیار محدود بود ،در این مطالعه بر
مقاالت انگلیسی و منتشرشده در نشریات بینالمللی تمرکز شد .در
هر مرحله مقاالت جستوجوشده در هر پایگاه به نرمافزار Endnote
وارد شد .با استفاده از کلیدواژههای باال در مجموع مقاالت ،تعداد
 262مقاله به دست آمد .معیارهای انتخاب مقاالت در این مطالعه
شامل اصیلبودن اثر ،زبان انگلیسی و اختصاصداشتن به حداقل
یکی از ابعاد مختلف تأثیر رنگ بر انسان (درک یا رفتار) بود که متن
آن قابلدسترس باشد .معیارهای خروج از مطالعه شامل مقاالت
مروری ،مداخلهای ،کیفی ،مطالعات بدون مداخلة رنگ خاص و
بدون نتیجه ،مطالعات بدون تمرکز روی رنگ و طراحی محل کار،
ادبیات توصیفی ،مطالعات بدون ابزار اندازهگیری و مقاالت غیر
انگلیسی بود .درنهایت پس از حذف مقاالت تکراری 45 ،مقاله از
سال  1990تا  2019میلدی به مطالعه وارد و بهطور دقیق توسط
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تیم تحقیق تحلیل و بررسی شد .اطلعات مورد نظر از آنها نیز
استخراج و در پایگاه دادة آمادهشده وارد شد .اطلعات استخراجشده

در این مرحله شامل سال و نام نویسندگان ،طراحی مطالعه ،مواد و
روشها ،شرکتکنندگان ،نمونة رنگ و ارزیابیهاست (شکل .)1

شکل  .1فرایند جستوجو و انتخاب مقاالت

یافته ها
در ابتدا  262مقاله از پایگاههای اطلعاتی مختلف شناسایی
شدند که در میان آنها  93مقاله معیارهای ورود به مطالعه را
داشتند .پس از آن  48مقاله بهدلیل انجامندادن مطالعات تجربی
از مطالعه حذف و  45مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند.
همة مقاالت در جدول  1خلصه شدهاند .بیشتر مطالعات در
مناطق غربی انجام شده است .مطالعات بینفرهنگی نیز عمدتاً
در سراسر اروپا و آسیا صورت گرفته است .بیشتر مطالعات بر
مطالعة رنگهای گرم در مقابل رنگهای سرد تمرکز داشتند.
رنگهای گرم معموالً قرمز ،نارنجی ،زرد و رنگهای سرد اغلب
آبی و سبز بودند .شواهد  45مطالعة مورد بررسی نشان میدهد
رنگ محیط کار در سه گروه خلقوخو و احساسات ،فیزیولوژی
و بهزیستی و پیامدهای مرتبط با کار تأثیرات چشمگیری بر
انسان دارد که میتوان آنها را بهصورت زیر دستهبندی کرد:

بر تأثیر رنگ محل کار بر پیامدهای مرتبط با کار تمرکز کرده
بودند که میتوان آنها را به مباحث اصلی زیر تقسیم کرد:

 .1اولویت رنگ :درمجموع  18مطالعه اولویت رنگ را

 .4-1عملکرد :درمجموع  12مطالعه رنگ و عملکرد رنگ

بررسی کردند .بیشتر مقاالت بررسیشده ،مطالعات
بینفرهنگی بودند.

را بررسی کردهاند که همة آها در محیط آزمایشگاهی انجام شده
است.

4

 .2خلقوخو و احساسات :درمجموع  25مطالعه بر
خلقوخو و احساسات متمرکز شده بودند .بیشتر مطالعات از یک
اندازهگیری ذهنی خلقوخو مانند فهرست بررسی چند صفت
تأثیرگذار ( The Multiple Affect Adjective Check List:
( PAD ،)MAACLلذت ،تحریک و تسلط) استفاده کرده بودند.
 .3فیزیولوژی و بهزیستی :درمجموع  6مطالعه بر
پیامدهای سلمت با استفاده از اندازهگیریهای فیزیولوژیکی
متمرکز شده بودند .این اندازهگیریها شامل الکتروانسفالوگرام
( )EEGو الکتروکاردیوگرام ( EKGیا  )ECGبرای اندازهگیری
فعالیت مغز و تغییر ضربان قلب بود.
 .4پیامد مرتبط با کار :در مقاالت بررسیشده 19 ،مطالعه
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 .4-2بهرهوری :چهار مطالعه تأثیر رنگ محل کار بر
بهرهوری انسان را بررسی کردهاند.

 .4-3خالقیت :چهار مطالعه نشان میدهد که رنگ محل
کار بر خلقیت تأثیرگذار است.

جدول  .1دستهبندیهای طراحی مطالعه و تأثیرات گزارششده از رنگ در محیط کار

ارزیابیها

ردیف
2

الراشد ()2015

تجربی (بین
فرهنگی)

اتاق آزمایشی

3

بیکر و همکاران
()2013

تجربی

اتاقهای واقعی
جلسهها،
پرسشنامهها

 52کارمند؛ هلند

4

بانیانی و
یاماموتو
()2015

تجربی
(بینفرهنگی)

طراحی ،نقاشی،
پرسشنامه

 319دانشآموز؛
ایران ،ژاپن

5

 109دانشآموز؛
انگلیس ،عربستان
سعودی

قرمز ،صورتی،
زرد -قرمز،
قرمز-صورتی،
سبز ،آبی-سبز،
سبز-زرد
قرمز ،آبی

طرحهای رنگی

روانشناس

تجربی

قرمز ،آبی ،سبز

فیزیولوژی

1

عباس و
همکاران
()2006

آزمایشگاه،
ECG

 15دانشآموز؛
استرالیا

پیامد

نویسندگان

مطالعه

اولویت

طراحی

مواد و روشها

شرکتکنندگان

نمونۀ رنگ

*

*

*

*

*

زرد،
نارنجی ،صورتی،
سبز ،قرمز،
بنفش -قرمز،
آبی ،آبی-
بنفش

سیلن و
همکاران
()2008

تجربی

 25عکس

 60مدیر؛ ترکیه

6

دیکسترا
()2008

تجربی

آزمایشگاه،
چکلیست
برانگیختگی
استرس

 89دانشآموز؛ ترکیه

سبز ،نارنجی،
سفید

7

دال و همکاران
()2011

نظرسنجی

مقیاس شخصیت
خلق

 274کارگر؛ هلند

رنگهای گرم،
رنگهای سرد

*

8

الیوت و
همکاران
()2007

تجربی
(بینفرهنگی)

آزمایشگاه و
آزمون ضریب
هوشی ،وظیفه

 282دانشآموز؛
آمریکا ،آلمان

قرمز ،سبز
سیاه ،سفید،
خاکستری

*

*

9

فرانز ()2006

تجربی

آزمایش تحت وب

 125شرکتکننده؛
آلمان

 16رنگ 4 ،سطح
اشباع و روشنایی

*

10

گائو و همکاران
()2007

تجربی
(بینفرهنگی)

اتاق آزمایشی

 440دانشآموز؛
هنگکنگ ،ژاپن،
تایلند ،تایوان ،ایتالیا،
اسپانیا ،سوئد

 214رنگ

*

*

*

5
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ردیف

تجربی

13

کاماروزامان و
همکاران
()2010

نظرسنجی

 9تصویر 9 ،فیلم

روانشناس

12

هیدایتوغلو و
همکاران
()2012

 102دانشآموز؛
ترکیه

قرمز ،آبی و
خاکستری ،با
روشنایی کم و
زیاد

فیزیولوژی

11

گیو و پارک
()2013

تجربی (بین
فرهنگی)

مدل

 92شرکتکننده،
آمریکا ،کره

قرمز ،زرد،
سبز ،آبی،
بنفش ،سفید

پیامد

نویسندگان

مطالعه

اولویت

6

طراحی

مواد و روشها

شرکتکنندگان

نمونۀ رنگ

*

*

پرسشنامه،
مصاحبه

 105کارمند؛ مالزی

طرحهای رنگی

*

14

کایا و همکاران
()2004

تجربی

اتاق آزمایشی

 98دانشآموز؛
آمریکا

قرمز ،زرد ،سبز،
آبی ،بنفش ،سفید،
خاکستری ،سیاه

*

15

کورت و
اوسوئکه
()2014

نظرسنجی

پرسشنامه،
مصاحبه

 490دانشجو و
کارمند؛ قبرس

طرحهای رنگی

*

16

کوالک و لوئیس
()1990

تجربی

اتاق آزمایشی،
آزمونها،
پرسشنامهها

 675دانشآموز؛
آمریکا

قرمز ،سبز ،سفید

*

17

کوالک و
همکاران
()1996

تجربی

اتاق آزمایشی،
آزمونها،
پرسشنامهها

 90کارگر؛ آمریکا

قرمز ،نارنجی،
زرد ،آبی ،سبز،
بنفش ،سفید،
خاکستری ،بژ

*

18

کوالک و
همکاران
()1997

تجربی

اتاق آزمایشی،
آزمونها،
پرسشنامهها

 90کارگر؛ آمریکا

قرمز ،آبی روشن،
سفید

*

19

کوالک و
همکاران
()2007

تجربی

پرسشنامههای
اتاق آزمایش

 90کارگر؛ آمریکا

قرمز ،آبی ،سبز،
سفید

20

کالر و همکاران
()2006

تجربی (بین
فرهنگی)

محیطهای کاری
واقعی ،پرسشنامه

 998کارمند؛
آرژانتین ،عربستان
سعودی ،سوئد،
انگلیس

یکنواخت ،خنثی،
رنگارنگ

21

کالر و همکاران
()2009

تجربی

اتاق آزمایشی،
،EKG ،EEG
مصاحبه،
پرسشنامه

 57دانشآموز؛ سوئد

قرمز ،آبی،
خاکستری

22

لنگن ()2015

تجربی

نقاشی ،مصاحبه

 20شرکتکننده؛
وئیس

آبی ،سبز،
خاکستری ،سفید

*

23

لبدکوا و
همکاران
()2012

تجربی

اتاق آزمایشی،
پرسشنامهها

 10شرکتکننده؛
روسیه

زرد ،سبز ،مشکی
آبی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ردیف
26

مککوی و
ایوانز ()2002

تجربی

عکس

 60دانشآموز؛
آمریکا

27

مهتا و زو
()2009

تجربی

کامپیوتر

 666شرکتکننده؛
کانادا

قرمز ،آبی

28

وو و همکاران
()2012

تجربی (بین
فرهنگی)

اتاق آزمایشی

 223شرکتکننده؛
انگلیس ،تایوان،
فرانسه ،ایران ،آلمان،
اسپانیا ،سوئد،
آرژانتین

 190جفت
رنگ

29

روانشناس

25

ماناو ()2007

تجربی

اتاق آزمایشی،
پرسشنامهها

 20دانشجو ،ترکیه

آبی روشن و
زرد کمرنگ

*

زرد ،قرمز،
بنفش -قرمز،
سبز ،آبی،
آبی-بنفش

فیزیولوژی

24

لئو و همکاران
()2014

تجربی

پرسشنامه

 75بیمار؛ چین

 27رنگ

*

پیامد

نویسندگان

مطالعه

اولویت

طراحی

مواد و روشها

شرکتکنندگان

نمونۀ رنگ

*

*

*

اوزتورک و
همکاران
()2012

تجربی

اتاق آزمایشی

 60کارمند؛ ترکیه

بیرنگ ،رنگی

30

پارک و گورین
()2002

تجربی (بین
فرهنگی)

اتاق آزمایشی،
پرسشنامهها

 425دانشآموز؛
ایاالتمتحده،
انگلیس،
کره ،ژاپن

قرمز ،آبی

31

پارک ()2009

تجربی

مدل

153
شرکتکنندگان؛
ایاالتمتحده آمریکا

قرمز ،زرد،
سبز ،آبی،
بنفش ،سفید،
 9روشنایی و
اشباع

*

32

پورسفر و
همکاران
()2016

نظرسنجی
(بینفرهنگی)

پرسشنامهها

 202معمار؛
ایران ،هند

طرحهای
رنگی

*

33

سایتو ()1996

نظرسنجی
(بینفرهنگی)

نمودار رنگ،
پرسشنامهها

1600
شرکتکنندگان،
ژاپن ،کره،
تایوان

 62رنگی3 ،
بیرنگ

34

سوروکوفسکی
و همکاران
()2014

نظرسنجی
(بین
فرهنگی)

نمودار رنگ،
مصاحبه

 308شرکتکننده؛
لهستان

35

استون و
انگلیش
()1998

تجربی

اتاق آزمایشی،
،MAACL
پرسشنامهها

 122دانشآموز؛
آمریکا

نارنجی،
زرد ،سبز،
آبی ،بنفش و
 6رنگ بینابین
قرمز ،آبی

*

*

*

*

*

*

*
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ردیف
38

تیلور ،کلیفورد
و فلنکلین
()2013

تجربی
(بینفرهنگی)

39

قرمز ،آبی

روانشناس

37

استون ()2003

تجربی

اتاق آزمایشی،
،MAACL
پرسشنامهها

 128دانشآموز؛
آمریکا

فیزیولوژی

36

استون ()2001

تجربی

اتاق آزمایشی،
،MAACL
پرسشنامهها

 144دانشآموز؛
آمریکا

قرمز ،آبی،
سفید

*

*

کامپیوتر

 95شرکتکننده؛
انگلستان

نارنجی،
زرد ،سبز،
آبی ،بنفش و
 8رنگ اشباع

والدز و
محرابیان
()1994

آزمایشی

کارتهای رنگی،
مقیاس PAD

 396دانشآموز؛
آمریکا

قرمز ،زرد،
سبز ،آبی،
بنفش ،قرمز-
بنفش ،زرد -قرمز،
سبز-زرد ،آبی-
سبز ،بنفش-آبی

40

یلدیریم و
همکاران
()2015

نظرسنجی

پرسشنامه

 909دانشآموز؛
ترکیه

آبی ،صورتی،
کرم

41

زورکا و
همکاران
()2017

تجربی

 143دانشجو؛
صربستان

قرمز ،سبز و
سیاه

42

برتولد و
همکاران
()2017

نظرسنجی

 74دانشجو؛
آلمان

قرمز ،آبی

43

ایوانیز و
همکاران
()2018

نظرسنجی

پرسشنامه

 193شرکتکننده؛
انگلیس

سیاه و سفید

*

44

پارک و
همکاران
()2018

نظرسنجی

پرسشنامه

 230شرکتکننده؛
کره جنوبی

یکنواخت

*

45

اندرسن و
همکاران
()2019

تجربی

اتاق آزمایشی

پرسشنامه

کامپیوتر

 17شرکتکننده؛
دانمارک

مجموع

قرمز ،آبی،
سبز ،زرد ،نارنجی،
بنفش

پیامد

نویسندگان

مطالعه

مواد و روشها

شرکتکنندگان

اولویت

طراحی

نمونۀ رنگ

*

*

*

*

*

*

*

*

*
25

*
6

19

18

بحث
درمجموع  18مطالعه اولویت رنگ را بررسی کردهاند .بهطور
مداوم و در بیشتر مطالعات رنگهای آبی و سبز محبوبترین
رنگها بودند [ .]3 ،7-11با این حال ،اولویت رنگ جهانی نیست

8

[ ]12و از تفاوتهای سن ،جنس ،جنبة فرهنگی []13-15
پیشینه و تجربه تأثیر میپذیرد [ .]16اولویت رنگها در محل کار
میتواند بر روحیة کارگران ،بهزیستی و عملکرد آنها تأثیرگذار
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باشد [ .]7 ،10رنگ سفید مورد علقهترین رنگ خنثی است []10
و کارگران ترجیح میدهند در محیط سفید کار کنند [.]17 ،18
درمجموع  25مطالعه بر خلقوخو و احساسات متمرکز شده
بودند .پاسخهای احساسی به رنگ ،به معنای رنگها مربوط
میشوند .رنگ سبز مثبتترین پاسخهای احساسی را برانگیخته
میکند و با آرامش و شادکامی همراه است [ .]19 ،20مطالعهای
بینفرهنگی ،وضعیت احساسی مثبت هنگام کار در محیط رنگارنگ
را گزارش کرده است .طرح رنگ خوب سبب افزایش خلقوخوی
کلی کارگر میشود [ .]21-23رنگ آبی در محیط باز مثبتتر از
رنگ قرمز است [ ،]24اما در مطالعات دیگر گزارش شده است که
رنگ آبی جذابیت کمتری از رنگ قرمز دارد [ ]25-26و میتوان
آن را عامل افسردگی نیز دانست [ .]27محیط قرمز را میتوان عامل
تحریک و پریشانکننده تلقی کرد [ .]3 ،17دیوارهای سفید نیز
سبب ایجاد خستگی و بیعلقگی میشوند [.]28
درمجموع  6مطالعه بر پیامدهای سلمت با استفاده از
اندازهگیریهای فیزیولوژیکی متمرکز بودند .برخی رنگها
نسبت به رنگهای دیگر تأثیر بیشتری بر ضربان قلب دارند
[ .]29کارکردن در اتاق قرمز یا رنگارنگ با پیچیدگی بصری،
وضعیت مغز را در حالت تهییج قرار میدهد و سبب کندشدن
ضربان قلب و اضافهبار میشود .گزارش شده است که رنگ آبی
اثر خستگی و خوابآلودگی دارد [ .]4ترکیبهای رنگی مناسب
در محل کار میتواند تأثیر مثبتی بر ظرفیت کاری بصری داشته
باشد و راحتی را افزایش دهد [ .]30ادراک و تجربه در فضای
آبی و سبز با احساس بهزیستی همراه است.
در مقاالت بررسیشده 19 ،مطالعه بر تأثیر رنگ محل کار بر
پیامدهای مرتبط با کار تمرکز داشتند .از این میان 12 ،مطالعه
رنگ و عملکرد رنگ را بررسی کردند که همة آنها در محیط
آزمایشگاهی انجام شده است .یک محل کار رنگارنگ بیشتر از
یک محل کار با یک طرح آکروماتیک سبب افزایش عملکرد
میشود [ .]30در مطالعات مختلفی گزارش شده است که کار در
محیط با رنگ سفید به بیشترین خطا منجر شده است [.]17 ،18
همچنین گزارش شده است که رنگ قرمز اثرات منفی و مثبتی
دارد [ .]4 ،18 ،31 ،32سطح عملکرد نیز به نوع و تقاضای کار
بستگی دارد [ .]24 ،27 ،33رنگ قرمز سبب افزایش عملکرد
وظیفهشناختی میشود؛ درحالیکه کار در یک مکان با رنگ آبی
سبب افزایش عملکرد کار خلقانه میشود [.]1
در چهار مطالعه ،تأثیر رنگ محل کار بر بهرهوری انسان
بررسی شده است .رنگهای خنثی ،رنگهای آبی [ ]7و

همچنین تعادل بین رنگهای گرم و سرد میتواند بهرهوری را
افزایش دهد .در مقابل در مطالعة  Devi ،Poursafarو
 Rodriguesگزارش شد که رنگهای سرد در معماری اداره،
بهرهوری را کاهش میدهند [ .]10یک مطالعه انجام شده در
یک وضعیت واقعی زندگی ،هیچ اثری از رنگ در بهرهوری درک
شده را گزارش نکرده است [.]34
چهار مطالعه نیز نشان میدهد که رنگ محل کار بر خلقیت
تأثیرگذار است .رنگهای سرد تأثیر منفی قابلتوجهی بر پتانسیل
خلقیت دارند [ .]35در مقابل Dul ،Ceylan ،و  Aytacگزارش
کردند که رنگهای جذاب در محیط کار سبب افزایش خلقیت
میشوند و از مدیران برای فکرکردن و تولید ایده حمایت میکنند
[ .]36تأثیرات مثبت ممکن است به این دلیل باشد که رنگهای
آرام ،آرامبخش هستند؛ درحالیکه رنگهای گرم بیشازحد
تحریککننده هستند و تمرکز افراد بر موضوع را سخت میکنند.
بهطورکلی ،رنگ محل کار تأثیر معنیداری بر خلقوخو،
فیزیولوژی و بهزیستی و پیامد مرتبط با کار دارد .بررسی
مطالعات نتایج سازگار و متناقض را نشان میدهد .تفاوت فردی
دربارة فرهنگ ،جنسیت ،سن و پیشینه ممکن است بر درک
رنگ و اولویت رنگ محیط کار تأثیرگذار باشد .مطالعات با
دانشجویان در محیط آزمایشگاهی فرضی ممکن است با
آموختهها در محیط کار واقعی قابلمقایسه نباشد .علوه بر این،
تحقیقات موجود بر تعداد محدودی رنگ (عمدتاً قرمز ،آبی و
سبز) متمرکز است .در تحقیقات بسیار کمی ،ترکیب رنگهایی
که ممکن است بیشتر برای رنگ محل کار در یک محیط واقعی
کار روزمره نمایانگر باشند ،بررسی شدهاند.
نتیجه گیری
براساس یافتههای مطالعه ،ثابت شد که رنگ محیط کار نقش
مهمی در ادراک و رفتار انسان بهویژه خلقوخو ،رفاه و عملکرد دارد.
استفاده از رنگ در محیط کار میتواند سبب افزایش روحیة مثبت،
کمک به احساس بهزیستی و نتیجة مثبت شود .دانستن چگونگی
حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری
است .برای بررسی عوامل ترکیب رنگ ،زمینة محیط کار ،عوامل
بین فرهنگ و تفاوتهای فردی ،تحقیقات بیشتری الزم است.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همة عزیزانی که به ما را در نوشتن این مقاله
کمک کردند ،سپاسگزاریم.
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منابع مالی

تعارض منافع

.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است

.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
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