
 
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  ABSTRACT 

 

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 

 

 

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 English-

language 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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 پژوهشی مقالۀ  
 

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

 *،3، هیمن زارعی2حسین شجاعی، سید  1حامد امانی 

 

 هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران  .1

 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  .2

 شاپور اهواز، اهواز، ایران  نشگاه علوم پزشکی جندی ای، دانشکده بهداشت، دا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه  .3

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 01/12/1398 :افتیدر

 29/02/1399 :رشیپذ

 13/04/1399: نیآنل  انتشار 

 

  زمینة  در .  دارد  تمرکز   و  آرامش   احساس   آن  در   فرد   که   فضایی است  محیط کار مناسب  :هدفینه و  زم

دارد؛    انسان  رفتار  و  ادراک  بر  بسیاری  تأثیر  کهاست    محیطی  عوامل   از  یکی  رنگ  محیط،  شناسیروان

 . استرنگ بر محیط کار  ریتأثحاضر بررسی  مروری سیستماتیک بنابراین هدف مطالعة
 

ی  ها گاه ی پا و انگلیسی در    تمام متن   ة منتشرشد . مقاالت  است مقالة حاضر مطالعة مروری سیستماتیک    : کار روش 

ارگونومی  ی درک رنگ،  ها دواژه ی کل با    PubMed, Scopus, Science Direct  ISI Web of Knowledge  علمی 

مقاله    45وجو شد که  بدون محدودیت زمانی جست   کار   محیط   رنگ، سلمت روانی و   اثر   شناسی رنگ، روان   رنگ، 

 واجد شرایط بررسی شدند. 
 

 معیارهای   مقاله  93  آنها   میان   در.  شدند   شناسایی   مختلف  اطلعاتی  ی ها گاه ی پا  از   مقاله   262  ابتدا   در   ها:یافته 

 45  و   حذف  مطالعه   از  تجربی  مطالعات   ندادنانجام   دلیلبه   مقاله   48آن    از   پس.  داشتند   را   مطالعه   به  ورود 

 به تحلیل مطالعه    25مطالعه به بررسی اولویت رنگ،    18درمجموع  .  شدند   انتخاب   نهایی   بررسی  برای   مقاله

 بر  کار  محل رنگ  تأثیر به تحلیل  مطالعه 19 سلمت و پیامدهای به بررسی مطالعه 6، وخو و احساسات خلق 

 مثال  برای)احساسات    بر  فراوانی  که رنگ، تأثیر  دهدی م   نشان   بودند. نتایج   متمرکز   کار  با  مرتبط  پیامدهای

 دارد.  ( خلقیت ی و ور )بهره  و عملکرد(  رفاه   راحتی،  استرس،   مانند)   ، بهزیستیوخو( خلق 
 

وخو، رفاه و عملکرد دارد. خلق  ژه یورنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان به  :نتیجه گیری

مثبت   ةو نتیج  بهزیستیمثبت، کمک به احساس    ةافزایش روحی  سبب  تواندی استفاده از رنگ در محیط کار م 

 .منجر شود. دانستن چگونگی حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است 

 

 کار سلمت روانی، محیط رنگ، اثر شناسی رنگ،روان درک رنگ، ارگونومی رنگ،  :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 ی زارع منیه

مهندس   ی کارشناس  ی انشجود   یارشد 

حرفه  بهداشت،   ،ای ¬بهداشت  دانشکده 

اهواز،   شاپور ی جند   ی دانشگاه علوم پزشک 

 .ران ی اهواز، ا

 09123964844 ن:تلف  

 یک:الکترون پست
Hemnzarei73@gmail.com 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

  احساس  آن   در   فرد   که   باشد   فضایی   باید  محیط کار مناسب 

بهتر است قبل از انجام   دلیل   ن ی کند. به هم   تمرکز   و   آرامش 

اتاق کار مناسب   اصول اساسی طراحی داخلی یک   ی از هر کار 

کردن در و دیوار و ابزار و وسایل در محیط کار . رنگ آگاه شد 

رنگ  خاص،  به  کارا   سبب های  محیط   یی افزایش  در  فرد 

های کاری را طوری طراحی کنیم  بنابراین باید محیط  ؛ شود می 

بخش و عاری محیطی جذاب، آرام   ، که برای کارکنان و کارگران 

باش  روانی  و  عصبی  فشار  هرگونه  رنگ از  بنابراین   از  یکی   د؛ 

  نقش  کار   محیط   ویژه در داخلی، به   طراحی   در   که   است   اصری عن 

 .[ 1] دارد    بسزایی 

 محیطی  عوامل  از  یکی  رنگ  شناسی محیط،روان   زمینة  در

  حس  با   مردم .  دارد  انسان  رفتار  و  ادراک  در  زیادی  تأثیر  که  است

پژوهششوند یم  آرام  سرد  رنگ  با   و   تحریک  گرم  رنگ های  . 

  ریتنها بر روح و روان آدمی تأثها نهکه رنگ  دهدمیعلمی نشان  

وری به  بهرهعملکرد، خلقیت و  بلکه موجب تغییرات    ، گذاردیم

می زیاد  یا  کم    پاسخ  بر  تواند یم  کار  محل  رنگ   .ندشوجهت 

http://orcid.org/0000-0002-6157-824X
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  آسایش  و  اضطراب  همچنین  و   قلب   ضربان   مانند   فیزیولوژیکی

 . [2، 3]تأثیرگذار باشد  انسان

به  ةهم راهافراد  و  دنبال  رفاه  به  نیل  برای  مختلفی  های 

که سازمان بین    یآسایش بیشتر در محیط کار خود هستند. زمان

ایجاد   سازگاری  کار  محیط  و  کارکنان  روانی  و  جسمانی  توان 

برای    دلیلیابد. به همین  کند، عملکرد کارکنان افزایش میمی

کارا میبهره  و   ییافزایش  استفاده  ارگونومی  از  زیرا  شودوری  ؛ 

بیشترجوموجب صرفه  انرژی می  یی  و  . همچنین شوددر وقت 

کارکنان با کمترین میزان انرژی، بیشترین کار   شود کهسبب می

های کاری ارگونومیک تأثیر مثبتی را انجام دهند. کار در محیط

  یهااز شاخهارگونومی ادراکی، یکی  د.  عمل کارکنان دار  ةبر شیو

  کاربرد  و   رنگ ارگونومی است که در محیط کار، اهمیت هر  دانش

 . [ 4] کند می بررسی کارکنان ادراک و احساسات بر را آن

عواملی   به  توجه  با  رنگ  ارگونومی  ایمنی،    مانندعملکرد 

بررسی   محصول  بقای  و  دوام  رفاه،  تأثیر  شود َمیسازگاری،   .

تصور انسان است. شناخت بهتر  ارگونومی رنگ در زندگی فراتر از  

آورد که  ها به وجود میروانی ورای رنگ  یرنگ، تأثیر  یارگونوم

کارا  سبب و  پویایی  افزایش  کار،  به  افراد  سازمان    ییجذب 

نباید  .  شودمی رنگ،  ارگونومی  از  زیبایی  دلیل  به  تنهااستفاده 

ارزش عملی آنها و استفاده    از نظربلکه باید    ، ظاهری آنها باشد

باشد  رای هدفی معین  ب داشته  رنگ یک محصول .  [1]کاربرد 

فراگیرند محیط  با  محصول    ة باید  و  سازگار  محیط  نیز  آن  از 

به قابلاطرافش  مشخص،  و  کامل  ارگونومی    کیتفکطور  باشد. 

  به عبارت جنس کار بستگی دارد؛ و نوع به رنگ در محیط کار، 

به نوع کار    ، دشونوری میافزایش بهره  سببهایی که  رنگ  دیگر،

مثال لباس افراد نظامی معموالً به رنگ    برای  ؛افراد بستگی دارند

است تیره  سبز  یا   قدرت  و   سلطه  نشانة  هارنگ  این  زیرا  ؛آبی 

کند که با  افراد ایجاد می  در  را  خاصی   روحیة  رنگ  هر .  هستند

آن، می از  پ استفاده  و  کار  اتاق  بخش  رامونیتوان  سامان    ؛دیرا 

گیرد  شکل میوری  بیشترین سطح کارآمدی از بهره  کهی طوربه

های رفتاری مختلف ای از واکنشارگونومی رنگ مجموعه .  [5]

کار،    ةروحی  افزایش مندی شغلی،  ، رضایتییافزایش کارا  مانند 

ز غیبت کارمند  تولید  و  نارضایتی  بهیاد، کاهش  دارد؛  را  دنبال 

های کاری  محیط  دربخش  های ملیم و آرامشمثال رنگ  رایب

.  دندهشود خستگی را کاهش میهای بدنی انجام میکه فعالیت

محیطرنگ   همچنین در  گرم  فعالیتهای  که  کاری  های  های 

می انجام  کمی  میبدنی  کمک  افراد  به  ار  دچ  تا   کندشود 

بندی ها براساس عوامل مختلف دسته نشوند. رنگ  یآلودگخواب 

ها آبی، قرمز و  ترین رنگاما در بیشتر مباحث، اصلی  ،شوندمی

بقی و  هستند  دست  رنگ   ةزرد  به  رنگ  سه  این  ترکیب  از  ها، 

  مناسب  رنگ  که تهیة  شود َمی  . در بیشتر موارد فرض[ 6]  آیندمی

  این،   بر  علوه.  باشد  داشته  کار  محیط  در  مثبتی  تأثیرات  تواندیم

 رفتار  همچنین و   محیط  به   عاطفی  واکنش   با   فردی  رنگ  ترجیح

 در رنگ تأثیر چگونگی درک بنابراین  است؛ همراه محیط آن در

 .است  ضروری  کارآمد   کار  محیط  ایجاد  برای  انسان   رفتار  و  ادراک

مختلف،   مطالعات  از  هاجنبهدر  متفاوتی  ی  هارنگ  ریتأثی 

محیط کار در راستای    تیدرنهامختلف بر ادراک و رفتار انسان و  

به   هدف    شتریبی  وربهرهرسیدن  بنابراین  است؛  شده  بررسی 

رنگ   ریتأثی مطالعات مختلف در زمینة  آورجمعمطالعة حاضر  

 .استدر قالب مطالعة مرور سیستماتیک    آنهابر محیط کار و ارائة  
 

 کار روش 

بررسی رنگ و تأثیر    به   مروری سیستماتیک   روش   به   مطالعه   این 

با  نیز  ها  داده   ی آور جمع آن بر افراد در محیط کار پرداخته است.  

 ,PubMedاطلعاتی    ی ها گاه ی استفاده از مقاالت منتشرشده در پا 

Scopus, ScienceDirect,Google Scholar    است.    شده انجام

جوی  و اند. جست شده   انتخاب   سوگرایانه   نظر   گونه چ ی ه   بدون   مقاالت 

از   استفاده  با  و  زمانی  محدودیت  بدون  مطالعات  الکترونیکی 

 Color Perception, Color Ergonomics, Colorی  ها دواژه ی کل 

Psychology, Color Effect, Mental Health and Workplace   در  

در عنوان    معماری و ارگونومی   اجتماعی،   علوم   شناسی، روان   زمینة 

گرفت.   صورت  که  مقاالت  گرفت  قرار  مدنظر    رات ی تأث مطالعاتی 

از آنجا که مقاالت مرتبط  اند.  در محیط کار را گزارش کرده  ها رنگ 

محدود بود، در این مطالعه بر  با زبان فارسی در این زمینه بسیار  

  تمرکز شد. در   ی الملل ن ی مقاالت انگلیسی و منتشرشده در نشریات ب 

  Endnote  افزار نرم   به   پایگاه   هر   در   وجوشده جست   مقاالت   مرحله   هر 

  مجموع مقاالت، تعداد   باال در   ی ها دواژه ی با استفاده از کل   وارد شد. 

ت در این مطالعه  دست آمد. معیارهای انتخاب مقاال   مقاله به   262

داشتن به حداقل  بودن اثر، زبان انگلیسی و اختصاص شامل اصیل 

متن  که    بود   رنگ بر انسان )درک یا رفتار(   ر ی تأث   یکی از ابعاد مختلف 

قابل  از مطالعه شامل مقاالت  آن  خروج  باشد. معیارهای  دسترس 

مداخله  کیفی ی ا مروری،    و   خاص   رنگ   مداخلة   بدون   مطالعات   ، ، 

  کار،   محل   طراحی   و   رنگ  روی   تمرکز  بدون   مطالعات   نتیجه،  بدون 

غیر    ی ر ی گ اندازه   ابزار   بدون   مطالعات   توصیفی،   ادبیات  مقاالت  و 

مقاله از    45پس از حذف مقاالت تکراری،    ت ی درنها   انگلیسی بود. 

  توسط   دقیق طور  به   و   وارد   مطالعه   به میلدی    2019  تا   1990  سال 
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تحقیق  آنها   نظر   مورد   اطلعات   شد.   بررسی   و   تحلیل   تیم  نیز    از 

شده  استخراج اطلعات  .  شد   وارد شده  آماده   دادة   پایگاه   در   و   استخراج 

طراحی مطالعه، مواد و    نویسندگان،   نام   و   سال   شامل   مرحله   این   در 

(. 1شکل  ست ) ها ی اب ی ارز ، نمونة رنگ و  کنندگان شرکت ،  ها روش 

 
 مقاالت  انتخاب و وجوجست  ندی. فرا1 شکل

 ها یافته 

ی اطلعاتی مختلف شناسایی  هاگاهیپا  از  مقاله  262  ابتدا  در

را    مطالعه  به  ورود   معیارهای   مقاله   93آنها    میان  در  که  شدند 

  تجربی   مطالعات  ندادنانجام  دلیلبه   مقاله  48آن    از  پس.  داشتند

.  شدند  انتخاب  نهایی  بررسی  برای   مقاله  45  و  حذف  مطالعه  از

  در  مطالعات   بیشتر  .اندشده  خلصه  1  جدول  در  مقاالت  همة

  نیز عمدتاً  فرهنگی بین  مطالعات .  است  شده   انجام  غربی   مناطق

  بر  مطالعات  بیشتر.  است  صورت گرفته  آسیا  و  اروپا  سراسر  در

مقابل    گرم  ی هارنگ  مطالعة .  داشتند  تمرکز  ی سردهارنگدر 

  اغلب   سرد  یهارنگ  و  زرد  نارنجی،  قرمز،   معموالً  گرم  یهارنگ

  دهد می نشان مطالعة مورد بررسی  45 شواهد . بودند سبز و آبی

 فیزیولوژی   احساسات،  ووخو  خلق  گروه  سه  در  کار  محیط  رنگ

با  پیامدهای  و  بهزیستی  و  بر   چشمگیری  تأثیرات  کار  مرتبط 

 ی کرد: بنددسته زیر  صورتبهرا  آنها توانیمدارد که  انسان

رنگ   . 1 را   18مجموع  در :  اولویت  رنگ  اولویت  مطالعه 

بیشتر  کردند بررسی   مطالع شده بررسی   مقاالت .   ات، 

 .ند فرهنگی بود بین 

احساساتخلق  .2 و  بر   25مجموع  در:  وخو  مطالعه 

مطالعات از یک    بیشتر.  بودند  وخو و احساسات متمرکز شدهخلق 

صفت  فهرست    مانند   وخوخلق  ذهنی  یریگاندازه چند  بررسی 

 :The Multiple Affect Adjective Check List)  رگذاریتأث

MAACL )،  PAD    کرده بودند)لذت، تحریک و تسلط( استفاده . 

و    . 3 بر    6درمجموع  بهزیستی:  فیزیولوژی  مطالعه 

اندازه   پیامدهای  از  استفاده  با  فیزیولوژیکی    ی ها ی ر یگ سلمت 

شامل الکتروانسفالوگرام   ها ی ری گ ندازه این ا   بودند. متمرکز شده  

 (EEG ( و الکتروکاردیوگرام )EKG    یاECGبرای اندازه ) یری گ  

 . بود فعالیت مغز و تغییر ضربان قلب  

مطالعه   19  ، شده ی بررس مقاالت  در  :  مرتبط با کار   . پیامد 4

تمرکز کرده    مرتبط با کار   پیامدهای بر تأثیر رنگ محل کار بر  

 تقسیم کرد:به مباحث اصلی زیر  را    آنها   توان ی م   بودند که 

رنگ    عملکردمطالعه رنگ و    12مجموع  درعملکرد:    . 4-1

ها در محیط آزمایشگاهی انجام شده  آة  که هم  اندرا بررسی کرده

  است.
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بر ی:  ور بهره .  4-2 کار  محل  رنگ  تأثیر  مطالعه  چهار 

 . اندرا بررسی کرده وری انسان  بهره 

که رنگ محل    دهد می چهار مطالعه نشان  :  خالقیت .  4-3

 .گذار است خلقیت تأثیر   بر کار  
 

 کار طیمح در رنگ ازشده گزارش  راتیتأث و مطالعه یطراح یهای بند. دسته1 جدول

یرد
 ف 

 سندگان ینو
  یطراح

 مطالعه
 رنگ  ۀنمون کنندگان شرکت ها و روش مواد

 هایابیارز

ن
روا

س 
نا

ش
 

یزیف
وژ

ول
 ی

یپ
مد

ا
 

لو
او

ی
 ت

1 
  و عباس

 همکاران 

(2006 ) 

 شگاه، یآزما ی تجرب 
ECG 

  ؛آموزدانش 15

 ا یاسترال
   *  سبز  ، یآب  قرمز،

 ( 2015)  الراشد 2
  ن یب )  یتجرب 

 ( یفرهنگ
 ی شیآزما  اتاق

  ؛آموزدانش 109

  عربستان  س،ی انگل

 ی سعود

  ،یصورت  قرمز،

 قرمز،  -زرد

 ، یصورت- قرمز

 سبز، -یآب  سبز،

 زرد -سبز

   * 

3 
  همکاران  و کریب 

(2013 ) 
 ی تجرب 

  یواقع یهااتاق

  ،هاهجلس

 ها نامهپرسش

  * *  ی آب  قرمز، هلند  کارمند؛ 52

4 
  و ی ان یبان 

  اماموتوی

(2015 ) 

  یتجرب 

 ( یفرهنگنیب )

  ،ینقاش ،یطراح

 نامه پرسش

  ؛آموزدانش 319

 ژاپن   ران،یا
 *    ی رنگ یهاطرح

5 
  و  لنیس

  همکاران

(2008 ) 

 ه ی ترک ر؛یمد  60 عکس  25 ی تجرب 

 زرد،

 ، یصورت ، ینارنج

 قرمز،  سبز،

 قرمز،   -بنفش

 - یآب  ،یآب 

 بنفش 

  *  

6 
  کستراید

(2008 ) 
 ی تجرب 

  شگاه،یآزما

  ست یلچک

  یختگیبرانگ

 استرس 

 ه یترک ؛آموزدانش 89
  ، ینارنج سبز،

 د یسف
 *   

7 
  همکاران و دال

(2011 ) 
 ی نظرسنج

  تیشخص اسیمق

 خلق 
 هلند  کارگر؛ 274

  ،گرم یهارنگ

 سرد   یهارنگ
  *  

8 
  و وتیال

  همکاران

(2007 ) 

  یتجرب 

 ( یفرهنگنی)ب 

و   شگاهیآزما

  بی ضر آزمون

 فه یوظ ،یهوش

  ؛آموزدانش 282

 آلمان  کا،یآمر

 سبز  قرمز،

 د، ی سف اه،یس

 ی خاکستر

*  *  

 وب  تحت  ش یآزما ی تجرب  ( 2006)  فرانز 9
  ؛کنندهشرکت 125

 آلمان 

  سطح 4 رنگ، 16

 یی روشنا  و اشباع 
*    

10 
  همکاران و گائو 

(2007 ) 

  یتجرب 

 ( یفرهنگنیب )
 ی شیآزما  اتاق

 ؛ آموزدانش 440

  ژاپن، ،کنگهنگ

  ا،یتالیا  وان،یتا لند،یتا

 سوئد  ا،ی اسپان 

    * رنگ  214



 سیستماتیک رنگ و تاثیر آن بر افراد در محیط کار: مقالة مروری  | همکاران  و یزارع منیه

 

6 

یرد
 ف 

 سندگان ینو
  یطراح

 مطالعه
 رنگ  ۀنمون کنندگان شرکت ها و روش مواد

 هایابیارز

ن
روا

س 
نا

ش
 

یزیف
وژ

ول
 ی

یپ
مد

ا
 

لو
او

ی
 ت

11 
  پارک و ویگ

(2013 ) 

  ن یب )  یتجرب 

 ( یفرهنگ
 مدل

  ،کنندهشرکت 92

 کره  کا،یآمر

 زرد،  قرمز،

 ، یآب  سبز،

 د یسف  بنفش،

   * 

12 
و   توغلویدایه

همکاران  

(2012 ) 

 لم یف 9 ر،یتصو 9 ی تجرب 
  ؛آموزدانش 102

 هیترک

  و ی آب  قرمز،

  با   ،یخاکستر

  و کم یی روشنا

 اد یز

*    

13 
و   کاماروزامان

همکاران  

(2010 ) 

 ی نظرسنج
  نامه،پرسش

 مصاحبه 
 * *  * ی رنگ یهاطرح ی مالز کارمند؛ 105

14 
  همکاران و ای کا

(2004 ) 
 ی شیآزما  اتاق ی تجرب 

  ؛آموزدانش 98

 کا یآمر

  سبز،  زرد، قرمز،

  د، یسف بنفش،  ،یآب 

 اه یس  ،یخاکستر
*    

15 
  و  کورت

  اوسوئکه

(2014 ) 

 ی نظرسنج
  نامه،پرسش

 مصاحبه 

  و دانشجو 490

 کارمند؛ قبرس 
    * ی رنگ یهاطرح

16 
  س یو لوئ  کوالک

(1990 ) 
 ی تجرب 

  ،یشیآزما  اتاق

  ،هاآزمون

 ها نامهپرسش

  ؛آموزدانش 675

 کا یآمر
 * *  * د ی سف سبز،  قرمز،

17 
و   کوالک

  کارانهم

(1996 ) 

 ی تجرب 

  ،یشیآزما  اتاق

  ،هاآزمون

 ها نامهپرسش

 کا یآمر  کارگر؛ 90

 ، ینارنج  قرمز،

 سبز،   ،یآب  زرد،

  د،یسف  بنفش،

 بژ   ،یخاکستر

*  * * 

18 
و   کوالک

  کارانهم

(1997 ) 

 ی تجرب 

  ،یشیآزما  اتاق

  ،هاآزمون

 ها نامهپرسش

 کا یآمر  کارگر؛ 90
  روشن، ی آب  قرمز،

 د یسف
*  * * 

19 
و   کوالک

  کارانهم

(2007 ) 

 ی تجرب 
  یهانامهپرسش

 ش یاتاق آزما 
 کا یآمر  کارگر؛ 90

  سبز، ، یآب  قرمز،

 د یسف
  *  

20 
  همکاران  و کالر 

(2006 ) 

  ن یب )  یتجرب 

 ( یفرهنگ

  یکار یهاطیمح

 نامه پرسش ،یواقع

  کارمند؛ 998

  عربستان  ن،یآرژانت

  سوئد، ،یسعود

 س ی انگل

 ،یخنث کنواخت، ی

 رنگارنگ 
*    

21 
  همکاران  و کالر 

(2009 ) 
 ی تجرب 

  ،یشیآزما  اتاق

EEG، EKG،  

  مصاحبه،

 نامه پرسش

 سوئد   ؛آموزدانش 57
  ، یآب  قرمز،

 ی خاکستر
* * *  

 مصاحبه  ،ینقاش ی تجرب  ( 2015)  لنگن 22
  ؛کنندهشرکت 20

 س یوئ 

  سبز، ،یآب 

 د یسف  ،یخاکستر
 *   

23 
و   لبدکوا

همکاران  

(2012 ) 

 ی تجرب 
 ، یشیآزما  اتاق

 ها نامهپرسش

  ؛کنندهشرکت 10

 ه یروس

 یمشک ، سبز زرد،

 یآب 
 * *  
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یرد
 ف 

 سندگان ینو
  یطراح

 مطالعه
 رنگ  ۀنمون کنندگان شرکت ها و روش مواد

 هایابیارز

ن
روا

س 
نا

ش
 

یزیف
وژ

ول
 ی

یپ
مد

ا
 

لو
او

ی
 ت

24 
همکاران  لئو و 

(2014 ) 
 *   * رنگ  27 ن ی چ مار؛یب  75 پرسشنامه  ی تجرب 

 ی تجرب  ( 2007) ماناو 25
 ، یشیآزما  اتاق

 ها نامهپرسش
 ه ی کتر دانشجو، 20

 و  روشن  یآب 

 رنگ کم زرد
*    

26 
 و  یکومک

 ( 2002)  وانزیا
 عکس ی تجرب 

  ؛آموزدانش 60

 کا یآمر

 قرمز،  زرد،

 ، قرمز  -بنفش

 ، یآب  سبز،

 بنفش -یآب 

    

27 
 زو  و مهتا

(2009 ) 
 وتریکامپ ی تجرب 

 ؛ کنندهشرکت 666

 کانادا 
  *   ی آب  قرمز،

28 
  همکاران و وو

(2012 ) 

  ن یب )  یتجرب 

 ( یفرهنگ
 ی شیآزما  اتاق

 ؛ کنندهشرکت 223

  وان،یتا  س،ی انگل

  آلمان، ران،یا  فرانسه،

  سوئد، ا،ی اسپان 

 ن یآرژانت

  جفت  190

 رنگ 
  *  

29 
  و اوزتورک

 همکاران 

(2012 ) 

 *   * ی رنگ  رنگ،یب  ه یترک کارمند؛ 60 ی شیآزما  اتاق ی تجرب 

30 
 ن ی گور و پارک

(2002 ) 

  ن یب )  یتجرب 

 ( یفرهنگ

 ، یشیآزما  اتاق

 ها نامهپرسش

 ؛ آموزدانش 425

  متحده،االتیا

 س، ی انگل

 ژاپن  کره،

    * ی آب  قرمز،

 مدل ی تجرب  ( 2009) پارک 31

153 

 ؛ کنندگانشرکت

 کا یآمر متحدهاالتیا

 زرد،  قرمز،

 ، یآب  سبز،

 د، یسف  بنفش،

 و  ییروشنا  9

 اشباع 

  *  

32 
  و پورسفر 

 همکاران 

(2016 ) 

 ی نظرسنج

 ( یفرهنگنیب )
 ها نامهپرسش

 معمار؛  202

 هند  ران،یا

  یهاطرح

 ی رنگ
  *  

 ( 1996) تو یسا 33
 ی نظرسنج

 ( یفرهنگنیب )

 رنگ،  نمودار 

 ها نامهپرسش

1600 

 ، کنندگانشرکت

 کره،  ژاپن،

 وان یتا

  3 ،یرنگ 62

 رنگ یب 
*   * 

34 
  یسوروکوفسک

  همکاران و

(2014 ) 

 ی نظرسنج

  نیب )

 ( یفرهنگ

 رنگ،  نمودار 

 مصاحبه 

  ؛کنندهشرکت 308

 لهستان 

 ، ینارنج

 سبز،  زرد،

 و  بنفش  ،یآب 

 ن یناب یب   رنگ 6

*    

35 
  و  استون

 ش ی انگل

(1998 ) 

 ی تجرب 

  ،یشیآزما  اتاق

MAACL ، 

 ها نامهپرسش

  ؛آموزدانش 122

 کا یآمر
  *   ی آب  قرمز،
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یرد
 ف 

 سندگان ینو
  یطراح

 مطالعه
 رنگ  ۀنمون کنندگان شرکت ها و روش مواد

 هایابیارز

ن
روا

س 
نا

ش
 

یزیف
وژ

ول
 ی

یپ
مد

ا
 

لو
او

ی
 ت

 ی تجرب  ( 2001)  استون 36

  ،یشیآزما  اتاق

MAACL ، 

 ها نامهپرسش

  ؛آموزدانش 144

 کا یآمر

 ، یآب  قرمز،

 د یسف
  *  

 ی تجرب  ( 2003)  استون 37

  ،یشیآزما  اتاق

MAACL ، 

 ها نامهپرسش

  ؛آموزدانش 128

 کا یآمر
 *   * ی آب  قرمز،

38 
 فورد یکل لور،یت

 ن یفلنکل و

(2013 ) 

  یتجرب 

 ( یفرهنگنیب )
 وتریکامپ

 ؛ کنندهشرکت 95

 انگلستان 

 ، ینارنج

 سبز،  زرد،

  و بنفش  ،یآب 

 اشباع رنگ  8

 
* 

 *  

39 
 و والدز 

 ان یمحراب 

(1994 ) 

 ی شیآزما
  ، یرنگ یهاکارت

 PAD اسیمق

  ؛آموزدانش 396

 کا یآمر

 زرد،  قرمز،

 ، یآب  سبز،

  - قرمز بنفش،

قرمز،    -زردبنفش،  

- یزرد، آب -سبز

 ی آب -سبز، بنفش

   * 

40 
  و میر یلد ی

 همکاران 

(2015 ) 

 نامه پرسش ی نظرسنج
  ؛آموزدانش 909

 هیترک

 ،یصورت ،یآب 

 کرم 
*    

41 
  و  زورکا

 همکاران 

(2017 ) 

 ی شیآزما  اتاق ی تجرب 
 دانشجو؛  143

 صربستان 

  و سبز  قرمز،

 اه یس
  *  

42 

  و برتولد

 همکاران 

(2017 ) 

 نامه پرسش ی نظرسنج
 دانشجو؛  74

 آلمان 
    *  ی آب  قرمز،

43 
  و زیوان یا

 همکاران 

(2018 ) 

 نامه پرسش ی نظرسنج
 ؛ کنندهشرکت 193

 س ی انگل
    *  د یسف و اهیس

44 
  و پارک

 همکاران 

(2018 ) 

 نامه پرسش ی نظرسنج
 ؛ کنندهشرکت 230

 ی جنوب  کره
 *    *  کنواخت ی

45 

  و اندرسن

 همکاران 

(2019 ) 

 وتریکامپ ی تجرب 
 ؛ کنندهشرکت 17

 دانمارک 

  ، یآب  قرمز،

  ،ینارنج زرد،  سبز،

 بنفش 

 *    * 

 18 19 6 25 مجموع 

 

 بحث 

طور . به اند کرده مطالعه اولویت رنگ را بررسی    18مجموع  در 

مطالعات    مداوم بیشتر  در  محبوب   ی ها رنگ و  سبز  و   نی تر آبی 

 با این حال، اولویت رنگ جهانی نیست   .[ 3،  7- 11] بودند  ها  رنگ 

جنب   یها تفاوت   از و    [12]  جنس،  [ 13- 15]   فرهنگی  ة سن، 

در محل کار   ها اولویت رنگ .  [ 16] پذیرد  پیشینه و تجربه تأثیر می 

روحی   تواندی م  عملکرد  ةبر  و  بهزیستی  تأثیر   کارگران،  گذار آنها 
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 [10]   رنگ خنثی است  ن ی تر . رنگ سفید مورد علقه [ 7،  10] باشد  

 . [17،  18]  در محیط سفید کار کنند   دهندی و کارگران ترجیح م

  وخو و احساسات متمرکز شده مطالعه بر خلق   25مجموع  در 

پاسخ بودند  رنگ   احساسی   ی ها .  رنگ   ، به  معنای  مربوط  به  ها 

برانگیخته    احساسی   ی ها پاسخ   ن ی تر سبز مثبت رنگ  .  شوند ی م  را 

  ای مطالعه   . [ 19،  20]   همراه است   شادکامی و با آرامش و  کند  می 

مثبت هنگام کار در محیط رنگارنگ    احساسی وضعیت    ، فرهنگی بین 

  ی وخو افزایش خلق   سبب . طرح رنگ خوب  را گزارش کرده است 

تر از  آبی در محیط باز مثبت رنگ    . [ 21- 23]   شود ی کلی کارگر م 

در مطالعات دیگر گزارش شده است که  اما    ، [ 24]  قرمز است رنگ 

  توان ی م و    [ 25- 26] رنگ آبی جذابیت کمتری از رنگ قرمز دارد  

عامل    توان ی محیط قرمز را م .  [ 27]   افسردگی نیز دانست   عامل   آن را 

نیز  سفید    ی وارها ی د .  [ 3،  17] کرد  تلقی    کننده تحریک و پریشان 

 . [ 28] شوند  ی می علقگ ی ب سبب ایجاد خستگی و  

بر    6درمجموع   از    پیامدهایمطالعه  استفاده  با  سلمت 

متمرکز    ی های ریگاندازه رنگ  بودند. فیزیولوژیکی  ها  برخی 

به   دیگررنگ نسبت  دارند  های  قلب  ضربان  بر  بیشتری    تأثیر 

پیچیدگی بصری،    .[29] با  رنگارنگ  یا  اتاق قرمز  کارکردن در 

کندشدن    سبب  و  دهد یمدر حالت تهییج قرار  مغز را    وضعیت

آبی  رنگ  . گزارش شده است که  شودیبار مضربان قلب و اضافه

رنگی مناسب    یهابیترک  .[4] ی دارد  آلودگاثر خستگی و خواب 

 بصری داشته   تأثیر مثبتی بر ظرفیت کاری  تواندیدر محل کار م

ادراک و تجربه در فضای   .[30]د  و راحتی را افزایش ده  باشد

 همراه است.  بهزیستیآبی و سبز با احساس 

مطالعه بر تأثیر رنگ محل کار بر   19  ،شده ی بررسمقاالت  در  

مطالعه   12تمرکز داشتند. از این میان،    مرتبط با کار   پیامدهای

و   کردند   عملکرد رنگ  بررسی  را  هم   رنگ  محیط ة  که  در  آنها 

است.  انجام شده  از  آزمایشگاهی  بیشتر  رنگارنگ  کار  یک محل 

آکروماتیک    محلیک   طرح  یک  با  عملکرد   سبب کار  افزایش 

کار در در مطالعات مختلفی گزارش شده است که    . [30]   شودی م 

 . [17،  18]   سفید به بیشترین خطا منجر شده است   با رنگ  محیط 

اثرات منفی و مثبتی قرمز  رنگ  ه  گزارش شده است ک   ن ی همچن 

به نوع و تقاضای کار نیز  سطح عملکرد  .  [4،  18،  31،  32] دارد  

دارد  عملکرد   سببقرمز  رنگ  .  [24،  27،  33]   بستگی  افزایش 

آبی  یک مکان با رنگ  کار در  که ی درحال  ؛ شودی شناختی م وظیفه 

 .[ 1]  شود ی افزایش عملکرد کار خلقانه م  سبب 

بهره  ، مطالعهچهار  در   بر  کار  محل  رنگ  انسان  تأثیر  وری 

است شده  رنگبررسی  رنگ  یها.  و    [7]  ی آب  یهاخنثی، 

را    یوربهره  تواندیگرم و سرد م  یهاهمچنین تعادل بین رنگ 

مقابل  در  دهد.  مطالعة    افزایش  و    Poursafar  ،Deviدر 

Rodrigues    که شد  اداره  سرد  یهارنگگزارش  معماری    ،در 

یک مطالعه انجام شده در    .[10]  د ندهیرا کاهش م  یوربهره

وری درک یک وضعیت واقعی زندگی، هیچ اثری از رنگ در بهره

 . [34]کرده است گزارش ن را شده

خلقیت   برکه رنگ محل کار    دهد می نشان    نیز  چهار مطالعه 

بر پتانسیل   یتوجه سرد تأثیر منفی قابل   ی ها . رنگ گذار است تأثیر 

گزارش   Aytacو    Ceylan  ،Dulدر مقابل،  .  [35]   خلقیت دارند 

افزایش خلقیت   سبب جذاب در محیط کار    یها که رنگ کردند  

 کنندی و از مدیران برای فکرکردن و تولید ایده حمایت م   شوندی م 

 یها مثبت ممکن است به این دلیل باشد که رنگ  تأثیرات   .[36] 

آرام  هستند آرام،  ب   ی ها رنگ   که ی درحال  ؛بخش   ازحد ش یگرم 

 .د نکن ی م  سخترا  بر موضوع  هستند و تمرکز افراد    کننده ک ی تحر 

معنی،  طورکلبه تأثیر  کار  محل  خلق  یداریرنگ  وخو،  بر 

و   دارد.  پیامد  و    بهزیستیفیزیولوژی  کار  با  بررسی  مرتبط 

. تفاوت فردی  دهد را نشان مینتایج سازگار و متناقض   مطالعات

بر درک    دربارة است  پیشینه ممکن  و  فرهنگ، جنسیت، سن 

تأثیرگذار کار  محیط  رنگ  اولویت  و  با  باش   رنگ  مطالعات  د. 

د محیطدانشجویان  با    ر  است  ممکن  فرضی  آزمایشگاهی 

ن،  نباشد. علوه بر ای  سهیمقادر محیط کار واقعی قابل  ها آموخته 

تعداد محدودی رنگ   بر  و  )تحقیقات موجود  آبی  قرمز،  عمدتاً 

یی  ها ترکیب رنگ، تحقیقات بسیار کمیدر متمرکز است.  (سبز

که ممکن است بیشتر برای رنگ محل کار در یک محیط واقعی  

 . اند شدهد، بررسی نکار روزمره نمایانگر باش
 

 گیری نتیجه 

شد که رنگ محیط کار نقش    ثابت   ی مطالعه، ها افته براساس ی 

وخو، رفاه و عملکرد دارد.  خلق   ژه ی و مهمی در ادراک و رفتار انسان به 

مثبت،    ة افزایش روحی   سبب   تواند ی استفاده از رنگ در محیط کار م 

مثبت شود. دانستن چگونگی   ة و نتیج  بهزیستی کمک به احساس  

ضروری   انسان  بر  کار  محل  در  رنگ  تفاوت  تأثیرگذاری  حداکثر 

محیط کار، عوامل    ة ست. برای بررسی عوامل ترکیب رنگ، زمین ا 

 . تحقیقات بیشتری الزم است   ، فردی   ی ها فرهنگ و تفاوت   بین 
 

 تقدیر و تشکر 

همة عزیزانی که به ما را در نوشتن این مقاله   از لهیوسنیبد

 .سپاسگزاریم کمک کردند، 
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 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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