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  چكیده
را برای کودک، اولین محیطی که مقررات در آن اعمال ترین فضاها باید مورد توجه قرار گیرند. زیفضاهای آموزشی، به عنوان یکی از مهم

ها، مسائل مربوط به فضاهای شود، مدرسه است. با وجود ارقام چشمگیر تعداد کودکان در کشور و نیاز مبرم به آموزش و تحصیل آنمی

آموزان از مدرسه شده و دانش آموزشی کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. استفاده درست از رنگ، باعث تقویت تصویر ذهنی مثبت

شناختی کودکان های روانباشد. متأسفانه اغلب فضاهای آموزشی کشور، سازگاری الزم با ویژگیها مؤثر مینهایتاً در پیشرفت تحصیلی آن

گ یکی از عناصر اصلی شود. رنآموزان نسبت به تحصیل کاسته میها بر نگرش و بینش دانشرا ندارند و بنابراین از تأثیر آن و نوجوانان

توان فضای مدارس را رود که بدون نوسازی و تغییرات عمده میداخلی یک مدرسه و در عین حال از عناصر غیر ساختاری آن به شمار می

بود ی تحصیلی ابتدایی از منظر بهبهبود بخشید.  هدف این تحقیق بررسی و ارزیابی میزان رعایت ضوابط و استانداردهای رنگی در دوره

های ای(، با برداشتمقایسه -باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع پس رویدادی )عِلیبخشیدن به فضاهای آموزشی می

های مورد باشد. در این پژوهش به ارائه روشی برای تجزیه و تحلیل رنگمیدانی از طریق عکس و تحلیل نتایج در نرم افزار متلب می

 مدرسه توسط این روش تجزیه و تحلیل و نتایج ارائه شده است. 4اری مدارس پرداخته شده و به عنوان نمونه استفاده در معم

 های درسآموزان، کالس، نگرش دانشمدارس های کلیدی: محیط آموزشی، رنگواژه
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 مقدمه
-وقت زنده و فعال خود را در مدرسه می گیرد. کودکان بیشترینفضای آموزشی محیطی است که در آن یادگیری صورت می

گذرانند. در مدارس و فضاهای آموزشی، رنگ فضاها و تجهیزات آموزشی به دلیل شرایط سنی و روحی کودکان و نوجوانان از 

شود. در حالی که حساسیت بیشتری برخوردار است. متأسفانه در شرایط فعلی در مدارس، بیشتر از رنگ خاکستری استفاده می

رنگ است. نه تیره است و نه روشن و از هر نوع تحرک و یا گردش روانی رها است. متدوال شدن استفاده از ستری رنگ بیخاک

رنگ در [. 1]شوداین رنگ در مدارس شاید به علت چرک تاب بودن آن است که در نتیجه تأثیرات روانی آن نادیده گرفته می

چنین اثبات بخشد. همشود و فرآیند یادگیری را سرعت میآموزان میدانش مدارس سبب شادابی، نشاط روحی، تحرک و تالش

های دهد. انسان، پدیدههای غیربینایی تحت تأثیر قرار میآموزان را هم از نظر بینایی و هم از راهشده است که نور و رنگ، دانش

-های اخیر در مباحث رواندهد. در دههمیها واکنش نشان کند و نسبت به آناطراف خویش را همراه با رنگ مشاهده می

( رنگ دیوارها 1731ها، تحقیقات و کند و کاوهای فراوان و مفصل صورت پذیرفته است. طبق تحقیق مرتضوی) شناسی رنگ

اند که بیشترین درصد رنگی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه در درصد مدارس خاکستری رنگ بوده 3/71در 

های خاکستری و کِرِم کم درصد موارد قابلیت انعکاس نور از رنگ 44باشند، در مدارس راهروها از نور طبیعی محروم می بیشتر

توسط جهاد دانشگاهی در  1733در پژوهشی که در سال [. 2]کنند بوده و لذا احساس شادی و دلپذیری را در فضا کم می

آموز( به عنوان جامعه آماری انتخاب دانش 1111استان)  4ده است، مدارس همکاری با سازمان نوسازی مدارس کشور انجام ش

دهد که متغیر ها تحقیق به عمل آمده است. نتیجه تحقیقات نشان میو در زمینه رنگِ مناسب برای فضاهای آموزشی از آن

 -رهای جنسیت، عناصر فرهنگیآموزان و با توجه به کنترل متغیمقطع تحصیلی در برخی موارد بر ترجیح رنگ دیدگاه دانش

دهی آزمون هوش کاماًل مؤثر روستایی مؤثر است. به عبارت دیگر، رنگ در پیشرفت تحصیلی و افزایش بهره -اجتماعی و شهری

 [. 7]های افزایش سازگاری، افزایش برانگیختگی و کاهش تنش تقریباً تأثیر داردو در زمینه

از یکدیگر به وسیله رنگ، به خصوص در کودکان نقش به سزایی دارد. کودکان از نظر  هاتعریف فضاها از نظر فرم و تفکیک آن

تواند در قالب ها میالعملدهند. این عکسالعمل نشان میهای گوناگون، در برابر رنگ عکسروانی به طور واضحی به صورت

های خاص هویت های مختلف به مکانبین رنگ احساساتی مانند هیجان، آرامش و خستگی، بروز داده شود. نتیجه اینکه تفاوت

 [. 4]یابدهای ناشی از خیرگی نور، کاهش میگردد و ناراحتیچنین با رنگ، روشنایی داخل فضا قابل کنترل میبخشد. هممی

غالب  رنگ"و یا  "اند؟های مناسب استفاده کردهآیا مدارس ما در طراحی فضاها از رنگ"بنابراین توجه به این مسائل که 

باشد. در این مقاله، با از موارد اساسی در این پژوهش می "ترین رنگ انتخاب شده بوده است ؟استفاده شده در فضاها، مناسب

های سنی و های استفاده شده در مدارس برای گروهتوان به بررسی میزان رنگشناسی مناسب برای انتخاب رنگ، میارائه روش

 پردازیم.مه به شرح کامل روش تحقیق میجنسی مختلف پرداخت. در ادا

 روش تحقیق 

بندی شوند. برای این های مختلف رنگی طبقهدر اولین گام باید مدارس ابتدایی دخترانه اصفهان نوبت صبح از منظر طیف

ان سازمان دبستان به تصادف انتخاب شدند. انتخاب این مدارس با نظر کارشناس 4منظور از میان فهرست مدارس شهر اصفهان، 

راهروها و فضاهای داخلی)از -ها، بکالس-نوسازی مدارس استان اصفهان انجام شده است. فضاهای مدارس به سه دسته الف

فضاهای خارجی شامل )حیاط و فضاهای بازی (، تقسیم شده و از تمامی عناصر موجود در این سه دسته -ها( و ججمله پله

تایی تقسیم بندی  4های مه نوشته شده در نرم افزار متلب، تصاویر گرفته شده، در دستهتصاویر متعدد گرفته شد. بر طبق برنا

گیرد: عکس هایی بدین شرح صورت میشد. در این مرحله با ورود هر عکس به برنامه متلب، بر روی هر عکس تجزیه تحلیل

بی، به ترتیب برای بعد اول، دوم و سوم شود که پارامترهای قرمز، سبز و آمورد نظر به یک ماتریس سه بعدی تبدیل می

هستند که در این پژوهش مورد  RGBهای مورد استفاده در سیستم رنگی شوند) قرمز، سبز و آبی رنگماتریس تعریف می

شود و ها استفاده میدر ابزارهای نوری از جمله مانیتور رایانه برای تولید رنگ RGBاستفاده قرار گرفته است. سیستم رنگی 
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ای انجام وانایی باز تولید تعداد بسیار زیادی رنگ را دارد. از آنجا که تمامی مراحل کار با استفاده از ابزار و نرم افزارهای رایانهت

 تواند مفید باشد(.شود، استفاده از این سیستم میمی

)قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، رنگ مورد نظر 3ها در برنامه، برای در مرحله بعد برای مشخص کردن هر رنگ و تفکیک رنگ

(تعریف شده است و هر رنگ در برنامه به وسیله کدهای جدول شناسایی  1های شرطی بر طبق جدول)بنفش و سفید(، عبارت

 شود.می

 

 

 ، منبع: ) نگارندگان(گانه در نرم افزار متلب7های های شرطی برای رنگ:عبارت1جدول

 شرط رنگی در نرم افزار متلب رنگ

 سفید
 

 قرمز
 

 نارنجی
 

 زرد
 

 سبز
 

 آبی
 

 بنفش
 

 

های بازی( با توجه ها، راهروها، حیاط و زمینها در هر عکس از فضاهای مختلف )کالسسپس میزان در صد هر یک از این رنگ

در صدهای به دست گیری از شود. با میانگین(، مشخص خواهد شد و نتیجه به صورت یک فایل اکسل ذخیره می1به فرمول)

 ها مشخص خواهد شد.آمده برای هر رنگ، درصد و میزان استفاده از آن رنگ در فضا، در مقایسه با سایر رنگ

 

 
(.  این 2ها را محدود به بررسی هفت رنگ سفید، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش کرد) جدولاین پژوهش بررسی رنگ

شد. در واقع های )تن در رنگ به کیفیت آن رنگ گفته میباشند، زیرا کودک تنیتن میرنگ مربوط به چرخه رنگ ا 3ها رنگ

دهد. او همه درجات مختلف قرمز را به رنگ الله باشد( مختلف رنگ را تشخیص نمیروشن و تیره در رنگ، همان تنالیته می

 بیند. می
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 نگارندگان(، منبع: ) گانه7های :  کدهای رنگی مربوط به رنگ2جدول

 RGBکد رنگ در دستگاه  رنگ نام رنگ

 سفید
 

 

 قرمز
  

 نارنجی
  

 زرد
  

 سبز
  

 آبی
  

 بنفش
  

 

 مبانی نظری -1

گذارد، اما در عین رنگ از عناصری است که در کنار نور، بافت، فرم و شکل بر ادراکات بصری افراد از محیط تأثیر مستقیم می

ها تأثیرات روانی شود. این فضاها و رنگهر مقوله دیگری در طراحی، با آن به صورت تصادفی برخورد می حال شاید بیش از

گذارند. این پژوهش به بررسی شش رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش به همراه رنگ سفید پرداخته زیادی بر افراد می

ترین تأثیرات (، مهم7در جدول)[. 4]باشند(، می1)شکل7یتنهای مربوط به چرخه رنگ ارنگ ذکر شده، رنگ 1است و 

 رنگ بر انسان و کاربرد آن در فضاهای آموزشی ذکر شده است. 3روانشناسی این 

 
 1831: چرخه رنگ ایتن، یوهانس،  1شكل

 ، )منبع: نگارندگان(هاشناسی رنگ: اثرات روان8جدول

 تأثیر رنگ رنگ

 [.1]های سرد جای داردگذارد، در گروه رنگنهایت بر جای میکند، اثری نامفهوم، نامحدود و بییپاکی و خلوص را القا م سفید

رنگی گرم و منبسط، زنده، پر نیرو و مصمم و محرک اراده برای پیروزی بوده، این رنگ هیجانی در فضا، احساس فاصله را  قرمز

شود. قرمز در معماری خالقیت، انرژی و شادابی در زندگی میکند، بسیار برانگیزاننده بوده و موجب افزایش نزدیک می

کند و به علت روح های درس کاربرد زیادی ندارد، چرا که دیوارهای قرمز کودکان را آشفته حال و بد خلق میکالس

ز تمرکز آرامی کشانده و اهیجانی که در این رنگ نهفته است کودک را از حالت آرام خارج کرده و به جنب و جوش و نا

های توان از این رنگ در محیطکند. لذا بهتر است از رنگ قرمز در فضای کالس استفاده نشود، اما میوی جلوگیری می

 [.9] [،8[، ]3]بازی، نمایش و ورزش استفاده نمود

مایش است، مخلوطی از قرمز و زرد است، سمبل انرژی بوده و رنگ نشاط و پایکوبی و ضد خستگی و یادگیری و آز نارنجی

                                                 
3 Itten 
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باشد، این رنگ در محیط باعث دهد و برای رسیدن به آرامش بسیار مؤثر میاحساسات متالطم و هیجانی را تسکین می

کند، از آنجا که رنگ نارنجی رنگی است محرک، برای فضای شکوفایی کمک میوسعت دید و فکر شده بر خالقیت و خود

کند و از آموزان را سرزنده، گرم و پر انرژی میچرا که از یک طرف دانشآل است. آموزشی در مقطع دبستان بسیار ایده

 [.11[، ]9[،]3]کندی صبح جلوگیری میاعات اولیهعالقگی کودک در سآلودگی و بیطرف دیگر از خواب

برد بیش از کند ولی کاراین رنگ سمبل آگاهی و نشانگر تسکین و انبساط خاطر است. این رنگ فضا را روشن و شاد می زرد

ی نزدیک در فضا ایجاد این رنگ احساس فاصله. [3]ا نسبت به مردم و محیط پدید آوردحد آن ممکن است حالت انزو

گیری شده و زرد، هوش و کنجکاوی فرد را تقویت نموده و باعث سرعت تفکر و تصمیم[. 8]کرده و برانگیزاننده است

کننده ذهنی و هوشی دارد که شدیداً موجب تقویت فکر وع حالت تحریکاین رنگ یک ن [.3]بردتمرکز حواس را باال می

ها معتقدند، رنگ زردی که به میزان کمی آبی داشته باشد) مایل به نظران در روان شناسی رنگگردد. صاحبانسان می

-ر افراد میکند و باعث افزایش میزان حضور ذهن دسبز( آن قسمت از مغز را که حالت جهش فکری دارد، تحریک می

-با ترکیب گفته شده در مراکز آموزش و پرورش حائز اهمیت فراوان می گردد. به همین دلیل استفاده از این رنگ

 [.1]باشد

 

شناسان بر این کند، روانشناسی ما تعادل کامل ایجاد میها است، که درون ساختار روانترین رنگبخشرنگ سبز آرامش سبز

های طبیعت، بیشتر سر و کار دارد احساس ی از نگرش ذهنی مثبت ایجاد کرده و چون با رنگاند که سبز حالتعقیده

های مطالعه، فضاهای آموزشی و مکانی که به تمرکز کند. سبز برای طراحی داخلی اتاقثبات و امنیت را تقویت می

آمیزی اتاق و فضای آموزشی و در رنگشود. اگر سبز با انواع کرم و سفید مخلوط آل محسوب میاحتیاج دارد رنگی ایده

آمیزی خواهیم داشت و اگر با رنگ قرمز ترکیب شود، به شکوفایی افراد خالق در بخش و تفکربه کار رود، فضای آرامش

رنگ آبی با رنگ سبز ترکیبی دلنشین و هماهنگ دارند، این دو [. 9]سازدآن فضا پرداخته و از خود ترکیبی قوی می

آل است. های مطالعه بسیار ایدهانجامد که برای اتاقفضایی متعادل و آرام داده و به تقویت تمرکز افراد میرنگ به کالس، 

آور رنگ سبز نه مانند قرمز اثر محرک و هیجان[. 3]بخش و متمرکز کننده استبه طور کلی تلفیق این دو رنگ، آرامش

سبز روشن برای محیط کار و زندگی رنگ مناسبی بوده و اثر مالیم و  و نه مانند آبی اثر مسکن و غیر فعال دارد. از این رو

کند، زیرا به علت متعادل بودن خواص از جهات مختلف، نه تولید مفرحی دارد و تماس مداوم با آن اشکالی ایجاد نمی

ام بخشی آن کند که منتهی به هیجان و عدم تعادل روحی شود و نه اثرات آرهای پی در پی و عصبی میالعملعکس

 [.12]چندان زیاد است که از شادابی و فعالیت انسان بکاهد

 

کند، در فضا این رنگ همراه با احساس فاصله دور، سرد و ی آرامش کامل بوده و تخیل فعال را القاء میدهندهآبی نشان آبی

دیگر به کار برد؛ چرا که به های پر آسایش است. بهتر است در فضاهای آموزشی و کالس، این رنگ را با تلفیق رنگ

 [.9] [،8[، ]3]باشدبخش دور میتنهایی کیفیتی سرد و رسمی داشته و از حالت دوستانه و گرمی

آید و نشانگر هماهنگی بین عقل و احساسات است، فضای بنفش جایی ها به شمار میترین رنگبنفش یکی از معنوی بنفش

آرامش ولی همراه با انتظار وقوع خبری است. متمایل شدن این رنگ به  مند و کمیاب بوده که احساسمرموز، قدرت

های کم رنگ بنفش به فضا و محیط آموزشی، آرامش سازد. طیفتر و رنگ آبی، سردی آن را بیشتر میقرمز، فضا را گرم

بنفش، سبب افسردگی کند ولی الزم به ذکر است که قرار گرفتن به مدت طوالنی در فضای روحیه و شادابی را تلقین می

تواند بار اضافی آن را تحمل کرده و از خود واکنش نشان های آن به قدری قوی است که ذهن نمیشود، زیرا انرژیمی

 [.9[، ]3]دهد. پس بهتر است در طراحی فضاهای آموزشی رنگ بنفش را با سفید، سبز و یاسی ممزوج نمود
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 هامطالعات و بررسی -2

ها( و راهروها و فضاهای داخلی)از جمله پله -ها، بکالس -شد، با تقسیم فضاهای مدارس به سه دسته الفهمان طور که گفته 

های های استفاده شده در هر فضا بررسی و بیشترین و کمترین رنگفضاهای خارجی شامل )حیاط و فضاهای بازی (، رنگ -ج

 .شودمجزا شرح داده می به کار رفته مشخص گردید. در ادامه تحلیل هر مدرسه به طور

 مدرسه بیرجندی -8-1

ها در قالب سه دسته) آوری شد. این عکسهای مناسب و با کیفیت مطلوب از فضاهای مدرسه بیرجندی جمعابتدا عکس

 RGBها در دستگاه ، محدوده هر یک از رنگ4بندی شدند. با استفاده از نرم افزار فتوشاپها، راهروها و حیاط( دستهکالس

برای مدرسه  RGBگانه در دستگاه  3های های رنگی تعیین شده برای رنگبازه شخص گردید. بدین ترتیب محدوده وم

 باشد:( می4بیرجندی، به شرح جدول)

 

 ، منبع: ) نگارندگان(های رنگی تعیین شده برای مدرسه بیرجندی: بازه4جدول 

 بیرجندی مدرسه

 

 R G B رنگ

 131-241 211-244 221-244 سفید

 44-271 91-241 111-244 نارنجی

 11-41 171-221 181-244 زرد

 11-121 41-191 131-221 سبز

 

(، درصد 1های شرطی تعریف شده مطابق جدول)ها به برنامه متلب، با توجه به عبارتدر مرحله بعد با وارد شدن این عکس

گانه در مدرسه  3های میزان در صد استفاده از هر یک از رنگ ها در فضاهای این مدرسه به دست آمد.استفاده از این رنگ

 .باشد( می4بیرجندی، به شرح جدول)

 ، منبع: ) نگارندگان(گانه در مدرسه بیرجندی7های :  میزان درصد هر یک از رنگ5جدول 

 مدرسه

 بیرجندی

 درصد رنگ در کالس رنگ
درصد رنگ در راهروها و فضاهای 

 داخلی

درصد رنگ در حیاط و فضاهای 

 خارجی

 7/11 3/74 1/21 سفید

 4/1 4/11 1/11 قرمز

 4/14 1/14 1/71 نارنجی

 3/41 4/49 12/11 زرد

 7/1 11/1 1/8 سبز

 7/1 12/1 11/1 آبی

 18/1 1/1 112/1 بنفش

 

درصد و  4/49رصد،، راهروها زرد با د 21/11های استفاده شده در فضاهای کالس زرد با ( بیشترین رنگ4بر طبق جدول)

 ( ارائه شده است.1(، در غالب نمودار)4باشند. نتایج جدول )درصد می 3/41حیاط زرد با 

                                                 
4 Photo shop 
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 منبع: ) نگارندگان(

 پورمدرسه عباس-8-2

ب از فضاهای مدرسه، با استفاده از های مناسب و با کیفیت مطلودر این مدرسه مانند مدرسه بیرجندی، پس از گرفتن عکس

های رنگی تعیین مشخص گردید. بدین ترتیب محدوده و بازه RGBها در دستگاه نرم افزار فتوشاپ، محدوده هر یک از رنگ

 باشد:( می1پور، به شرح جدول)برای مدرسه عباس RGBگانه در دستگاه  3های شده برای رنگ

 

 ، منبع: ) نگارندگان(برای مدرسه عباس پورهای رنگی تعیین شده :  بازه1جدول

 پورعباس مدرسه

 

 R G B رنگ
 81-244 31-241 11-244 سفید

 21-41 21-31 11-141 قرمز

 11-31 41-121 41-141 نارنجی

 111-171 141-131 141-211 زرد

 21-91 71-121 11-91 سبز

 81-194 41-181 71-141 آبی

 41-81 41-81 81-111 بنفش

 

ها در فضاهای این مدرسه به دست آمد. ها به برنامه متلب، درصد استفاده از این رنگدر مرحله بعد با وارد شدن این عکس

 باشد:( می3پور، به شرح جدول)گانه در مدرسه عباس 3های میزان در صد استفاده از هر یک از رنگ

 ، منبع: ) نگارندگان(عباس پورگانه در مدرسه 7های : میزان درصد هر یک از رنگ7جدول 

 مدرسه

 پورعباس

 درصد رنگ در کالس رنگ
درصد رنگ در راهروها و فضاهای 

 داخلی

درصد رنگ در حیاط و فضاهای 

 خارجی

 سفید

ها به رنگ سفید کالس

 هستند
 ها به رنگ سفید هستندراهرو

4/21 

 3/49 قرمز

 2/1 نارنجی

 1/31 زرد

 8/8 سبز

 1/1 یآب

 114/1 بنفش
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های استفاده شده در (، بیشترین رنگ3ها و راهروها کامالً به رنگ سفید هستند. بر طبق جدول)پور کالسدر مدرسه عباس

 ( ارائه شده است.2(، در غالب نمودار)3نتایج جدول )باشد. درصد می 1/31حیاط زرد با 

 
 دگان(منبع: ) نگارن

 امینمدرسه حسین-8-8

ها در قالب سه دسته) های مناسب و با کیفیت مطلوب، این عکسدر این مدرسه مانند مدارس قبلی، پس از گرفتن عکس

 RGBها در دستگاه بندی شدند. با استفاده از نرم افزار فتوشاپ، محدوده هر یک از رنگها، راهروها و حیاط( دستهکالس

برای مدرسه حسین  RGBگانه در دستگاه  3های های رنگی تعیین شده برای رنگترتیب محدوده و بازهمشخص گردید. بدین 

 باشد:( می8امین، به شرح جدول) 

 ، منبع: ) نگارندگان(های رنگی تعیین شده برای مدرسه حسین امین: بازه3جدول

 حسین امین  مدرسه

 R G B رنگ
 111-221 181-244 211-244 سفید

 4-21 11-41 111-111 زقرم

 41-121 121-211 191-244 نارنجی

 11-41 111-211 171-241 زرد

 41-171 111-181 81-221 سبز

 11-131 31-181 31-111 آبی

 11-121 31-171 141-211 بنفش

 9امین، به شرح جدول) ها در فضاهای مدرسه حسینهای صورت گرفته در نرم افزار متلب، درصد استفاده از این رنگبا بررسی

 باشد:( می

 ، منبع: ) نگارندگان(گانه در مدرسه حسین امین7های : میزان درصد هر یک از رنگ9جدول

 مدرسه

 امینحسین

 درصد رنگ در کالس رنگ
درصد رنگ در راهروها و فضاهای 

 داخلی

درصد رنگ در حیاط و فضاهای 

 خارجی

 4/9 4/17 9/11 سفید

 1/73 4/8 14/17 قرمز

 1/3 9/23 4/9 نارنجی

 7/44 2/31 1/48 زرد

 7/8 2/4 4/44 سبز

 8/11 1/1 3/1 آبی

 4/1 3/1 2/1 بنفش
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 منبع: ) نگارندگان(

 2/31درصد، در راهروها رنگ زرد با  1/48ها رنگ زرد با ( بیشترین رنگ استفاده شده در فضای کالس9با توجه به جدول)

 ( ارائه شده است.7(، در غالب نمودار)9باشد. نتایج جدول )درصد می 7/44درصد و در حیاط نیز رنگ زرد با 
 

 مدرسه حق پناه-8-4

ها در قالب سه دسته فضاهای بندی این عکسهای مناسب و با کیفیت مطلوب، و دستهدر این مدرسه نیز پس از گرفتن عکس

مشخص  RGBها در دستگاه یاط(، با استفاده از نرم افزار فتوشاپ، محدوده هر یک از رنگها، راهروها و حمختلف) کالس

برای مدرسه حق پناه، به  RGBگانه در دستگاه  3های های رنگی تعیین شده برای رنگگردید. بدین ترتیب محدوده و بازه

 باشد:( می11شرح جدول)

 ، منبع: ) نگارندگان(ناههای رنگی تعیین شده برای مدرسه حق پ:بازه11جدول

 حق پناه  مدرسه

 

 R G B رنگ

 141-181 131-221 211-271 سفید

 11-31 11-111 111-194 قرمز

 11-81 11-211 171-244 نارنجی

 71-14 171-111 191-244 زرد

 71-184 171-221 111-131 سبز

 141-221 111-241 31-211 آبی

 11-31 81-91 211-221 بنفش

 

( 11ها در فضاهای مدرسه حق پناه، به شرح جدول)های صورت گرفته در نرم افزار متلب، درصد استفاده از این رنگا بررسیب

 باشد:می
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 ، منبع: ) نگارندگان(گانه در مدرسه حق پناه7های :  میزان درصد هر یک از رنگ11جدول

 مدرسه

 پناهحق

 درصد رنگ در کالس رنگ
هروها و فضاهای درصد رنگ در را

 داخلی

درصد رنگ در حیاط و فضاهای 

 خارجی

 سفید

ها به رنگ سفید کالس

 هستند

4/14 8/14 

 8/18 8/17 قرمز

 1/14 7/71 نارنجی

 3/74 4/14 زرد

 8/9 3/4 سبز

 3/12 1/1 آبی

 13/1 1/1 بنفش

 

درصد و در  4/14ها رنگ سفید، در راهروها رنگ زرد با س(، بیشترین رنگ استفاده شده در فضای کال11با توجه به جدول)

 ( ارائه شده است.1(، در غالب نمودار)4باشد. نتایج جدول )درصد می 3/74حیاط رنگ زرد با 

 
 منبع: ) نگارندگان(

 های پژوهشیافته -8

ها در فضا و با توجه گیری از نتایج به دست آمده از در صد رنگپس از مقایسه موردی مدارس، در یک مقایسه کلی و با میانگین

 باشد.( می12(،  بیشترین رنگ مورد استفاده در فضاها به شرح جدول)11( و) 9(، )3(، )4به نتایج به دست آمده از جداول)

 

 ، منبع: ) نگارندگان(های مورد استفاده در فضاهای مدارس انتخابی:  بیشترین رنگ12جدول

 درسهم
بیشترین رنگ استفاده شده در 

 کالس

بیشترین رنگ استفاده شده در 

 راهروها و فضاهای داخلی

بیشترین رنگ استفاده شده در 

 حیاط و فضاهای خارجی

 زرد زرد زرد بیرجندی

 زرد زرد سفید پورعباس

 زرد زرد سبز امینحسین

 زرد زرد سفید پناهحق

 

باشد، در صورتی که، برای هر فضا با توجه به ده شده در فضاهای مدارس رنگ زرد می(، بیشترین رنگ استفا12طبق جدول)

های های مناسب برای کالسهای منحصر به فرد همان فضا، باید رنگ متناسب آن استفاده شود. به طور کلی، رنگویژگی

ای برای شی به همراه داشته و زمینهکنندگی ذهنی و هوهایی هستند که در حین ایجاد آرامش، نوعی حالت تحریکدرس، رنگ
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-های درس در مدارس، فضایی آرام و مکانی برای بهرههای کالسآورند. از طرفی از جمله ویژگیایجاد اندیشه و تفکر به وجود 

ره مواجه با های اولیه تحصیل، همواها به ویژه در سالگیری از هوش، توام با اندیشه و تفکر است. پیش فضاها، راهروها و راه پله

های استراحت یا مواقع تعطیل شدن مدرسه، دانش آموزان با شور و شعف و هیجان دانش آموزان هستند. معموالً در زنگ

کنند. همچنین پس از استراحت در زنگ تفریح، از فضای شاد و پر شیطنت حیاط مدرسه به ها را ترک میهیجان زیاد کالس

توان در های مناسب میها هستند. بنابراین با استفاده از رنگو کالس، راهروها و پلهگردند. حایل میان حیاط کالس برمی

کنترل هیجانات روحی دانش آموزان تأثیر بسزایی داشت و عالوه بر ایجاد آرامش در محیط، از تصادف احتمالی دانش آموزان 

پردازند. تند که کودکان در آنجا به تفریح میهای بازی، فضاهایی هسفضاهای خارجی مدرسه از جمله حیاط و زمینکاست.  

-گذارند و خستگی ساعات درس را از تن بیرون میکودکان بعد از گذراندن ساعات درس و تکلیف، به فضای باز حیاط قدم می

و خود را  تواند به کودکان کمک کند که انرژی خود را تخلیه کنندهای شاد و پر نشاط میکنند. این فضاها با استفاده از رنگ

 برای ساعات بعد درسی آماده کنند. 

باشد. از جمله های مدارس، رنگ زرد، سبز و سفید می(، بیشترین درصد رنگ استفاده شده در کالس12به جدول)با توجه 

(، این است که این رنگ هوش و کنجکاوی فرد را تقویت نموده و باعث سرعت تفکر و 7های رنگ زرد طبق جدول) ویژگی

کننده ذهنی و هوشی دارد که شدیداً موجب چنین یک نوع حالت تحریکبرد. همگیری شده و تمرکز حواس را باال میمتصمی

ها معتقدند، رنگ زردی که به میزان کمی آبی داشته باشد) نظران در روان شناسی رنگگردد. صاحبتقویت فکر انسان می

-کند و باعث افزایش میزان حضور ذهن در افراد میری دارد، تحریک میمایل به سبز( آن قسمت از مغز را که حالت جهش فک

باشد. از طرفی با ترکیب گفته شده در مراکز آموزش و پرورش حائز اهمیت فراوان می گردد. به همین دلیل استفاده از این رنگ

شناسان بر این کند، رواناد میشناسی ما تعادل کامل ایجها است، که درون ساختار روانترین رنگبخشرنگ سبز آرامش

های طبیعت، بیشتر سر و کار دارد احساس ثبات و اند که سبز حالتی از نگرش ذهنی مثبت ایجاد کرده و چون با رنگعقیده

های مطالعه، فضاهای آموزشی و مکانی که به تمرکز احتیاج دارد کند. این رنگ برای طراحی داخلی اتاقامنیت را تقویت می

آمیزی اتاق و فضای آموزشی به کار رود، فضای شود. اگر سبز با انواع کرم و سفید مخلوط و در رنگآل محسوب مییدهرنگی ا

هایی که بیشترین درصد رنگ را برای فضاهای کالس درس به خود آمیزی خواهیم داشت. یکی دیگر از رنگبخش و تفکرآرامش

های رنگ سفید این است که پاکی و خلوص را به محیط القا کرده و ویژگی باشد. از جملهاختصاص داده است، رنگ سفید می

های مناسب های زرد و سبز رنگدست آمده و توضیحات ذکر شده، رنگهای سرد جای دارد. با توجه به نتایج بهدر گروه رنگ

های درس برای کالسهای رنگ سفید با خصوصیات رنگ مناسب باشند، در صورتی که ویژگیهای درس میبرای کالس

 باشد.  مغایرت داشته و رنگ مناسب این فضا نمی

فضای راهروها از جمله فضاهایی هستند که در حین ایجاد تعادل و ثبات در کودکان، از حس نشاط و هیجان بیش از حد در 

اد کند. در نتیجه به کار بردن ها ایجآنان کاسته و آمادگی الزم برای ورود به یک فضای آرام همراه با تمرکز کافی را در آن

باشند. بنابراین رنگ زرد های اصلی را دارند، بهترین انتخاب برای این فضا میهای بینابینی که نه گرمی و نه سردی رنگرنگ

کنندگی رنگ زرد، بهتر است از این رنگ کمتر در فضای با توجه به خاصیت تحریکباشد  و های اصلی و گرم میکه جز رنگ

 ها مورد استفاده قرار بگیرد.وها استفاده شود و یا در ترکیب با سایر رنگراهر

ها شادترین فضاهای مدارس هستند. کودکان پس از گذراندن ساعات درسی با انرژی زیاد وارد حیاط شده و به تخلیه حیاط

و از هرگونه تمرکز و ثبات به دور است.  پردازند. از طرفی محیط این فضاها بسیار شاد و با نشاط بودههای درونی خود میانرژی

بنابراین رنگ زرد که رنگ غالب استفاده شده برای مدارس انتخابی است، به عنوان رنگ مناسبی برای این فضاها انتخاب شده و 

 کند.این حس را به محیط القاء می

اهای مدارس ، نشان از ناآگاهی در استفاده و رویه از رنگ زرد در فض(، استفاده بی12بندی کلی، با توجه به جدول)در یک جمع

 اند. ها، طبق مفاهیم روان شناسی و کاربردی مناسب فضا نبودهها دارد، زیرا بسیاری از این رنگبه کارگیری رنگ
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-دستههای صورت گرفته در رابطه با رنگ در مدارس و نتایج به دست آمده از مقاله )   (، برای سه با توجه به تجزیه و تحلیل

 ( را مناسب دانست:17های ذکر شده در جدول)توان استفاده از رنگبندی انجام شده برای فضای مدارس به طور کلی می

 

 ، منبع: ) نگارندگان(های پیشنهادی برای فضاهای مدارس: رنگ18جدول

 های بازیحیاط و زمین راهروها و فضاهای داخلی های درسکالس فضا

 رنگ پیشنهادی

 -آبی -سبز -یل به سبز(زرد)ما

سفید به میزان کنترل  -نارنجی

 شده

قرمز به   -بنفش -سبز -نارنجی

میزان کنترل شده و به عنوان 

 رنگ هشداردهنده

بنفش) در ترکیب با  -قرمز

 نارنجی -سفید، یاسی و سبز( 

 گیرینتیجه-4

آموزان از در تقویت تصویر ذهنی مثبت دانشگذار گونه که در چهارچوب پژوهش اشاره شد، رنگ مناسب عاملی تأثیرهمان

ها در نرم آموزان مؤثر است. در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رنگباشد و بر فرآیند یادگیری دانشمدرسه می

حقیقت این افزار متلب، مطلوب یا نامطلوب بودن رنگِ مورد استفاده در فضا در مدارس انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. در 

های به های حاصل از بررسی رنگپردازد. یافتهبرنامه به ارائه روشی مناسب برای تحلیل رنگ در فضاهای رنگی و غیر رنگی می

توان از روش به کارگرفته ها در فضاهای آموزشی دارد. بنابراین میکار برده شده نشان از ناآگاهی در به کارگیری صحیح رنگ

 آموزشی برای تشخیص مطلوب یا نامطلوب بودن رنگ استفاده شده  و انتخاب رنگ درست، بهره برد.  شده در سایر فضاهای

امید است با توجه به اهمیت موضوع، عالوه بر طراحی فضاهای آموزشی، در طراحی سایر فضاهای معماری نیز از این روش بهره 

های رنگی رسی قرار گرفته و در نهایت طراحی فضاها با ترکیبهای استفاده شده در فضا مورد برگرفته شود.  بدین منظور رنگ

 مناسب صورت خواهد گرفت. 
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