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 چکیده:

کودک این سرمایه ارزشمند جامعه,از بدو تولد تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی که اطراف وی را احاطه کرده رشد نموده و 

ر رفتار,نحوه و سطح یادگیری کودک بر کسی پوشیده نیست.ارتقای سطح کنجکاوی, خالقیت و توانایی تاثیرات محیطی ب

یادگیری کودک با استفاده از بهینه سازی عناصر تاثیرگذاری از محیط از قبیل فرم ,فضا,رنگ و بازی از دغدغه های مشترک 

 امروز روانشناسان و معماران تلقی می شود.

محیط پیرامون در فضای اموزشی مخصوص کودک برسطح ادراک محیطی,ایجاد کنجکاوی و بروز خالقیت  تاثیرات بازی و رنگ

و نیز ضرورت بهره گیری از اصول روانشناسی رنگ محیط در طراحی فضای اطراف کودک باالخص فضای اموزشی , دستاویز  

گ ها و تاثیرات ان بر سطح یادگیری ,خالقیت و مولفین این مقاله جهت بررسی این تاثیرات بر پایه بازی و روانشناسی رن

 می بازی قرار و رنگ روانشناسی راهبردهای کنار در را معماری هنر و علم حالبهسازی رفتارهای کودکان در مهد کودک شده . 

 .یابیم دست خالقیت و انگیزش ارتقاء راستای در آموزشی فضای خلق برای معمارانه اصولی طرح به تا دهیم

 

 : کودکان،انگیزش و خالقیت، ادراک محیطی، روانشناسی رشد، بازی، روانشناسی رنگن کلیدیواژگا
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 مقدمه -1

 است ای پدیده معماری چراکه شده پرداخته بسیار برآن موثر محیطی عوامل و کودکان در خالقیت رشد به اخیر سالهای در    

 می کالبدی فضای رهگذر این در حال . بخشد توسعه یا و ایجاد را دیکالب محیط و طبیعت ، انسان میان تعامل تواند می که

 کودکان مورد در تاثیرات این چراکه . سازد روشن کوکان برای آموزشی فضای طراحی در را موضوع اهمیت و تاثیر اوج تواند

 به انگیزش و شده همراه ازیرنگ و ب روانشناسی مقوله با تواند می کالبدی فضای  شود می دیده تر محسوس و تر قوی بسیار

 .سازد مبدل آموزش عین در مفرح ساعاتی به ای فزاینده طور به را کودک ساعت و کند شایانی کمک خالقیت شکوفایی و رشد

 کودک که سالهاست همین طی میکند پیدا ونمو رشد کودک در خالقیت و انگیزش ، تخیل که است زمانی کودکی دوران چراکه

 می ارضاء را خود کنجکاو ذهن آنان تاثیر تحت و یافته دست جدید تجربیات و ها داده به خویش پیرامون محیط از تاثیر با

 .سازد

 آوردن فراهم با که ای کالبدی محیط دارد کودکان در خالقیت رشد بروی کالبدی محیط تاثیر بیان به سعی تحقیق این

 بر کودکان محیط روانشناختی بررسی با و.بدهد کودک به را خالقیت و انگیزش رشد فرصت آموزشی بازی روانشناسی رنگ و

 کودکان و هم با کودکان میان تعامل ایجاد ونیز شده پرداخته کودکان توسط محیط ادراک نحوه و آنان در خالقیت پرورش نحوه

 .شود پرداخته کودکانه فضای خلق در مهم عضوی عنوان به محیط اهمیت و تاثیر بررسی و اطراف محیط با

 

 ادراک محیطی:-2

ادراک ان فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و ساماندهی اطالعات حسی و نهایتا انطباق  "( معتقد است: 1831پاکزاد)     

لذا با توجه به اینکه ادراک اولین مرحله شناخت انسان از محیط اطراف خود  "با معانی ذهنی را به گونه ای فعال بر عهده دارد.

رسی راه های ادراک انسان می تواند به شناخت بیشتر ما از ادراک محیطی منجر گردد. ادراک محیطی به واسطه ، بر است

و المسه انجام می  ،شنوایی ، بویایی ،چشایی اطالعات دریافتی انسان از محیط اطراف خود از طریق حواس پنجگانه بینایی

رتر همیشه بیشترین تاثیر را در ادراک محیطی توسط انسان ایفا می ، حس بینایی به عنوان حس ب گیرد که در بین این حواس

 کند.

 روانشناسی محیط و فضای اموزشی:-3

معماری فضاییتاکید می کند درباره ان به -در این میان روانشناسان محیط بر تاثیر پذیری رفتار از عوامل و شرایط فیزیکی      

محققان نامداری  06مطرح ساخت که بعدها خصوصا پس از دهه  "ویل وول"بحث مینشیند. این شاخه از روانشناسی را

و ... توجه خود را به تاثیر هایی که از جنبه های فیزیکی مکان های مختلفدر رفتار های فرد  "سامر"، "لوین"، "بارکر"چون

،ح.  )کامل نیا، پرداختند.  ابد ، معطوف ساختند و به مطالعه روابط میان افراد و مکانی که از خود در فضا می ی تجلی می شود

 (.3،ص دستور زبان طراحی محیط
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 :خالقیت شکوفایی و ادراک رشد-4

 هم و زندگی اولیه سالهای طی است 9 یتخالق فرآید از مرحله اولین نیز ادراک است ادراکی رشد مرحله آغاز کودکی دوران

 حواس یعنی حسی درک ابزار . شود می تقویت نیز کودک ذهنی های توانایی تدریج به جسمی های توانایی رشد با زمان

 توانایی رشد تدریجی مسیر . انجامد می محیط تجربه پیرامونی شناخت و درک به و کند می رشد کودک در تدریج به پنجگانه

 آورد می فراهم رشدرا مراحل بندی طبقه امکان کودک ذهنی و روحی – جسمی های

 
 سالگی8

 

 شخصیت تشکیل آغاز تخیل آغاز

 سالگی4

 

 منطق و استدالل اراده رشد آغاز

 سالگی1

 

 شناختی و ادارکی قابلیت رشد ادراک رشد آغاز

 سالگی0و1

 

 خیالپردازی و تخیل شدید کنجکاوی

  1380) پیاژه (

 نیست خالقیت کافی استعدادهای توسعه برای ریزی برنامه یا مناسب مطالب آموزش تنها ، خالقیت پرورش و تحقیق برای

 حمل .کرد کمک هستند خالقیت تقاطع محل یا و منطبق یکدیگر با مهارتها و انگیزه که نقاطی تشخیص در افراد به باید بلکه

 )1836حسینی ( شود می فراهم خالقیت مکانا نقطه این در چراکه است قدرتی پر ترکیب خالقیت بروز

 : رشد اساسی ضرورتهای-4-1

 شناخت گسترش و محیط درک ضرورت-1

 بدنی مهارتهای وگسترش جسمی امنیت ، سالمت ضرورت -2

 ها انگیزه گسترش و محیط با پیوند ، عواطف ارضای ضرورت 3-
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 مهارت گسترش ، مستقل و آزاد تحرک جهت محیط ینا در دسترس در امکانات و کودک زندگی محیط نقش بر ضرورت این

 نقش کودکان اساسی نیازهای ارضای ) 1801 سروری ( ورزد می تاکید آن با روحی و عاطفی پیوندهای ایجاد و بدنی های

 می صورت راه این از نیز کودکان از نیازهای مهمی بخش دارد آنان شخصیت رشد و گیری شکل چگونگی در مهمی بسیار

 در . کند فراهم بالقوه نیروهای و ها استعداد ساختن شکوفا و شناسایی برای را شرایطی باید محیط که معنا بدین . گیرد

 کشف ، دانستن ارضای با را خود کنجکاوی حس . شود می نایل آن نهفته های قابلیت و محیط کشف به کودک که اینجاست

 خود جنبه بر نیز پیاژه  ) 1801 الفون ( کند. می معاوضه کوفاییش خود و درونی رضایت احساس به محیط فهمیدن و کردن

 فرآیند و شناختی قوای تکامل اساس وی کند می مطالعه و جستجو ، ذهنی رشد در را آن مبنای کرده تاکید رشد بخودی

 دو بین تعادلی ، قابلمت تایید این در و داند می محیط با او ذهن متفابل ستد و داد بر را کودک جوش خود و مداوم یادگیری

 و شرایط با تطبیق معنی به( سازی برون و )ذهن در موجود های الگو در خارجی های داده جذب معنی به( سازی درون جنبه

 پرورش نامناسب محیط در که کودکی )1802 سینگر (سازد می طرح را) خارجی پدیده برابر در ذهنی جدید الگوی تشکیل

 حسینی ( دارد دوران این در ریشه خالقیت زمینه در افراد مشکالت عمده و بود خواهد رخوردارب کمتری خالق توان از یابد

1830( 

 : خالقیت رشد در موثر عوامل-4-2

 عوامل و شخصی های ویژگی فردی عوامل. کرد تقسیم محیطی و فردی دسته دو به توان می را خالقیت رشد در موثر عوامل

 تاثیر یا تعامل رشد های تئوی اصلی هسته  (Amabile 1990 ) است مرتبط دیگران با تباطار در فرد های موقعیت به محیطی

 ارگانیسم بین تعامل نتیجه آنها تغییرات و روانی های پدیده که گذارند می صحه عقیده این بر روانشناسان همه . است متقابل

 .)1802کدیور ( است محیط و انسان

 : خالقیت رشپرو در آن نقش و محیطی عوامل-4-3

 فضاها دیگر یافتن جهت و شود وارد جدید فضای یک به انسان تا گردد می سبب که است قوی انگیزه کردن کشف و یافتن

 قدرت . شود می کودک اجتماعی رشد و فکر رشد سبب که است مهمی فعالیت کشف دوران کودکی دوران .کند حرکت

 اشیای و تخیالت از استفاده با کودکان . کند می بیشتری رشد نیز ایدنم کشف آنرا بتواند که هایی محیط در کودک تخیل

 کنند می ایجاد را خود پیچیده فضای و محیط ندارد شدن کشف برای جایی و هستند ساده خیلی که هایی محیط در موجود

(Altman 1980)  از خیالپردازی راکهچ کند می تقویت را خیالپردازی ، شده ذهنی تصاویر تنوع موجب طبیعی عناصر تعدد 

 گذارد می تاثیر کودک شناختی و ذهنی رشد به که دیگری مهم عامل(  Krippner,s 1999 )آید می بشمار خالقیت ارکان

 دانش نوع ترین اساسی که است محیط و کودک بین تماس ایجاد مستلزم تجربه کسب است محیط با او های برخورد یا تجارب

 محیط از او حضوری و حصولی دانش مجموعه پیرامون محیط برابر در کودک دانش ) مولفان از جمعی (شود. می حاصل او از

 همانند . سپارد می ذهن به و کند می پردازش ، سازد می خود برای آید می بدست محیط با مستقیم تماس ضمن آنچه است

 با نیز حضوری دانش . دهد می تشکیل ا او لیحصو دانش که ...و بایکدیگر آنها ارتباط و زندگی محیط درباره کودکان ارزیابی

 ، فردی بعد . نگریست بعد یک تمرکز با توان نمی خالقیت به که است این واقعیت . گیرد می شکل آموزشی روشهای و ها ابزار

 عوامل موعمج خالقیت بنابراین . باشند خالقیت ماهیت بیانگر توانند نمی تنهایی به کدام هیچ ، محصولی و فرایندی ، محیطی

 1380 )فر بهروز ( یکدیگرند. با تعامل در اجتماعی محیط در که است محصولی و ،فرایندی شخصی
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 استفاده رضایت و محیط از بهتر برداری بهره باعث محیط و فرد هماهنگی در مهم عاملی عنوان به نیز مکان حس بین این در

 را مکان حس توان می . شود می حاصل آن در حضور تداوم و محیط به آنها تعلق احساس نهایت در و شود می کنندگان

 در را شخص که است ای آگاهانه بیش و کم احساسات و محیط از ذهنی ادراک معنای به مکان حس که نمود تعریف اینگونه

 . شود می چهیکپار خورده پیوند محیط معنای زمینه با فرد احساسات و فهم که طوری به دهد می قرار محیط با درونی ارتباط

 از (1831 فالحت( شود می افراد برای ، رفتاری و حسی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل موجب که است عاملی حس این

 شامل: مکان حس بر موثر کالبدی عوامل مهمترین استیل فریتز نظر

 رنگ-3 بافت             -0           فاصله -1 انسانی       مقیاس -4 تضاد      -8محصوریت      درجه -2       مکان اندازه -1

 بصری تنوع -16صدا                   -1 بو                  -3

 موجب را خاطر و شور ، سرزندگی ، امنیت ، شگفتی ، لذت ، رمز رازو ، توهم ، تخیل ، تاریخ ، هویت چون خصوصیاتی و

 مستلزم محیطی های قابلیت کشف و جستجو ، کودک پویایی و تعامل (( Steele 1981 داند می مکان با متمرکز رابطه برقراری

 آگاهی ، محلی اجتماع حس محیطی، مشارکت طریق از او . بود خواد محیط از برداری بهره و دهی شکل در وی فعال مشارکت

 عبارتی به کرد نخواهد دادقلم محیط به تفاوت بی بردار بهره یک را خود و کرد خواهد درک را بودن موثر و تعلق ، محیطی

 رفتار (Suttonet Al 2002 p174)گرفت خواهد قرار او ارزیابی مورد جدی صورت به و کرده پیدا موضعیت کودک برای محیط

 ویژگی تابع رفتار همچنین گیرد می سرچشمه محیط از دیگر سوی از و فرد از سو یک از که است عواملی متقابل تاثیر تابع

 (.13 ص 1800 مرتضوی ( هست یزن زیست فضای های

 : کالبدی محیط با آن رابطه و آموزشی بازی-5

 تعامل جهت امکاناتی آوردن فراهم قصد به و کودک طرف از فعالیت انجام و لذت کسب جهت ای وسیله عنوان به بازی هرگاه

 راهبران از بسیاری توجه آموزشی یها بازی 1106 دهه در)1830 مهجور (.گویند می آموزشی بازی آن به گیرد انجام محیط با

 های محیط در آموزان دانش فهم و انگیزه افزایش در تجربی آموزشی رویکرد ارزش آنها و کردند جلب خود به را آموزشی

 یادگیری عناصر باید و هستند قدرتمند یادگیری های محیط در مفاهیم انتقال در ها بازی دادند قرار توجه مورد را آموزشی

 جای تجربی بازی یک درون متفاوت یادگیری محیط یک تولید برای خالقیت -کنجکاوی – تهیج – رقابت قبیل از مشارکتی

 – عملکردها پذیری انعطاف و طبیعی محرک عناصر)  Burden heide 2660 از نقل به1111 سون لیمن( شوند می داده

 فراهم او خیالپردازی برای را زمینه و دهد می افزایش را گروهی کارهای در مشارکت و بازی برای کودک انگیزش و کنجکاوی

 (164-116ص 1833 شفاهی )می کند.      

 : آموزش در بازی نقش-6

 روی بازی . است گرفته قرار تایید مورد کامال گسترده های پژوهش وسیله به کودکی دوران در بازی ارزش و اهمیت امروزه

 و تشخیصی ارزش دارای و گذارند می تاثیر اجتماعی – شخصیتی – قیاخال – آموزشی – ذهنی - عاطفی – جسمی رشد

 زندگی از ناپذیری جدایی بخش بلکه نیست ساخت بدون یا ذهن حضور بدون امر یک بازی (1830 مقدم ( باشد می نیز درمانی

 تاس شناختی رشد فراگیری و بزرگسالی در موثر بهینه کارکرد برای موثری وسیله ماست
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 شناختی رشد عامل ترین اصلی بازی ویگوستکی و پیاژه نظریات اساس بر ) Mongillo,G 2660 از نقل به 1116 اهولزینگ (

 در کودکان . یابند می دست تعادل به شخصی های مهارت کنترل و ها واقعیت درک با بازی قالب در کودکان است کودک

 و انگجی ( کنند می کسب بهتری و بیشتر مهارتهای و ندکن می پیدا دسترسی جدیدی ذهنی مفاهیم به آموزشی بازی خالل

 اجتماعی – ارادی – جسمی رشد . سازد فراهم ها زمینه تمامی در را کودک رشد نیازهای توان می بازی فضای (1831 عسگری

 می کمک او پردازی خیال به کودک های مهارت تقویت بر عالوه و دارد عملکرد چندین بازی ) 1133 یونسکو ( احساسی رشد و

 کار تاثیر محققان کند می فراهم نیز را گروهی های فعالیت در مشارکت امکان نیز و ( Alexender,ch, 1977 p368  ) کند

 تاثیر دلیل به یکدیگر با همکاری در افراد خالقیت که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی خالقیت فرآیند رشد بر را گروهی

 در (Mamykina lena , candy linda,2002,   p96-99 ) و((Paulus P, 2000,  p237-262 شود می کوفاش هم بر ها ایده متقابل

 شکوفایی و رشد های زمینه ایجاد نیاز مورد های ویژگی با الزم مقدمات آوردن فراهم امکان که است کالبدی محیط این واقع

 آموزش برای مناسبی محیط بتواند که ای آموزشی فضای ینمبدا باید حال آورد می فراهم کودکان در را انگیزش و خالقیت

 تا باشد داشته باید خصوصیاتی چه برانگیزد کودکان در را خالقیت و انگیزش ، خیالپردازی و باشد آموزشی های بازی و تجربی

 .دهد قرار خالقیت رشد مسیر در را او و نموده ایجاد کودک در را تعلق و مکان حس

 بازی در کودکان رفتاری مقیاس و روانشناسی های شاخص رسی(:بر1جدول شماره)

عامل بازی  شماره

 کودکان

 (111امتیاز)از  گویه

 %31 در موقع بازی با بقیه بچه ها صحبت می کند بازی فعال 1
 %36 موقع بازی با خودش ، اسباب بازی یا اشیا را امتحان و وارسی می کند 2
 %30 و قاعده ای بازی می کند با بقیه بچه ها بدون هیچ نظم 3
 %00 در بازی های گروه شرکت می کند 6

 %36 در گروه با بقیه بچه ها بازی می کند 10
در بازی های مبارزه ای که همراه با شوخی/بازیگوشی باشد ، با بچه های دیگر همراه می  13

 شود
34% 

 %31 موقع بازی با بقیه بچه ها فعاالنه گفتگو می کند 11
 %08 با بچه ها دیگر بازی وانمود سازی انجام می دهد. 10
بازی انفرادی  14

 هدفمند

 %33 موقعی که به تنهایی بازی می کند نقاشی می کشد یا پازل حل می کند
 %01 ها بچه بقیه با نه البته دهد می انجام ساختگی های بازی 11

 %34 شود رهخی دوردست به شاید بماند تنها وقتی بازی منفعل 13
 %03 دارد را بیننده یا تماشاگر نقش 4

 %31 کند بازی آنها با کند سعی آنکه بدون کند، می نگاه یا کند می گوش دیگر های بچه به 12
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 کنونتا اینکه به توجه با نیز و دهد، می نشان ایران در را ابزار این کاربرد قابلیت که پژوهش این نتایج به توجه با نتیجه جدول:

 مقیاس دهد، قرار ارزیابی مورد را بازی در کودک )اجتماعی غیر و اجتماعی( رفتاری های ویژگی که نداشته وجود ابزاری درایران

 .شود گرفته کار به کودکان بازی نوع تعیین برای مناسب ابزاری عنوان به تواند می بازی، در دبستان از پیش رفتارکودکان

 :رنگ-7

 اکرمی ( است برانگیزنده و حسی هرچیز از بیش هنر در نیز و دارد نزدیکی بشر احساسات و عواطف با ههم از بیش رنگ    

 یعنی متشابه رنگهای. کرد توجه اتاق در موجود عناصر همه به باید ها رنگ وسیله به آرام و امن محیطی طراحی برای) 1834

 )1830 کاسابیان( کنند می آرامش ایجاد اند گرفته قرار یکدیگر کنار در رنگ چرخه در که رنگهایی

 روانشناسی رنگ-7-1

علم روانشناسی دانشی است که با ذهن سر و کاردارد با فرآیندهای فکری عاطفی، با رجوع به رفتار و مطالعه ذهنیات،     

دارند. خودآگاه بخشی  ها در خودآگاه و ناخودآگاه ریشهاحساسات ، رویاها و هر چیزی که یک فرد تجربه میکند که این مقوله

هایی آید و فرد به آن آگاهی دارد. نیمه آگاه به پدیدهاز الیه شخصیتی است که از طریق تفکر، احساس و اراده به دست می

ای از تمام افکار و شود که اگر به آنها توجه کنین از آنها آگاه شویم ) جایی بین خواب و بیداری ( و ناخودآگاه مجموعهگفته می

شود و فرد به آن آگاه نیست. رنگ بر تمامی سطوح وها، تمایالت و عواطف و غیره که به صورت ناهشیار در رفتار ما ظاهر میآرز

های رفتاری خواهیم داشت. شخصیت اعم از خودآگاه ، نیمه آگاه و ناخودآگاه تأثیر داشته و ما با دریافت رنگ از خود واکنش

ن افراد را وادار به تفکر درباره جنبه روانی رنگ قرمز سیر در زمانهایی با طول مدت متفاوت های انجام شده که در آدر آزمایش

برد و تنفس و ضربان را تحریک میکند. یعنی فشار خون را باال می« سیستم عصبی » اند، نشان داده است که این رنگ کرده

ر سیستم عصبی و به خصوص شاخه سمپاتیک سیستم خودکار کند. بنابراین رنگ قرمز از لحاظ تأثیری که بتر میقلب را سریع

های متشابهی که در مورد رنگ آبی سیر صورت گرفته آید. از سوی دیگر، آزمایشعصبی دارد، یک عامل محرک به شمار می

ست. است، نتایج معکوسی را به دست داده است. یعنی فشار خون پایین آمده و از سرعت تنفس و ضربان قلب کاسته شده ا

) لوشر ، ای ( تأثیری آرام بخش دارد و در شاخه پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودکار عملی کند رنگ آبی مایل به تیره ) سرمه

این واکنش عالوه بر جنبه روانی و ادراکی آن جنبه فیزیولوژیک و جسمی نیز دارد. به همین دلیل رنگ یک  ( 1831،  26

 شود و خارج از ذهن مانعی و جایگاهی نخواهد داشت.در ذهن و روان ما ایجاد میباشد که پدیده سایکوفیزیولوژیک می

های سرخ و زرد و روزه با حرکت سر بین رنگ 11آزمایشی که روی کودکان سنین مختلف انجام شده نشان داد که کودکان     

 ماهه به کاغذ رنگی بیشتر از کاغذ خاکستری خیره شده و سعی میکردند آن را به دست آورند. 8فرق گذاشتند. کودکان  سبز

سالگی رنگ آبی میان کودکان  0های سرخ، زرد، آبی و سبز را دوست داشتند. در سن کودکان بزرگتر به ترتیب رنگ    

ها را دیرتر از نام دارد که کودکان بتوانند آنها را نام ببرند. کودکان نام رنگها بستگی به آن ارجحیت دارد داشت. شناسایی رنگ

اشیا یاد میگیرند. رنگ قرمز اولین رنگی است که کودکان بطور صحیح از آن نام میبرند و بعضی اوقات آنها رنگ آبی را ضد 

 (. 1833) مختاری، آورند ها هستند بخاطر میها با اشیایی که بدان رنگدانند. در بعضی مواقع کودکان رنگرنگ قرمز می
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های هیجانی از قبیل خنده، شادی ف ها به خصوص کودکان تأثیر بسزایی داشته باعث ایجاد تجربهها در شخصیت انسانرنگ

پاک  یابد. آنان به سبب روحگردد. در کودکان این خصیصه شدت میپذیری و سکون و هیجان میغم و اندوه، آرامش و تحریک

دهد های زنده و مرکب را که در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند ترجیح میآالیش و شاد و پرطراوت خویش، رنگو بی
 ( 1801) پیازه ژان و اینهلدر باربل ، 

ترین خصسالگی رنگ اشیا میباشد بنابراین رنگ یکی از شا 0با توجه به اینکه معیار اصلی قیاس اشیا در کودکان تا       

های تند و شدید و ترکیبات متضاد صفات اشیا میباشد و میبایست در کاربرد آن دقت الزم صورت گیرد تا از استفاده از رنگ

های شاد و مالیم در محیط پیرامون کودک استفاده ها خودداری شده و سعی شود از ترکیبات رنگ موافق و نیز تونالیتهرنگ

 (. 1812، تیر  133اه هنر ، شماره ) زهرا ریاضی ، کتاب منمود. 

 در قرآن کریم:« رنگ » جایگاه و مفهوم -7-2

آیات وحی و کلمات پیشوایان دین بر نقش رنگها و گوناگونیشان در خلقت جهان به گونه مستقیم و غیرمستقیم توجه       

شر نقش به سزایی خواهد داشت. در ژرفای اند. کشف این ارتباطات و داللت رنگها بر مفاهیم در زندگی معنوی و مادی بداده

 گویند ، نام برد.توان از رموز رنگها و هر آنچه سبز و زرد ، سیاه و سرخ و کبود در دل دارند و با ما گفتگو میاسرار قرآنی، می

 رنگ آبی تیره:-7-2-1

: خداست شکافنده پرده صبحگاهان، و ( 10آبه ) انعام : « فالق االصباح و جمل اللیل سکنا » آنجا که خداوند متعال فرمود:       

او شب را برای آسایش خلق قرار داد. رنگ شناسان معتقدند: رنگ آبی تیره ) رنگ شب ( ، ساختار آرامش و سکوت کامل دارد 

د قوا کاهد و در عین حال بدن تجدیگذارد و فشار خون ، نبض و تنفس را میو تأثیر آرام بخشی در سیستم اعصاب بر جای می

یابد ) روانشناسی رنگها (، از این رو بعید نیست که یکی از دالیل تأکید اسالم برای تهجد و شب زنده داری نیز همین باشد. می

شود. در اصل این رنگ شود که حتی اثر آن به معاش روز هم کشیده میمند میچرا که انسان در لباس شب از آرامشی بهره

های آبی به مانند پلی بین زمین و آسمان شود. گنبدها و منارهن مردم محترم شمرده مییک رنگ مقدسی است که در بی

 ( 02) رنگ و تربیت : ص شوند محسوب می

 رنگ زرد:-7-2-2

قالواادع لنا ربک یبین لنا ما لونها.قال : انه یقول » اشاره به درخواست قوم موسی شده است:  01در سوره مبارکه بقره آیه       

گفتند از پروردگارت بخواه که رنگ گاو ) که باید ذبح شود ( را مشخص کند. خداوند « بقره صغراء فاقع لونها تسر الناظرین  انها

 فرمود:

بخشد. در عین حال در روانشناسی رنگها گاوی که به رنگ زرد خالص است به طوری که بینندگان را شادمانی و سرور می      

شود ) همان ( ر عنوان شده است و اثر آن به صورت روشنی و شادمانی و درخشانی ظاهر میرنگ زرد نشاط آور و چشمگی

 های آتش به شتران زرد مو رنگها در بسترهای مختلف معانی متفاوتی دارند، همچنان که در جای دیگری از قرآن کریم شراره
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انها ترمی  » شد و بر روان آدمی اثر گذارد. های آتش را به تصویر کاند تا این زردی شدت و حِذت شرارهتشبیه شده

افکند گویی آن شراره ) در بزرگی آن زبانه آتش مانند کاخی شراره می ( 88و  82) مرسالت: آیه « بشررکالقصر کانه جملت صفر 

 و رنگ ( مانند شتران زرد موی است.

 رنگ سبز:-7-2-3

الذی جمل لکم من الشجر االخصر ناراً فاذا انتم من » جا که فرموده است: در مورد رنگ سبز نیز آیات زیادی وجود دارد، آن      

برداری شما از درخت سبز ) و تر و تازه ( آتش قرار داده است ، تا وقتی که  آن خدایی که برای بهره ( 36) یس: آیه توقدون 

 خواهید برافروزید.می

دلیل شود ) مجله نگاه حوزه (. پس بیدر نتیجه سبز به سرخ تبدیل میگیرد و بنابراین کشاورزی در اختیار صنعت قرار می     

) دایره المعارف اند نیست که در دائره المعارف تشیع آمده است: سبز، شعار حیات و زندگی است و اهل بهشت ، پیوسته زنده

باشد. مصداق این صبر و تغییرات نیز می . بعالوه ، این رنگ نمایانگر عزم راسخ ، پایداری و مقاومت در برابر( 13ص  1تشیع: ج 

» به رنگ سبز درختان بهشتی اینگونه اشاره شده است:  04بینیم. در سوره مبارکه الرحمان آیه پایداری را در درختان سبز می

ص  1ج  ) تفسیر المیزان :( درختانش ، به نهایت رسیده است 8مدهامَّتان؛ آن دو بهشت سبز پر رنگ و پر درخت که انتهاج )

اند: والنظر الی اند و فرمودهو در جایی دیگر ایشان نگاه به سبزه و چمن را دعا و تعویذی برای درمان بیماریها دانسته (. 222

 (. 466البالغه : حکمت ) نهجالخضره ، نشره 

د و آن را خنک کننده ، تعدیل برنامروزه دانشمندان رنگ سبز را برای درمان بیماریهای عصبی و اختالالت روانی بکار می      

 خوابیها و خستگیها مؤثر است.اند. رنگ سبز در سیستم عصبی، برای بیکننده نور خورشید، مسکن و هیپتوتیک توصیف کرده

 (. 13ص  1) دایره المعارف تشیع: ج سازد کند و مویرگها را منبسط میفشار خون را کم می    

 های سیاده و سفید:رنگ-7-2-4

... و از کوهها نیز راههایی را خلق  ( 23) فاطر : آیه «. و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود » ...       

کرد؛ سفید و سرخ و به رنگهای مختلف و به رنگ کامالً سیاه. طبق این آیه ، کوهها به رنگ سفید خالص نیستند؛ چنانچه در 

که رنگ سفید کامل ، حتی در مدت کم، قدرت دید را ) به علت خستگی اعصاب و عضالت علم روانشناسی رنگها آمده است 

کند، که در صورت مداومت ممکن است تا مرحله ایجاد کوری پیش رود، چشم ( تغییر داده و دچار حوادث حاد و مزمن می

 (. 31سالم ، ص ) آیین بهزیستی امانند تماس طوالنی با برف ، یا منبع نور شدید طبیعی یا مصنوعی 

و من » شود : آمده است کلمه حمر به معنای رنگ قرمز دیده می 23در میان کلماتی که در سوره مبارکه فاطر آیه       

هایی به رنگ سفید و سرخ و رنگ های مختلف و ها نیز راهو از کوه« : الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سواد 

های مختلف مانند سیاه ، ها رنگها و سنگخلق کرد زیرا در ترکیبات شیمیایی عناصر تشکیل دهنده کوههمچنین کامالً سیاه 

 ها را وادار به اند و آنسفید ، خاکستری ، آبی ، بنفش و حتی قرمز وجود دارد . آزمایشاتی که بر روی افراد متفاوت انجام داده
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برد کند ؛ یعنی فشار خون را باال میاست این رنگ ، سیستم عصبی را تحریک میاند ، نشان داده تفکر به رنگ قرمز سیر کرده

کند . لذا رنگ قرمز از لحاظ تأثیری که بر سیستم اعصاب دارد یک عامل محرک به شمار تر میو تنفس و ضربان قلب را سریع

 هور و قدرت اراده است .آید و معنای فیزیولوژیک آن ، داشتن آرزوهای بسیار ، شور و شوق  زندگی و تمی

های روانی ها حسن و قبح ذاتی ندارند و هر زنگ درارای جنبهآید که رنگاز تأمل در آیات و روایات به وضوح به دست می      

باشد . قرآن انطباق وحی با واقعیت است و فطرت انسانی ، با کالم خداوند متعال ، های متفاوت میمثبت و گاه منفی در بستر

صبغه اهلل و » ها از جانب خداوند متعال در قرآن کریم اینگونه معرفی شده است : جهت است . بهترین رنگاره یکسو و همهمو

ایم . امام صادق ) ع ( در این ها رنگ خدایی است و ما برای او بنده؛ بهترین رنگ« من احسن من اهلل صبغه و نحن له عابدون . 

. و بندگی ما تنها رنگ خدایی معنا  (28ص8) اصول کافی : جالسالم ؛ آن رنگ آمیزی اسالم است فرماید : الصیغه هی زمینه می

کشاند ، و دنیا طلبان را ها ، صاحبان فکر را به سوی صانع متعال میدارد و بس . اگر چه بحث در زمینه آفرینش شگفت رنگ

ها خارج شدن و کند ، لیکن به یاد داشته باشیم که از تعلق رنگسازد و ارتباط آنان را با عالم باال قطع مینیز مدهوش خود می

ای دیگر است و از خداوند توفیق های معنوی دل سپردن خود بهترین نوع رنگ گرفتن است . که البته این نیز ، مقولهبه رنگی 

 طلبیم .درک این مقام را می

 تأثیرات رنگ بر درک محیطی : -7-3

توانند احساس سالمتی ، ناراحتی ، انفعال یا فعال بودن را ایجاد کنند . رنگ کردن سلط دارند . آنها میها بر انسان ترنگ      

تواند تأثیر مثبتی بر سالمت بیماران ها میتواند کارایی را کاهش یا افزایش دهد . در بیمارستانها ، دفاتر یا مدارس میکارخانه

با بزرگتر یا کوچکتر به نظر رسیدن اتاق و در نتیجه تأثیر مکان که باعث افزایش حس داشته باشد . این تأثیر به طور مستقیم 

تر تر یا ضعیفهای فضاها را قویتوانند کاربریها با قدرت خود میشود اعمال خواهد شد . بنابراین رنگمحدودیت یا آزادی می

های هماهنگ ، بدون تعدد زیاد رنگ ینش ترکیب رنگآفر "بندی و طراحی رنگ فضاهای داخلی یعنی کنند . در واقع ترکیب

 باشد .و عناصر طراحی ، که به مفهوم کنار هم قرار دادن قطعات در مسیر یا نه می

 کنیم :ها در طراحی داخلی و معماری اشاره میدر اینجا به برخی از خصوصیات رنگ

های های گرم از طول موج باالتر و رنگاین معنی که رنگ باشند . بههای سرد پس گرا میهای گرم جلو رونده و رنگرنگ -1

 تری برخوردارند.سرد از طول موج کوتاه

 باشند .های سرد جهت استراحت میرنگ های گرم دارای اثر فعال ، محرک و حتی تهییج کننده هستند اما رنگ -2

های گرم روشن اگر در باال قرار رنگ "ها دارد . نها بیشتر بستگی به تیرگی و روشنی موقعیت آاثر ایجاد شده توسط رنگ -8

های گرم تاریک در باشند ، اگر در پایین استفاده شود اثر مرتفع کننده دارند . از رنگگیرند ، به طور روانشناختی محرک می

شته و اگر در زیر به کار برده باال قرار گیرند ، اثر بزرگ کننده و اگر در اطراف قرار گیرند ، اثر محدودکننده و در بر گیرنده دا

های سرد و روشن در باال اثری شل و سست کننده و در اطراف اثر تمایل به دهند . رنگشوند ، حالت اطمینان را انتقال می

 ماایخولیایی دارند .

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

11 

ضا را کوچک های تیره در فضای بزرگ فدهند و رنگهای روشن در فضای کوچک از نظر بصری فضا را بزرگ نشان میرنگ -4

 دهند .نشان می

 رسند و از تیره تا روشن متغیرند .های درخشان از نظر بصری سبک به نظر میرنگ -1

باشد و تر میشود . در این میان زرد از همه وسیعجسم با رنگ روشن از نظر اندازه بزرگتر از اندازه واقعی تخمین زده می -0

 شکی قرار دارند .بعد از آن سفید ، قرمز ، سبز ، آبی و م

شود و جسمی به رنگ تیره وقتی در زمینه روشن جسمی به رنگ روشن وقتی در زمینه مشکی قرار گیرد بزرگتر دیده می -3

 رسد .قرار گیرد ، کوچک به نظر می

 مهد کودک:-8

کودک ایفا کرده و مهد کودک به عنوان فضایی که کودک در ان رشد می کند نقش اساسی در اموزش علمی و عملی به      

،هوش و خالقیت همواره به عنوان محلی برای اماده سازی کودک برای ورود به دنیای واقعی و بستری برای تقویت قدرت درک 

 و نیز اموزش رفتار های بهنجار اجتماعی در کودک مد مدنظر بوده است.

 www.graphicambient.comمنبع:  2611تصویر: مهد کودک پاژول، فرانسه  

 رنگ و آرامش و خالقیت کودک :-9

های متشابه یعنی رنگ "ها باید به همه عناصر موجود در اتاق توجه کرد . برای طراحی محیطی امن و آرام به وسیله رنگ       

با  های سرداند ، ایجاد آرامش میکنن . در این میان استفاده از رنگهایی که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهرنگ

کنند و موجب ایجاد های سرد مختصر کاهشی در دمای بدن فرد نگرنده ایجاد میشود . رنگطول موج پایین پیشنهاد می

 های سرد رنگ آبی از جایگاه باشد . در میان رنگشوند که جهت استراحت مفید میفضایی آرامش بخش و تفکر برانگیز می
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های مکمل به ها در افزایش میزان خالقیت نیز وضوح و شفافیت را به کمک رنگنگای برخوردار است . برای اثر بخشی رویژه

 آوریم .دست می

 نتیجه گیری:-11

 تمامی در و زندگی طول در انسان برای همواره بشری عالی نیاز یک عنوان به که است ذهنی و فکری فعالیت یک خالقیت      

 زمان در خاص های روش و اصول کارگیری به مستلزم امر این و است رشد و پرورش قابل خالقیت . است بوده مطرح ابعاد

 و پرورش ، تخیل گذاری پایه زمان کودکی ، است کودکی دوران خالقیت سازی بستر برای مناسب زمان که.است خاص

 نیازهای آوردن رب در خاص روشهای ولی.است آنان ارائه و دربیان نفس به اعتماد و ذهنیات عملی تجربه ، خالقیت شکوفایی

 و رشد مسیر در را کودک که است فرآیندی شامل میدهدکه اختصاص خود به را امر این در مهمی بخش نیز خالقیت پرورش

 اساسی نیازهای ارضای از بخش که رشد اساس ضرورتهای از یکی عنوان به محیط . میکند همراهی و راهنمایی خالقیت ارتقاء

 و انگیزش – کنجکاوی حس برانگیزنده عامل یک عنوان به کالبدی محیط چراکه . کند می یخودنمای دارد برعهده را کودک

 باشد نامناسب کودک آموزش و زندگی محیط اگر که است مشهود زمانی تاثیر این اوج . است بوده مطرح کودکان در خالقیت

 پرورش پرورش روشن های مصداق از یکی رمحو محیط یادگیری . کرد نخواهد نمو و رشد و ماند خواهد راکد او در خالقیت

 باشد دارا را الزم شرایط باید خود نیز محیط این اما .دارد کودکان آموزشی کالبد و محیط بر تکیه که است کودکان در خالقیت

 نیز یبخش و رنگ مانند کالبدی های ویژگی به مربوط آن از بخشی که شود واقع موثر کودکان در تخیل و انگیزش ایجاد در تا

 فعالیتهای انجام نهایت در و تجربی و آموزشی های بازی به راغب را کودک که است ایمنی و آسایش ، جذابیت چون روانی ابعاد

 . کند می خالقانه

  منابع

 مرکز. تهران " کودکان نیروا و جسمی شرایط با تناسب در مسکونی نواحی باز فضاهای طراحی مبانی) "1836 ( فریبرز ، فر ابهروز

 مسکن. و ساختمان تحقیقات

 ش. 1808جلدی ، 26از دوره  13استاد عالمه طباطبایی،ترجمه موسوی همدانی ،تفسیرالمیزان ،نشر بنیاد علمی فکری طباطبایی، ج 

 نوجوان و کودک ماه تابک کتابداری و رسانی اطالع نشریه " سازی تصویر در دیداری عناصر بررسی" (1384 ) الدین جمال ، اکرمی

 95 شماره.

 ایماژ طراحان انتشارات . تهران . اول چاپ . کودک رشد بر تاثیرات و بازی ) 1831 ( ع ، عسگری .ل ، انگجی

تهران دانشگاه انتشارات تهران.  دادستان وپریرخ منصور محمود" پیاژه دیدگاه"( 1836)  ژان ، پیاژه  

( ، دا یرالمعارف تشیع ، چاپ اول ، نشر محبی .1831حاج سید جوادی و خرمشاهی و خانی،)  

تهران مدرس تربیت دانشگاه"( دکتری رساله)   آن پرورش شیوه و خالقیت ماهیت تحلیل "(1830)السادات افضل ، حسینی  

   10-1ص 20 تهران نشریه رهیافت شماره". مدیریت در خالقیت و خالقیت مدیریت "( 1836) السادات افضل حسینی

 رضی، نهج البالغه. سید

 تهران آموزشی انتشارات. دوم چاپ .کریمی مصطفی " کند می فکر چگونه کودک  )" 1802 ( آ تریسی ، رونسن . جی دروتی ، سینگر
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 شهرسازی و معماری دانشکده دکتری نامه پایان . ایران در خالقیت ارتقاء رویکرد با کودک مهد طراحی های ایده) "1833 ( مینو ، شفاهی

 164-116 ص ایران صنعت و علم دانشگاه ،

 ( ، آیین بهزیستی اسالم ، چاپ سوم ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1803صبور اردوبادی ، احمد، )

 13 ص تهران. 23 شماره. زیبا هنرهای نشریه "آن دهنده شکل عوامل و مکان حس مفهوم) "1831 ( صادق فالحت،محمد

 تهران . قرن معماری و هنر نشر . گلکار آبتین ) داخلی طراحی در رنگ پالتهای ( دکوراتیو های رنگ  ( 1386 ) مارتا ، گیل . آنا ، کاسایان

 ( ، دستور زبان طراحی محیط های یادگیری ، چاپ دوم ، انتشارات  سبحان نور، تهران. 1833کامل نیا،ح، )

 تهران. دانشگاه و حوزه همکاری دفتر " رشد در ها دیدگاه سایر بر مروری و برونر دیدگاه بررسی) "1802 ( پروین ، کدیور

 ( ، چهل کلید رنگ در معماری داخلی، نشر آیرا ،چاپ اول، تهران. 1833کسرایی،فریدون،)

 علی اکبرزاده، مهدی، رنگ و تربیت ،چاپ دوم، نشر میشا ،چاپ سعید نو.

 همگام انتشارات.  تهران.  سروری "بدانید خود کودکان رفتار انیرو های ریشه درباره باید آنچه "(   1801)  رابرت یرلویی پی ، الفون

 ( ،ترجمه ویدا ابی زاده ،روانشناسی رنگ ها،نشر درسا، تهران.1831،ماکس )لوشر

 13ص تهران . بهشتی شهید دانشگاه انتشارات " محیط روانشناسی) "1800 ( شهرناز ، مرتضوی

 آموزش انتشارات . تهران . اول چاپ بازی راه از جسمی و اجتماعی – عاطفی-روانی تاختالال درمان و پیشگیری) "1830 ( م ، مقدم

 کودکان

 ساسان انتشارات . شیراز . دهم چاپ " بازی روانشناسی ) 1830 (،س مهجور

 ن.شهر آب، چاپ چهارم، تهرا-( ، ترجمه کورش محمودی، اطالعات معماری  نویفرت ، نشر آینده سازان1830نویفرت، ارنست،)

 "ایران در یونسکو ملی کمسیون پرورش و آموزش و هنر") 1884 ( یونسکو
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