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تحليل آماري تأثير رنگ سالن امتحانات 
بر مؤلفه  هاي روانشناختي دانشجويان
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چکيده :
با توجه به تأثير محيط کالبدی بر انسان، می  توان با تعيين کيفيات عناصر فضايی، به خلق محيطي با ويژگي های مطلوب 
ــالن امتحانات از ديدگاه دانشجويان، پرداخته است. از  ــتا مقاله حاضر به بررسی رنگ مناسب س ــت يافت. در اين راس دس
آنجايی که رنگ ها دارای تأثيرات فيزيولوژيکی و روانی بر انسان ها می باشند، با شناخت صحيح و بهره  گيری به جا از آن ها در 
فضاي كالبدي، می  توان به ايجاد حس آرامش در افراد کمک کرد؛ ضمن اينکه تغيير رنگ فضاهای موجود، با توجه به تأثير 

روشنی که بر مخاطبين دارد، هزينه چندانی را نيازمند نيست.
 در اين مطالعه دامنه آرامش از حذف اضطراب تا ايجاد بستر مناسب برای تفکر و تمرکز در طول آزمون در نظر گرفته 

شده است و صرفًا رنگمايه مورد تحقيق قرار گرفته است و ارزش و اشباعيت رنگ ثابت فرض شده است. 
اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق پيمايشی، رنگمايه رنگ مناسب برای سالن امتحانات را در جامعه آماری متشکل 
ــکده معماری دانشگاه علم و صنعت ايران، مورد بررسی قرار داده است. نتيجه آزمون صورت گرفته  ــجويان دانش از دانش
بيانگر اين امر است که ارزش رنگ در مقابل رنگمايه، بر ميزان آرامش بخش بودن آن تأثير بيشتري دارد تا جايی که رنگ 
ــت به عنوان آرامش بخش ترين گزينه شناخته شد، اما در عين حال  ــفيد که دارای باالترين ارزش رنگی و فاقد رنگمايه اس س

آرامش بخش ترين رنگمايه از ديد دانشجويان، رنگمايه متوسط آبی (آبی با رنگمايه ۴۰-) بوده است.
با شناخت رنگمايه مناسب برای رنگ ديوارهای سالن امتحانات، در مراحل بعدی اين مطالعه می  توان به تعيين ارزش و 
ــده پرداخت تا رنگ مناسب به طور دقيق مشخص شود و با اجرای آن در سالن  ــباعيت آن رنگ با رنگمايه مشخص ش اش
ــت يک بازه زمانی پرداخت، تا از صحت  ــی تأثر آن بر نتيجه امتحانات، بعد از گذش ــی، به بررس امتحانات محيطی آموزش

مطالعات اطمينان حاصل کرد.   
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مقدمه
امتحان در سيستم آموزشی، شيوه سنجش ميزان يادگيری است، اما 
گاهًا دانش آموزان و دانشجويان به دليل اضطراب و ناتوانی در تمرکز 
ــخگويی به  ــتن دانش الزم، قادر به پاس ــول امتحان، با وجود داش در ط
سواالت نيستند. احتماًال تجربه تأثير فضايي مكان  هاي مختلف بر حاالت 
ــته. اين  ــه آن، برای همگان وجود داش ــول آزمون و نتيج ــي در ط روان
حاالت روانی گوناگون ناشی از تأثير محيط بر رفتار افراد در آن مکان-

ها است که می تواند بر عملکردشان موثر باشد. به اين ترتيب با توجه به 
تأثير محيط بر رفتار انسان، که موضوع علم روانشناسی محيط است، 
می توان با طراحی درست فضای امتحانات تاحدی بر معضل اضطراب 

و ناآرامی دانشجويان در هنگام امتحان غلبه کرد.
ــی قرار  ــی محيط مورد بررس ــه در روانشناس ــی ک ــه عوامل  از جمل
می گيرد تأثير عوال فيزيکی مانند نور، رنگ و دما بر رفتار انسان است 
(Van Note Chism,2006:2.4). از  اين ميان با توجه به تأثير زياد رنگ 
ــهولت امكان تغيير رنگ  ــاي يك اتاق بر كيفيت فضايي آن و س ديواره
ــناخت رنگ مناسب  فضاهاي موجود، با تغيير رنگ ديوارها و اثاثيه، ش
ــد در بهبود كيفيت فضايي  ــالن امتحانات مي توان براي فضايي مانند س

تأثير بسزايي داشته باشد. 

۱. تأثيرات روانشناسی و فيزيولوژيکی رنگ ها
از ديدگاه علمي، اشياء رنگ ندارند بلكه در حقيقت درك رنگ مربوط 
ــيئي می تابد  ــه نور به ش ــت. زماني ك ــيء اس ــاب نور از آن ش ــه بازت ب
ــده و مابقي بازتاب مي شود و يا عبور  ــي از طول موج  ها جذب ش بخش
ــده به بيننده نمي رسد و طول موج هايي  مي كند. طول موج  هاي جذب ش
ــكيل مي دهد. اگر جسمي قرمز  ــيء را تش ــود رنگ ش كه منعکس مي ش
ــي از نور كه  ــم طول موج هاي ــت كه آن جس ــود، به اين معنا اس ديده ش
ــوند جذب کرده و قرمز را منعكس  ــبز ديده مي ش به رنگ هاي آبي و س

.(Erdogan,2008:2129) مي كند
ــان تأثيرگذارند. به عنوان مثال  ــا بر عملکرد و فيزيولوژيک انس رنگ ه
ــت. محققان  ــار خون، ميزان تنفس و زمان واکنش مؤثر اس رنگ بر فش
ــعات  ــی و بيومکانيکی فعال و دقيقی از تشعش ــخ های فيزيولوژيک پاس
ــف  ــان کش ــی را بر روی بدن انس ــای مصنوع ــيدی و محيط ه خورش
ــنايی و تاريک  ــد. ريتم های هورمونی و بيومکانيکی بدن با روش نمودن
شبانه روز انطباق زمانی دارند. مقدار طبيعی مالتونين منتشره در بدن 
(هورمونی که توسط پينه آل ساخته می شود) متأثر از سيکل روشنايی 
ــرات منحني های  ــواب، تغيي ــده روی خ ــدار مالتونين توليد ش ــت. مق اس
الکتروانسفاگرام و افزايش سطح سروتونين (انتقال دهنده عصبی) تأثير 
ــی  دارد (Wrtman,1975). طبق يافته های ولفر۱، انرژی الکترومغناطيس
نور روی يک يا تعداد بيشتری از انتقال دهنده  های عصبی اثر می گذارد 

(موعودی، ۱۳۷۹: ۵۶). 
ــل رنگ ها چه به  ــان در مقاب ــی رفتارهای انس ــد بررس ــوم جدي در عل
ــی و چه به صورت واکنش فيزيولوژيک يک  صورت واکنش روانشناس
جا مطرح و بررسی می  شود۲. اما به طور دقيق شروع تحقيقات پيرامون 

تأثيرات رنگ بر انسان مربوط به اواسط قرن بيستم است.
ــوئيس  ــورل۱۴ در يک کلينيک در س ــن ش ــر يوگ ــال ۱۹۷۱ دکت در س
ــر  ــی را در زمينه رنگ درمانی انجام داد و گزارش آن را منتش تحقيقات
ــرعت تنفس، حواس جسمانی، اثرات  ــارخون، ضربان قلب، س کرد. فش
درد و واکنش های روانی مواردی بودند که در اين آزمايش مورد مداقه 

ــال ۱۹۷۷ مشابه آن نيز تحقيقاتی از سوی فرانک  قرار می  گرفت. در س
گبرت۱۵ بر روی دانشجويانی که سنی بين ۲۰ تا ۴۰ سال داشتند انجام 
ــد. در تمام اين آزمايش به طور تقريبی مشخص شد، رنگ هاي قرمز  ش
ــی  ــبز آرام کننده. با بررس ــتند و رنگ هاي آبی و س و زرد محرک هس
ــوان نتيجه گرفت  ــده از اين گونه تحقيقات می ت ــت آم تمام نتايج به دس
ــتر از رنگ های دارای طول موج  که رنگ های دارای طول موج بلند، بيش

کوتاه، محرک هستند (بختياری فرد،۱۳۸۸: ۸۸-۸۵).   
البته بايد توجه داشت که واکنش های انسان در مقابل رنگ به عواملی 
ــا در آن فرهنگ و منطقه جغرافيايی  ــون فرهنگ، معانی نمادين رنگ ه چ
ــت. برای مثال «زرد در ميان اقوام انگليسی  نژاد يا تحت  ــته اس نيز وابس
ــت درحالی که در فرهنگ  تأثير فرهنگ آنان، نماد بی وفايی و نفرت اس
ــت.  ــالمی، نماد پيروزی و زرد طاليی و زرين نماد جبروت الهی اس اس
ــويان رنگ اميدواری است و در اسالم رنگ  ــبز در ميان فرانس رنگ س

واليت الهی است که رنگ رسول اکرم(ص) و اهل بيت(ع) اوست. 
بنابراين در روانشناسی نمی  توان قاطعانه بر يک يا چند معيار متکی 
ــوی ديگر مفاهيمی  ــم داد. از س ــان ها تعمي ــد و آن ها را برای همه انس ش
ــا برگزيده  ــی از رنگ ه ــی برای برخ ــيله مردمان ــی به وس ــه در دوران ک
ــت و اعتبار آن بر همه زمان ها  ــت، در همان دوران معتبر اس ــده اس ش
ــه رنگ انتخابی  ــود(آيت اللهی،۱۳۸۱: ۱۱۷). ضمن اينک ــترده نمی  ش گس
ــور و بافت  ــنی، اثرات ن ــای غلظت، تيرگی و روش ــود دارای متغيره خ
ــر ميزان و  ــا را، می  توان در اث ــت درونی رنگ ه ــت ماهي ــت. در حقيق اس
ــه بعد رنگی رنگمايه يا فام۱۶، ارزش۱۷ و اشباعيت۱۸  ــتراک س درصد اش
ــنايی يک رنگ را  ــن ارزش رنگی، که ميزان روش ــن کرد. دراين بي تعيي
بيان می کند، به عنوان مهم ترين عامل در جاذبه و ترجيح يک رنگ نقش 
ــودی، ۱۳۷۹: ۳۷)، ــرار می گيرد (موع ــه دوم ق ــه در درج  دارد و رنگماي
ــت که  (Mehrabian & Russell,1974,p: p. 56-59).  اما بايد توجه داش
برای ساخت و معرفی يک رنگ ابتدا می بايست رنگمايه را تعيين کرد و 

پس از آن ارزش و اشباعيت آن را معين نمود.

۲. تأثير رنگ بر زمان و مکان
ــوی که نور و  ــت، به نح ــخيص زمان فرد مؤثر اس رنگ بر حس تش
فضای قرمز منجر به تخمين بيش از اندازه زمان و سبز يا آبی منجر به 
ــخص می  شود (مکانيسم اين پديده  تخمين کمتری از اندازه زمان در ش
ــناخته شده نيست) (موعودی، ۱۳۷۹: ۵۴).  سرعت گذر زمان، و عدم  ش
ــت که می  تواند باعث  ــان در کنترل آن از جمله عواملی اس ــی انس تواناي
ــان شود، درحالی که استفاده درست  ايجاد ناآرامی و اضطراب در انس
ــه جا از رنگ ها و نورها می  تواند آرامش الزم را برای بودن در فضا  و  ب
و حتی تمرکز فراهم آورد. به اين ترتيب رنگ های سبز يا آبی، در مقابل 
قرمز، می تواند برای فضای امتحان مناسب تر باشد؛ چرا که فشار ناشی 
از سرعت گذر زمان و خستگی ناشی از آن می  تواند بر آزمون دهندگان 

و حتی نتيجه آزمون موثر باشد.
ــايز و  ــالوه بر زمان، رنگ همچنين می تواند تغييراتی در ادراک س ع
ــا به رنگ های  ــگ آميزی ديوارهای يک فض ــدازه نيز ايجاد نمايد. رن ان
ــازد؛ در حالی که  ــر بزرگتر نمايان می  س ــکان را در ظاه ــن، آن م روش
ــباعيت باال) و گرم تأثير عکس بر  رنگ های تاريک، پررنگ (با درجه اش
ــرد  ــا دارند (موعودی، ۱۳۷۹: ۵۴) و(Franz,2007:21). رنگ های س فض
ــزرگ می  نمايد. رنگ های  ــالن يا فضای عمومی ب ــک به بزرگی يک س کم
ــث تحريک افراد  ــا و نردبان های مارپيچ باع ــن و زنده در راهروه روش
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ــود. به اين ترتيب با رنگ آميزی درست  جهت مراعات در حرکت می  ش
ــاری که ممکن است به دليل کوچک بودن فضا و يا  فضا می  توان از فش
ــته کنندگی آن به دليل طول زياد و يکنواختش بر انسان وارد آورد،  خس
پيشگيری کرد. به اين ترتيب می توان با توجه به تعداد آزمون دهندگان 
ــه يا  ــالن امتحانات و نوع امتحان که در چه مقياس، کالس، مدرس در س

منطقه، برگزار می شود از رنگ های مناسب استفاده کرد.
ــان نيازمند دريافت داده ای  ــت که برخی مواقع انس بايد توجه داش
ــت و در غير اين صورت به دليل حس عدم کنترل بر  در يک فضا اس
فضا، ناآشنايی با آن و برآورد نشدن نيازهايش احساس عدم امنيت 
ــل برگزاري  ــي كه نمي  تواند مح ــرد،  مانند زمان ــی خواهد ک و ناآرام
ــد. در اين حالت می  توان  ــماره صندلي خود را پيدا كن ــون و يا ش آزم
ــوند (به  ــاير رنگ ها ديده می  ش ــتفاده از رنگ هايی که زودتر از س با اس
ــات و پيام مورد نظر را  ــوان مثال در قالب تابلوي اعالنات) اطالع عن

به مخاطب انتقال داد.  
ــخص  ــهای ويژه  ای تا حد زيادی مش ــام آزمايش  ــان با انج متخصص
ــی از اين  ــوند. در انجام يک ــر ديده می  ش ــدام رنگ ها زودت ــد که ک کرده ان
آزمايش ها، يک سطح که  از سطوح کوچک تر رنگي تشکيل شده بود، در 
کسری از يک ثانيه به داوطلبان آزمايش نشان داده شد و از آن ها خواسته 
شد اولين رنگی را که ديدند مشخص کنند. نتايج چنين بود: نارنجی، قرمز، 
ــتری به ترتيب رنگ هايی بودند  ــبز، زرد، بنفش و خاکس ــياه، س آبی، س
ــوب  ــدند. رنگ نارنجی و قرمز که از رنگ های گرم محس ــه ديده می ش ک
ــوند دارای بيشترين مقدار توجه و دريافت هستند، اما رنگ هايی که  می ش
ــتر حاصل و نتيجه ذوق و  ــد از رنگ زرد قرار دارند دريافتَ آن ها بيش بع
ــليقه فردی است. همچنين دريافت رنگ آبی ارزش خاصی ندارد؛ چرا  س
که اين رنگ مورد پسند و محبوب اکثر مردم است و دليل باال بودن مقدار 
ــت. در واقع  ــه آن در اين آزمايش نيز همين عالقه مندی بوده اس توجه ب
بيشترين رنگ های قابل ديد، رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و سبز هستند 
ــدت اختالف رنگ ها، همجواری  (بختياری فرد، ۱۳۸۸: ۹۱). عالوه بر اين ش
رنگ ها، اثرگذاری نور، غير متعارف بودن رنگ، عوامل ديگری هستند که 
ــتفاده  ــتفاده قرار گيرد. می توان با اس می  تواند برای جلب توجه مورد اس
ــرای آزمون را در اختيار آزمون  ــن ويژگی ها، اطالعات مورد نياز ب از اي
دهندگان قرار داد و هنگام انتخاب محل، رنگ وساير ويژگی  های تابلوی 

اعالنات سالن امتحان از آن  ها بهره برد.  

۳. رنگ های آرامش بخش
ــک (۱۹۹۴)  ــگ (۱۹۹۰) و فرانک من ــای فريلين ــه به آزمايش ه با توج
(بختياری فرد،۱۳۸۸: ۸۶-۸۸)، می توان رنگ های آبی و سبز را به عنوان 
ــر را فراهم آورند به  ــد زمينه تفک ــی که می  توانن رنگ های آرامش بخش
ــمار آورد. دانش امروز ثابت کرده است اکثر مردم با ديدن رنگ آبی  ش
و آبی تيره فشار خون شان کم می  شود و به يکَ آرامش خيال می رسند 
و برعکس فشار خون اکثر مردم با ديدن رنگ قرمز باال می رود و نوعی 

فشار عصبی خفيف در آنان به وجود می آيد.
دکتر ماکس لوچر روانشناس سوئيسی، نويسنده کتاب روانشناسی 
رنگ در توجيه اين مسئله معتقد است که انسان اوليه در هنگام روز که 
ــکار می  رفته است و عمل شکار  ــيد وجود داشته به ش نور گرم خورش
ــز، يادآور خون  ــر نبوده و رنگ قرم ــه برای او خالی از خط ــز هميش ني
جانوران و يا گاهی هم خون خود شکارچی بوده است. از اين رو رنگ 
ــدار و خطر و رنگ زرد  ــودآگاه برای او عالمت هش ــز به طور ناخ قرم

عالمت فعاليت و تحرک بوده است. از طرفی او شب، هنگامی که آسمان 
ــتراحت می کرده  ــاب به رنگ آبی تيره در می  آمده اس ــا تابش نور مهت ب
ــانی از آرامش و استراحت است  ــت؛ از اين رو رنگ آبی برای او نش  اس
ــر اين تأثير فيزيولوژيکی رنگ را به  ــر، ۱۳۷۳: ۱۵). درحقيقت لوچ (لوچ
ــان می داند و اينکه به احتمال  دليل جايگاه آن در ناخودآگاه جمعی انس
ــه تصاوير پنهان  ــی رنگ ها مربوط ب ــا درباره زيباي ــات اوليه م احساس

رنگ هايی است که در روان ما جا دارد.

۴. رنگ های مناسب سالن امتحانات از ديد دانشجويان
همان طور که اشاره شد هدف از اين تحقيق دريافت رنگمايه مناسب 
سالن امتحانات، از ديد دانشجويان است. فضايی مانند سالن امتحانات 
ضمن اينکه می بايست آرامش بخش باشد تا از اضطراب آزمون  دهندگان 
ــت برای تمرکز و تفکر کردن ايشان در طول آزمون نيز  بکاهد، می  بايس
ــنی  ــد. از آن جايی که درک افراد از رنگ در گروه های س ــب باش مناس
ــالن  ــب س ــت (Erdogan,2008,21-29) رنگ مناس مختلف متفاوت اس
امتحانات نيز ممکن است بين گروه های سنی گوناگون تمايز داشته باشد.  
ــت فرهنگ و باورها نيز در جوامع مختلف بر اين  ضمن اينکه ممکن اس
مسئله تأثير گذار باشد. به اين منظور برای شناسايی رنگ مناسب سالن 
امتحانات از ديدگاه دانشجويان (با توجه به دو ويژگی آرامش بخشی و 
ــالن امتحانات است) تحقيقی در  قابليت تمرکز که الزمه فضايی چون س
دو بخش،  از دانشجويان معماري دانشگاه علم و صنعت ايران (به عنوان 
ــي) در اوايل دی ماه صورت گرفت؛  جامعه نمونه جوانان محصل ايران
ــی بود که اضطراب را از  در مرحله اول هدف دريافت رنگ آرامش بخش
دانشجويان دور می کند و در مرحله دوم تعيين مطلوب ترين رنگ فضا 

برای تمرکز و تفکر در آن مکان.
ــکيل می  دهد. در اين  ــه، رنگ اصلی را تش ــا توجه به اين که رنگماي ب
ــباعيت رنگ و تغيير رنگمايه،  ــتن ارزش و اش آزمايش با ثابت نگه داش
ــرای اين  ــد. ب ــالن امتحانات پرداخته ش ــب س ــايی رنگ مناس به شناس
ــتم RGB انتخاب  ــبز در سيس ــور چهار رنگ قرمز، آبی، زرد و س منظ
ــد۲۲ و با تغيير رنگمايه اين چهار رنگ در طيفی ۲۰ تايی با نرم افزار  ش
PhotoShop، ۱۸ رنگ حاصل شد (جدول شماره۱). به کمک همين نرم 
ــتری۲۳ با  ــقف و کف خاکس افزار ديوارهای تصوير يک اتاق خالی با س
ــد تا با نمايش  ــفيد، رنگ آميزی ش ــگ حاصله، به اضافه رنگ س ۱۸ رن
ــش بتوانند به راحتی خود را در فضاهايی به  اين تصاوير، گروه آزماي

رنگ های مورد نظر تصور کنند. 
ــامل ۶۰ نفر (۳۰ نفر مؤنث و ۳۰ نفر مذکر) از گروه  گروه آزمايش ش
ــده توسط صفحه  ــال بود۲۴ و ۱۹ تصوير حاصل ش ــنی ۱۸ تا ۲۳ س س
ــش اول، گروه  ــد. در آزماي ــه اين گروه نمايش داده ش ــش رايانه ب نماي
آزمايش آرامش  بخش  ترين فضا را که اضطراب را از آن  ها دور می  کند 
ــاب کردند و در آزمايش دوم فضايي را كه بهترين قابليت را براي  انتخ
تمركز و تفكر كردن دارد، از ميان تصاوير برگزينند. در هر دو آزمايش 
ــد از نمايش تک تک تصاوير، تمام تصاوير کنارهم به گروه آزمايش  بع
نمايش داده شد تا در آزمايش اول تصويري را كه بيشترين و كمترين 
ويژگي آرامش بخشي را دارد يادداشت كنند و در آزمايش دوم شماره 

مناسب ترين فضاي تمركز و تفكر را بنويسند. 
ــيت و در  ــماره ۱ به تفکيک جنس ــش اول در نمودار ش ــه آزماي نتيج

نمودار شماره ۲ درجمع نشان داده شده است.

تحليل آماري تأثير رنگ سالن امتحانات 
بر مؤلفه  هاي روانشناختي دانشجويان
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۱-الف: رنگ آبی با رنگمايه ۶۰-
۱-ب: رنگ آبی با رنگمايه ۴۰-
۱-ج: رنگ آبی با رنگمايه ۲۰-

(RGB پيش فرض در سيستم) ۱-د: رنگ آبی
۱-ه: رنگ آبی با رنگمايه ۲۰+

۱-ی: رنگ مجنتا (magenta) با رنگمايه ۲۰-

(RGB پيش فرض در سيستم) ۲-الف: رنگ مجنتا
۲-ب: رنگ مجنتا  با رنگمايه ۲۰+

۲-ج: رنگ قرمز  با رنگمايه ۲۰-
(RGB پيش فرض در سيستم) ۲-د: رنگ قرمز

۲-ه: رنگ قرمز  با رنگمايه ۲۰+
۲-ی: رنگ زرد  با رنگمايه ۲۰-

(RGB پيش فرض در سيستم) ۳-الف: رنگ زرد
۳-ب: رنگ زرد با رنگمايه ۲۰+
۳-ج: رنگ سبز  با رنگمايه ۲۰-

(RGB پيش فرض در سيستم) ۳-د: رنگ سبز
۳-ه: رنگ سبز  با رنگمايه ۲۰+

۳-ی: رنگ سبز  با رنگمايه ۴۰+

جدول شماره ۲: درصد انتخاب آرامش بخش ترين رنگ فضا به تفکيک مونث و مذکر

یهدجبالف

۱

۲

۳

سفيد۲-ه۲-د۲-ج۲-ب۲-الف۱-ی۱-ه۱-د۱-ج۱-ب۱-الف۳-ی۳-ه۳-د۳-ج۳-ب۳-الف۲-ی
رنگ (با توجه به 
جدول شماره ۱)

۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۳۰۰۰۰۳۰۰۱۱

تعداد آزمودنی های 
مونث که آن رنگ را 

انتخاب کرده اند

۰۰٪۱,۷٪۱,۷۰۰۰۰۰٪۱۸,۳٪۵۰۰۰۰٪۵۰۰٪۱۸,۳

درصد انتخابت گروه 
مونث به عنوان 

آرامش بخش ترين 
رنگ

۰۰۱۰۰۰۰۰۰۹۴۱۰۱۰۵۲۰۷

تعداد آزمودنی های 
مذکر که آن رنگ را 

انتخاب کرده اند

۰۰٪۱,۷۰۰۰۰۰۰٪۱۵٪۶,۷٪۱,۷۰٪۱,۷۰٪۸,۳٪۳,۳۰٪۱۱,۶

درصد انتخابت گروه 
مذکر به عنوان 

آرامش بخش ترين 
رنگ

جدول شماره۱: رنگ های حاصله با تغيير رنگمايه

نمودار شماره۱: آرامش بخش ترين رنگ فضا از ديد دانشجويان معماری دانشگاه علم و صنعت ايران
با ۱۸ تا ۲۳ سال سن ( به تفکيک جنسيت)



۱۲۳

ــود که جنسيت افراد  ــماره ۱ و ۲ روشن می  ش ــه نمودار ش با مقايس
ــت و در هر دو  ــا بی  تأثيراس ــگ آرامش  بخش برای فض ــاب رن در انتخ
ــم می خورد (جدول شماره  ــابهی به چش گروه مونث و مذكر تمايل مش
ــفيد را  ــروه (۴۷/۵٪ از کل گروه آزمايش) رنگ س ــت هر دو گ ۲). اکثري
ــوان آرامش بخش  ترين رنگ فضا برگزيدند و بعد از آن به ترتيب  به عن
ــماره (۱-ب) با ۲۲/۵٪، (۳-ب) با ۱۰٪، (۳-الف) با ۵٪، (۲-ج)  رنگ های ش
ــا ۲/۵٪، (۳-ی) با ۲/۵٪ و(۳-د) با ٪۲/۵  ــا ۵٪، (۱-الف) با ۵٪، (۲-ب) ب ب
انتخاب شدند. به اين ترتيب با توجه به اينكه در اغلب دانشگاه  ها تفكيك 
جنسيتي صورت نگرفته است، مي توان با اطمينان بيشتري يك رنگ را 
به عنوان رنگ مناسب سالن امتحانات براي آرامش بيشتر دانشجويان 
ــابه گروه زن و مرد در برگزيدن رنگ »  ــنهاد كرد. با استناد به تش پيش
آرامش بخش، و عدم تفكيك جنسيتي اغلب دانشگاه  ها، در مراحل بعدي 
ــيتي  ــج بدون توجه به تفكيك جنس ــش و آزمايش دوم، نتاي ــن آزماي اي

بررسي و اعالم شده است.  
ــن تر  ــفيد را به دليل ماليم و روش ــونده  ها، رنگ س اغلب آزمايش ش
ــفيد  ــماره ۳) در حقيقت رنگ س ــدول ش ــد (ج ــاب كردن ــودن آن انتخ ب
ــه اين ترتيب  ــت. ب ــان تمام رنگ  ها داراس ــي را مي ــن ارزش رنگ باالتري
ــود که روشنايی و تيرگی رنگ که با ارزش (value) بيان   مالحظه می ش
ــزايی دارد و چه بسا از  ــود، در آرامش  بخش بودن رنگ تأثير بس می  ش
ــبت به خود رنگمايه برخوردار باشد. مسئله ديگر  ــتری نس اهميت بيش
ــتردگی دامنه استفاده از رنگ سفيد در فضاها است که ممکن است  گس
ــه طور ناخودآگاه و به دليل تجربه فضايی مکرر اين رنگ و عادت به  ب
ديدن آن در اغلب فضاها، در انتخاب گروه آزمايش مؤثر بوده باشد (كه 

البته تأييد اين فرضيه نيازمند مطالعه اي ديگر است). 
ــد و نتيجه آن در  ــفيد انجام ش اين آزمايش بار ديگر با حذف رنگ س

نمودار شماره ۳ نمايش داده شده است.

نمودار شماره ۲: آرامش بخش ترين رنگ فضا از ديد دانشجويان معماری دانشگاه علم و صنعت ايران
با ۱۸ تا ۲۳ سال سن( بدون تفکيک جنسيت)

جدول شماره ۳: انتخاب رنگ آرامش بخش براي سالن امتحانات توسط دانشجويان معماري 
دانشگاه علم و صنعت ايران (مرحله اول)

رنگسفيد۲-ی۳-الف۳-ب۳-ج۳-د۳-ه۳-ی۱-الف۱-ب۱-ج۱-د۱-ه۱-ی۲-الف۲-ب۲-ج۲-د۲-ه

۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۰۷۱۰۱۰۸۲۰۱۸

تعداد آزمودنی هايی 
که آن رنگ را انتخاب 

کرده اند

۰۰٪۳,۳٪۱,۷۰۰۰۰۰٪۳۳,۳٪۱۱,۷٪۱,۷۰٪۱,۷۰٪۱۳,۳٪۳,۳۰٪۳۰

درصد انتخابت 
به عنوان 

آرامش بخش ترين رنگ

تحليل آماري تأثير رنگ سالن امتحانات 
بر مؤلفه  هاي روانشناختي دانشجويان
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ــده، رنگ  ــن رنگ فضای انتخاب ش ــه آرامش بخش  تري ــن مرحل در اي
ــماره۱ بود که در حقيقت رنگ آبی است که رنگمايه  (۱-ب) از جدول ش

آن نه خيلی زياد است و نه کم (جدول شماره ۴).
ــده رنگ قرمز بوده  در هر دو مرحله آزمايش آخرين رنگ انتخاب ش
ــت. درحقيقت پيمايش حاضر تأکيدی بر اين امر است که فضايی به  اس
ــه همراه خواهد  ــش را برای مخاطبين جوان ب ــگ قرمز کمترين آرام رن
ــته  اند  ــن بر اين امر اذعان داش ــه پيش از اين محققي ــت، همچنان ک داش
(لوچر، ۱۳۷۳: ۱۵) (موعودی،۱۳۷۹ :۴۹) و (بختياری فرد، ۱۳۸۸: ۸۶) و 
ــن است كه استفاده از چنين رنگي در سالن امتحانات يا فضاهاي  روش

عمومي منتهي به آن، مي  تواند بر اضطراب دانشجويان در زمان امتحان 
بيافزايد.

ــته شد مناسب ترين رنگ فضا   در آزمايش دوم از گروه آزمايش خواس
براي تمركز و تفكر را انتخاب كنند (نتيجه اين آزمايش در جدول شماره ۵ 
و نمودار شماره ۴ نمايش داده شده است). در اين آزمايش، مشابه آزمايش 
اول، اولويت اول رنگ براي فضاي مناسب تمركز و تفكر (با ۶۶,۳۳٪)، رنگ 
ــفيد بوده كه با توجه به داليل ذكر شده، اين آزمايش نيز با حذف رنگ  س
سفيد مجدداً انجام شد و رنگ ۱-ب از جدول شماره ۱ (با ۴۳,۳۳٪) بيشترين 

درصد انتخاب را به خود اختصاص داد (جدول شماره۶).

جدول  شماره ۴: انتخاب رنگ آرامش بخش براي سالن امتحانات توسط دانشجويان معماري 
دانشگاه علم و صنعت ايران (مرحله دوم)

جدول  شماره۵:انتخاب رنگ مناسب  براي تمركز و تفكر در سالن امتحانات توسط دانشجويان معماري 
دانشگاه علم و صنعت ايران (مرحله اول)

رنگ۲-ی۳-الف۳-ب۳-ج۳-د۳-ه۳-ی۱-الف۱-ب۱-ج۱-د۱-ه۱-ی۲-الف۲-ب۲-ج۲-د۲-ه

۰۰۳۱۰۲۱۱۰۲۶۸۲۰۱۰۹۶۰

تعداد آزمودني هايی که 
آن رنگ را انتخاب 

کرده اند

۰۰٪۵٪۱,۷۰٪۳,۳٪۱,۷٪۱,۷۰٪۴۳,۳٪۱۳,۳٪۳,۳۰٪۱,۷۰٪۱۵٪۱۰۰
درصد انتخاب به عنوان 
آرامش بخش ترين رنگ

رنگسفيد۲-ی۳-الف۳-ب۳-ج۳-د۳-ه۳-ی۱-الف۱-ب۱-ج۱-د۱-ه۱-ی۲-الف۲-ب۲-ج۲-د۲-ه

۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۱۱۰۰۱۵۰۰۳۸
تعداد آزمودنی هايی که آن 

رنگ را انتخاب کرده اند

۰۰۰۰۰۰۰۰٪۸,۳٪۱۵٪۱,۷٪۱,۷۰۰٪۱,۷٪۸,۳۰۰٪۶۳,۳

درصد انتخابت به عنوان 
مناسب ترين رنگ فضا 

برای تمرکز و تفکر

نمودار شماره۳: آرامش بخش ترين رنگ فضا از ديد دانشجويان معماری دانشگاه علم و صنعت ايران
با ۱۸ تا ۲۳ سال سن (با حذف رنگ سفيد)



۱۲۵

ــت اين سوال مطرح شود که آيا رنگ های برگزيده شده  حال ممکن اس
ــاداری ميان رنگ ها و  ــده  اند و يا ارتباط معن به طور تصادفی انتخاب ش
ــجويان وجود دارد؟ لذا براي تأييد ارتباط ميان رنگ فضا  انتخاب دانش
ــجويان،  از آزمون آماري  ــزان آرامش  بخش بودن آن از ديد دانش و مي
غيرپارامتري كولموگروف-اسميرنوف۲۵ براي تجزيه و تحليل داده هاي 
ــع فراواني  ــه يك توزي ــرا كه هدف مقايس ــد، چ ــتفاده ش اين تحقيق اس
ــته مقاديري كه بر روي مقياس ترتيبي قرار  ــده از يك رش ــاهده ش مش
ــت.۲۷  در آزمايش اول با  دارند، با يك توزيع «فراواني نظري»۲۶ بوده اس
ــادار بودن تفاوت ها) و با توجه به جدول  فرضα) α =۰,۰۱، درجه معن
ــت و  احتمال وقوعي برابر با  ــماره D ،۷ (انحراف ماكزيمم) ۰,۳۶ اس ش
P<۰,۰۱ تحت H0 (فرضيه پوچ) دارد. فرضيه پوچ در اين آزمايش مبني 
بر اين است كه هيچ تفاوت معني داري بين تعداد انتخاب ۱۹رنگ مختلف 
ــده تنها تغييرات مربوط  ــاهده ش وجود ندارد و تفاوت هاي احتمالي مش

ــت كه از نمونه  گيري تصادفي از جامعه اي كه  ــانس و تصادف اس به ش
ــار مي  ر ود. از آن جايي كه P يعني  ــت انتظ در آن f1=f2=f3=…=f19 اس
احتمال وقوع D مشاهده شده كمتر از ۰,۰۱ است،H0 به نفع H1 (فرضيه 
تحقيق) رد مي شود. در اين تحقيق H1مبنی بر اين است كه فراواني  هاي 
ــود كه  f1,f2,f3,…,f19 با يكديگر برابر نخواهند بودو نتيجه گرفته مي ش

ــا به طور معني داري ميان رنگ فضاي آرامش بخش ترجيح  آزمودني  ه
قائلند. 

در آزمايش دوم كه براي تعيين ارتباط رنگ فضا و ترجيح دانشجويان 
ــراي N=۶۰ (تعداد  ــهولت تمركز در آن فضا، صورت گرفته ب براي س
آزمودني  ها) با فرضα =۰,۰۱ و با توجه به جدول D  ۰,۳۹ ،۸=و احتمال 
 H1 به نفع H0دارد. به اين ترتيب H۰ تحت P<۰,۰۱ ــي برابر با با وقوع
ــودم كه آزمودني  ها به طور معناداري بين  ــود و روشن می ش رد مي  ش

رنگ ها براي ايجاد فضاي مناسب تفكر ترجيح قائلند.۲۸  

جدول  شماره ۶:انتخاب رنگ مناسب  براي تمركز و تفكر در سالن امتحانات توسط دانشجويان معماري 
دانشگاه علم و صنعت ايران (مرحله دوم)

رنگ۲-ی۳-الف۳-ب۳-ج۳-د۳-ه۳-ی۱-الف۱-ب۱-ج۱-د۱-ه۱-ی۲-الف۲-ب۲-ج۲-د۲-ه

۰۰۰۰۰۳۰۰۵۲۳۱۱۰۰۱۱۷۵۴
تعداد آزمودنی هايی که آن 

رنگ را انتخاب کرده اند

۰۰۰۰۰٪۵۰۰٪۸,۳٪۳۸,۳٪۱,۷٪۱,۷۰۰٪۱,۷٪۲۸,۳٪۸,۳٪۶,۷

درصد انتخاب به عنوان 
مناسب ترين رنگ فضا 

برای تمرکز و تفکر

نمودار شماره۴: تمرکزآفرين ترين رنگ فضا از ديد دانشجويان معماری دانشگاه علم و صنعت ايران
با ۱۸ تا ۲۳ سال سن (با حذف رنگ سفيد)

رنگ ۲-ی ۳-الف ۳-ب ۳-ج ۳-د ۳-ه ۳-ی ۱-الف ۱-ب ۱-ج ۱-د ۱-ه ۱-ی ۲-الف ۲-ب ۲-ج ۲-د ۲-ه
f ۰ ۶ ۹ ۰ ۱ ۰ ۲ ۸ ۲۶ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰

F.(x)

S۴۰(x)

۱
۱۸

۰

۲
۱۸
۶
۶۰

۳
۱۸
۱۵
۶۰

۴
۱۸
۱۵
۶۰

۵
۱۸
۱۶
۶۰

۶
۱۸
۱۶
۶۰

۷
۱۸
۱۸
۶۰

۸
۱۸
۲۶
۶۰

۹
۱۸
۵۲
۶۰

۱۰
۱۸
۵۲
۶۰

۱۱
۱۸
۵۳
۶۰

۱۲
۱۸
۵۴
۶۰

۱۳
۱۸
۵۶
۶۰

۱۴
۱۸
۵۶
۶۰

۱۵
۱۸
۵۷
۶۰

۱۶
۱۸
۶۰
۶۰

۱۷
۱۸
۶۰
۶۰

۱۸
۱۸
۶۰
۶۰

D=
۰,۰۵ ۰,۰۱ ۰,۰۸ ۰,۰۲ ۰,۰۱ ۰,۰۶ ۰,۰۸ ۰,۰۱ ۰,۳۶ ۰,۳۱ ۰,۲۷ ۰,۲۳ ۰,۲۱ ۰,۱۵ ۰,۱۱ ۰,۱۱ ۰,۰۵ ۰

تحليل آماري تأثير رنگ سالن امتحانات 
بر مؤلفه  هاي روانشناختي دانشجويان

جدول  شماره ۷ : رنگ های آرامش بخش از ديد دانشجويان معماری (۱۸-۲۳سال) دانشگاه علم و صنعت ايران



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۱۲۶۱۳۸۹

۶. نتيجه گيری 
ــجويان قبل از آزمون و گاهًا در حين آن،  غالبًا دانش آموزان و دانش
اضطراب دارند که اين می  تواند بر نحوه پاسخگويی به سواالت آزمون 
و نتيجه آن موثر باشد؛ لذا ايجاد محيطی آرامش  بخش که امکان تمرکز 
را نيز برای ايشان فراهم کند، در اين راستا می  تواند تأثيرات چشمگيری 

داشته باشد.
ــان  ــار و حاالت انس ــد بر رفت ــي كه مي  توان ــل فضاي ــه عوام از جمل
ــد رنگ داراي تأثيرات  ــت. همان طور كه اشاره ش ــد رنگ اس موثر باش
فيزيولژيكي و رواني بر انسان است و قابليت ايجاد آرامش يا اضطراب 
ــب براي فضايي مانند سالن  ــت،  لذا انتخاب رنگ مناس را در فرد داراس
امتحانات می  تواند در ايجاد محيطي مطلوب نقش بسزايي داشته باشد. 
ــراي كاهش  ــش بودن آن ب ــن فضايي آرامش  بخ ــم چني ــي مه دو ويژگ
اضطراب ناشي از آزمون و ايجاد امكان تمركز و تفكر در طول امتحان 
ــت. داده  هاي اين پژوهش بيانگر ارتباط مستقيم ميان آرامش بخشی  اس
ــجويان براي هر دو ويژگي  ــت؛  چراكه دانش و تمركزآفرينی محيط اس
ــايد  ــك رنگ را برگزيدند، ش ــش- تمركز آفرين) ي ــي (آرامش بخ فضاي
بتوان گفت آرامش بخشی چنين فضايی مقدمه ای برای تمرکزآفرينی آن 

خواهد بود. 
ــجويان در انتخاب  ــيت دانش ــان داد كه جنس مرحله اول آزمايش نش
ــر دو گروه يك  ــت و اكثريت ه ــاي آرامش بخش بي  تأثير اس ــگ فض رن
ــا برگزيدند كه با  ــوان آرامش  بخش  ترين رنگ براي فض ــگ را به عن رن
توجه به اختالط جنسيتي دانشگاه ها، مي  توان آن را در سالن امتحانات 
ــگاه مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب با توجه به يکسان بودن  دانش
ــالن امتحانات از ديد  ــگ تمرکزآفرين برای س ــگ آرامش بخش و رن رن
دانشجويان و همچنين يکسان بودن آن بين گروه مونث و مذکر مي  توان 
ــالن امتحانات و فضاهاي فرعي منتهي به آن، به رنگ  با رنگ آميزي س
ــده،  فضاي مطلوب تري را براي امتحان دادن دانشجويان خلق  حاصل ش

كرد كه تأثير بهتري بر روحيه و نتيجه آزمونشان داشته باشد.
ــت كه  ــش اول و دوم بيانگر اين اس ــه اول هر دو آزماي ــه مرحل نتيج
ــالن امتحان از ديد  ــراي انتخاب رنگ س ــگ،  مهمترين اصل ب ارزش رن
ــت؛ تا حدي كه حتي با ثابت نگه داشتن دو متغير  ــجويان بوده اس دانش
ــه، در مرحله اول آزمايش  ــباعيت رنگ و تغيير تنها رنگماي ارزش و اش
رنگ سفيد که به واسطه فقدان رنگمايه داراي بيشترين ارزش رنگي در 
ميان رنگ ها است،  برگزيده شد. اما از آن جايي كه رنگمايه زمينه اصلی 
رنگ را تشکيل می  دهد و هدف اين پژوهش تعيين رنگمايه مناسب براي 

جدول شماره ۸: رنگ های مناسب فضا برای تمرکز و تفکر از ديد دانشجويان معماری 
(۱۸-۲۳سال) دانشگاه علم و صنعت ايران

رنگ ۲-ی ۳-الف ۳-ب ۳-ج ۳-د ۳-ه ۳-ی ۱-الف ۱-ب ۱-ج ۱-د ۱-ه ۱-ی ۲-الف ۲-ب ۲-ج ۲-د ۲-ه
f ۴ ۵ ۱۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲۳ ۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

F.(x)

S۴۰(x)

۱
۱۸
۴
۶۰

۲
۱۸
۹
۶۰

۳
۱۸
۲۶
۶۰

۴
۱۸
۲۷
۶۰

۵
۱۸
۲۷
۶۰

۶
۱۸
۲۷
۶۰

۷
۱۸
۲۸
۶۰

۸
۱۸
۲۹
۶۰

۹
۱۸
۵۲
۶۰

۱۰
۱۸
۵۷
۶۰

۱۱
۱۸
۵۷
۶۰

۱۲
۱۸
۵۷
۶۰

۱۳
۱۸
۶۰
۶۰

۱۴
۱۸
۶۰
۶۰

۱۵
۱۸
۶۰
۶۰

۱۶
۱۸
۶۰
۶۰

۱۷
۱۸
۶۰
۶۰

۱۸
۱۸
۶۰
۶۰

D=
۰,۰۱ ۰,۰۳ ۰,۲۶ ۰,۲۲ ۰,۱۷ ۰,۱۱ ۰,۰۷ ۰,۰۳ ۰,۳۶ ۰,۳۹ ۰,۳۳ ۰,۲۸ ۰,۲۷ ۰,۲۲ ۰,۱۶ ۰,۰۴ ۰,۰۵ ۰

ــفيد  ــت،  مرحله دوم آزمايش با حذف رنگ س ــالن امتحانات بوده اس س
ــماره ۱-ب از جدول شماره۱)  ــد و رنگ آبي با رنگمايه ۴۰-  (ش انجام ش
ــر دو بخش آزمايش، هم به عنوان آرامش  بخش  ترين رنگ فضا  - در ه
ــد.  ــا براي تمركز و تفكر برگزيده ش ــب فض ــم به عنوان رنگ مناس و ه
ــالن امتحانات و ميزان آرامش  بخش  در اين تحقيق ارتباط ميان رنگ س
بودن و تمركز آفريني آن از ديد دانشجويان با استفاده از آزمون آماري 

غيرپارامتري كولموگروف-اسميرنوف،  مورد تأييد قرار گرفت.
در مراحل بعدي اين پژوهش مي  توان با ثابت نگه داشتن رنگ آبي با 
ــباعيت رنگي مطلوب براي اين رنگمايه  رنگمايه۴۰-، ميزان ارزش و اش
ــب سالن امتحانات از  ــي قرار داد تا دقيق تر به رنگ مناس را مورد بررس

ديد دانشجويان دست يافت.
از جمله محدوديت هاي تحقيقاتي پژوهش حاضر،  عدم قطعيت نتيجه 
آن، تا زمان اجراي عملي آن است. به عبارت ديگر تا زماني كه ديوارهاي 
ــالن امتحانات به رنگ حاصل شده،  رنگ آميزي نشود و تأثير آن  يک س
ــي قرار  ــجويان در يك دوره زماني مورد بررس بر نتيجه آزمون دانش

نگيرد،  نمي توان به طور كامل به نتيجه چنين پژوهشي اطمينان كرد.
در نهايت با توجه به تمام مطالب ذکر شده می  توان رنگمايه آبی ۴۰- 
(۱-ب از جدول شماره ۱) را به عنوان مناسب ترين رنگ سالن امتحانات 
ــران، به عنوان  ــگاه علم و صنعت اي ــجويان معماری دانش ــد دانش از دي
ــتفاده از آن،  ــجويان، معرفی کرد، که می  توان با اس جامعه نمونه دانش
ــت  به خلق محيطی آرامش بخش و مطلوب برای برگزاری امتحانات دس

يافت و تا حدی از اضطراب ناشی از امتحانات کاست.



۱۲۷
پی نوشت ها:

1- Wohlfarth
Psychophysiological effects ۲- تحت عنوان

3- K.Goldstein
4- R. Gerard
5- M. R. Ali
6- Electroencephalogram
7- Jacobs

 8- Hustmyer
 9- Frieling
10- «Law of color» (Gesetz der Farb)

 11- Arousing-Calming,Pleasant-Unpleasant,Tension-Release
 12- Louis Cheskin
 13- Color Research Institute of America
 14- Dr. Hans Jurgen Scheurle
 15- Frank Gebert
 16- Hue
17- Value
18- Saturation
19- Goldstein

 20- Jacobs
21- Sues

۲۲- به دليل اينکه تصاوير در صفحه نمايش رايانه به گروه آزمايش نشان داده می شد از سيستم رنگ RGB استفاده شد.
۲۳- با توجه به اين امر که خاکستری، رنگی خنثی است.

۲۴- دليل انتخاب اين دامنه سنی برای گروه جوانان، درک متفاوت انسان  ها از رنگ در سنين مختلف است و با توجه به اينكه در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ سال دريافت رنگ 
(Erdogan,2008:24) .مشابه است، گروه سني انتخاب شده كه در ذيل اين گروه قرار مي  گيرند داراي تشابه دريافتي هستند

 25- Kolmogorov-Smirnov
 26- theoretical distribution

۲۷ - براي اطالعات بيشتر پيرامون روش محاسبه اين آزمون آماري به كتاب آمار غيرپارامتري براي علوم رفتاري، نوشته سيدني سيگل۱۳۷۹، ترجمه يوسف كريمي مراجعه شود.
ــت و با توجه به مقدار بسيار كم α (α =۰,۰۱) مي توان - در هر دو آزمايش- به نتايج  آزمون  ــتباهي فرضيه پوچ اس ــان دهنده احتمال رد كردن اش ۲۸- از آن جايي كه α نش

اطمينان كرد.
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