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رنگی

تأثیرات بر روان کودکان

رنگ


سً٘ٞایٌشْ٘اس٘جی،صسد،لشٔضٚصٛستیٞؼتٙذ.




ٔیػاص٘ذ.
سً٘ٞاغاِثاًوٛدنساپشا٘شطیٚرٚٗٞیسافؼاَ 
ایٗ 



ٔیدٙٞذ.
تضسيتشٕ٘ایش 
شذٜایفضاسا 
اغشاق 
تٝصٛست 




ٍٙٞأیوٝتٟٙاٞؼتٙذ،احؼاع

تٝوٛدواٖخصٛصاًدسفضاٞایتؼتٝیا

کلیه رنگهای
گرم

ٔیدٙٞذ.
أٙیت 


تیشفؼاَ
تأثیش صیادی تش ػطح ا٘شطی وٛدن داشت ٚ ٝتشای وٛدواٖ  
ٕ٘یشٛد.
تٛصی ٝ



افشاطدساػتفادٜاصایٗسً٘ٞإٔىٗاػتتاػثاختالالتخٛابدس

وٛدنشٛد.



تٛصیٝشذ ٜتشای وٛدواٖ تٟٙا یا

تمٛیت استثاطات اجتٕاػی وٛدن ،
ٔٙضٚی



اتاقخٛابٕٔىٗوٛدوتاٖساتٝیهوٛدن
اػتفادٜصیاداصایٗسً٘دس 
تیشفؼاَتثذیُوٙذ.


نارنجی



دسعٌضیٙٔٝٙاػةتشیخٛاٞذتٛد.

والعٞای

تشایٟٔذوٛدنٚ



ٞاٚتٝصٛستٚػیغدساتاقاػتفادٜ٘شٛد.


ٚجٝدسپشدٜ
ت ٝ
ٞیچ




ِىٝای دس
تٝصٛست ٔالیٓ ٚ
سً٘ٞای ػشدتشویةشٛدیا 
تٟتشاػتتا 
اتاقتىاسسٚد.



تشایافضایشاشتٟاٚتشٛیكتٝخٛسدٖواستشیٔٙاػثیداسد.



ٔیدٞذ.
تضسيتشٚدِثاصتشٕ٘ایش 
سً٘صسدٛ٘،ساتاقساتیشتشٚفضاسا 



افضایشٔیضاٖشادیٚػشص٘ذٌیدسفضایاتاقوٛدن.



سٚاٖشٙاػی تشای افضایش تٕشوض
پشسً٘ یا ِیٕٛیی ،دس  
اص سً٘ صسد  

زرد

ٔیشٛد.
وٛدناػتفاد ٜ


وٓسً٘ ٔٚالیٓ،ػّٕىشد حافظ ٝسا
سً٘ٞا ٚدوٛساػیٖٛتٝسً٘ صسد  

ٔیوٙذ.
تٟتش 
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ٕ٘یشٛد .خصٛصاً دس ػٙیٗ ٚ
ٞیچٚج ٝتشای اتاق وٛدن پیشٟٙاد  
ت ٝ

ِىٞٝای تضسي  ٚدوٛساػیٖٛ
تٝصٛست  
ٔاٜٞای پاییٗ ایٗ سً٘ حتی  

ػٕذٜ٘ثایؼتیدساتاق٘ٛصادلشاستٍیشد.



لشٔض تیش ٜاستثاط صیادی تا خش٘ٛت  ٚتحشیىات ػصثی داشتٔ ٚ ٝا٘غ
ٔیشٛد.
تٕشوض 

قرمس



ٕٔىٗاػتتاػثػشدسدیادسدچشٌٓشدد.



صٛستٔتؼادَٚوٓٔیتٛا٘ذتأثیشات


ٞایدیٍشٚتٝ

دستشویةتاسً٘
ٔثثتیٔثُافضایشا٘شطیٚحتیافضایشتٕایالتٚسصشیداشتٝتاشذ.



سً٘ٞای
تىٞٝای وٛچهدستشویةتا 
تٟتشیٗحاِتاػتفادٜاصِى ٚٝ
ػشداػت.



سً٘ٞایصسد٘ٚاس٘جی،تشایتشٛیكتٝخٛسدٖٚافضایش
دستشویةتا 
ٔیتٛا٘یذ دوٛساػیٖٛتخشیاصاتاقیاصٙذِی
اشتٟاتؼیاسٔإثش اػت .
وٛدنتذغزاساتشایافضایشاشتٟایٚیتٝایٗسً٘ا٘تخابوٙیذ.



یهسً٘دختشاِ٘ٚٝطیفؤٝؼٕٛالًتشایدوٛساتاقپؼشتچٞٝااػتفادٜ
ٕ٘یشٛد.




تٝشذت
دوٛساػی ٖٛتٕاْصٛستی ،دس ٍ٘ا ٜا َٚصیثا أا تٔٝشٚسصٔاٖ  
خؼتٝوٙٙذٜاػت.


صورتی



تٝدِیُا٘شطیتاال،اصدوٛساػیٖٛػٕذتاًصٛستیپشٞیضوٙیذ.



تٟتشیٗحاِت،تشویةتاسً٘ٞایٔالیٓدیٍشخصٛصاًػفیذاػت.




آساْتخش اػت  ٚاحؼاػات ا٘ؼاٖ سا
صٛستی ٔالیٓ ،یه سً٘  
تشٔیاٍ٘یضد




ٔیضاٖ صیاد صٛستی تیش ،ٜتاػث افضایش ػصثا٘یت ٞ ٚیجاٖ وارب
ٔیشٛد.
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رنگهای سرد



لٜٟٛای
سً٘ٞایآتی،ػثض،تٙفش،ػفیذ،ػیا ٜٚ
ٔا٘ٙذ 



ایجادیهفضایآساْٚػاوت



تیشفؼاَ
پاییٗآٚسدٖٞیجاٖوٛدواٖ 



اػتفاد ٜتٔ ٝیضاٖ صیاد ٕٔىٗ اػت تاػث ایجاد حغ افؼشدٌی ٚ
دَتٍٙیشٛد.




ٟٔذوٛدنٞا وٝوٛدواٖاصٔادسٚخا٘ٛادٜخٛددٚس

دسفضاٞاییٔا٘ٙذ
تٝصٛستٌؼتشدٜاػتفادٜ٘شٛد.
ٞؼتٙذ ،



سً٘ٞای تشای
ٔیتٛاٖ اص ایٗ ٘ٛع  
دس ٔٙاطك وٛیشی  ٚتؼیاس ٌشْ  
سً٘ٞای طثیؼتوٝػٕذتاً ٌشْٞؼتٙذٔ،ا٘ٙذصسدٚوشْ،
ٔتؼادَػاصی  

اػتفادٜوشد.



سً٘ آسأشٚآساْ تٛدٖ اػتٚتا ٔفاٞیٕی ٕٞچ ٖٛدسیاٚآػٕاٖ،
ٔیوٙذ.
آسأشسااِما 



ایٗ سً٘ دس سٚاٖ شٙاػی  ٚدوٛساػی ٖٛتشای فضاٞایی و٘ ٝیاص تٝ
ٔیشٛد.
آسأشداس٘ذاػتفاد ٜ

آبی



تأثیشفیضیىیآٖتشتذٖ،واٞشفشاسخٖٛاػت.



دسواٞشػصثا٘یتٚخش٘ٛت٘مشٔإثشیداسد.



ٔیوٙیذ سً٘ آتی خٙىی تیشتشی ت ٝاتاق
آبٛٞٚای ٌشْ ص٘ذٌی  
اٌش دس  
ٔیدٞذٚاحؼاعخٙىیتیشتشیخٛاٞیذداشت.




ٔیوٙذ ٔ ٚا٘غ پشخٛسی
تشخالف لشٔض ٘ ٚاس٘جی اشتٟا سا  ٓٞوٓ  
ٔیشٛد.




سً٘آتیساتاػفیذیاوٕیسًٌ٘شْتشویةوٙیذتااتاقحاِتػشدٚ
افؼشدٜ٘ذاشتٝتاشذ.

سبس



آسأشتخشطثیؼتٚػالٔتی

اِماءاحؼاعخٛبٚ



ٔیٌشدد.
ٔٛجةتاالسفتٗدلتٚتٕشوضتشیهٔٛضٛع 



ٔیدٞذ.
تٕایُتٝیادٌیشیٚخٛا٘ذٖساافضایش 



سً٘ٞای صٛستی
ٌضی ٝٙتؼیاس ٔٙاػة تشای اتاق وٛدن دس تشویة تا  
سً٘ٞایٌشْٔالیٓتٔٝیضاٖوٓ.
ٔالیٓ،ػفیذ،لشٔضسٚشٗٚػایش 
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ٔیوٙذ.
آٖٞاسأٙتمُ 
ت٘ٝؼثتتٕایُتٝآتیٚیالشٔض،خصٛصیات 



اِماءحغسؤیاٚفضایجادٚیی



تٝساحتی تا
ٔیوٙذ  ٚ
تٙفش سٚشٗ  ٚیاػی حغ آسأش ساتٝا٘ؼاٖاِما 
ٔیػاصد.
سً٘ٞایٌشْٔالیٓتشویةصیثایی 


بنفش



ٔیدٞذ أا ت ٝدِیُ
تٙفش تیش ٜفضای اتاق سا ِٛوغ  ٚتجّٕی ٘شاٖ  
سٚاٖشٙاختی ٚا٘شطیتؼیاستاالتشایاتاقوٛدواٖ تٛصیٝ
ٚیظٌیٞای  

ٕ٘یشٛد.




تٙفشتیشٜدستشویةتاطالییتشاقتشایطشاحیٚدیضایٗٞایتؼیاس
ِٛوغواستشدداسد.



دَتاص تٕ٘ ٝایش
دسػیٗحاَ  

سً٘ ػفیذ تٝتٟٙایی ،فضایی سٚحا٘ی  ٚ
ٔیٌزاسد.




طشاحیٞایداخّیٔذسٖواستشدداسد.

تٝصٛستوّیٚػٕذٜدس




ٔیشٛد
وٛتاٞیخؼتٝوٙٙذ ٜ

تٝتٟٙاییپغاصٔذت
اػتفادٜاصسً٘ػفیذ 
ٔیػاصد.
ٚفضاسایىٛٙاخت 

سفید



تاسً٘ٞای ٌشْ دس

تٟتشیٗ ٌضی ٝٙتشای اتاق وٛدن ،تّفیك ػفیذ 
دوٛساػیٖٚٚٛػایُتاصیاتاقٚیاػت.



تشویةػفیذتاصٛستیٚآتیٚیاصسدٚتٙفشسٚشٌٗضیٝٙػاِیتشای
اتاقوٛدناػت



سً٘ٞای ػشدٔا٘ٙذ
ػیاٜٚػفیذ،ػفیذ ٚ
طشاحیٞای ٔذسٖ 

اػتفادٜاص
ٕ٘یشٛد.
ٞیچٚجٝتٛصی ٝ
ت ٝ
آتیٚػثضتیشٜدساتاقوٛدن 



دَٔشدٌی
ٔیتٛا٘ذٔٛجةایجادافؼشدٌی ٚ
سً٘ ػشدٔ ٚات طٛػی 
دسفضاٞایٔؼى٘ٛیشٛد.



ٚیظٌیٞایایٗسً٘اػت.

ایجادحغآسأشٚتٕشوضیىیاص



ٔیوٙذٚتٕشوضتشٔٛضٛػات
سً٘طٛػیرٗٞساتٝفىشوشدٖتشٛیك 

طوسی

ٔیدٞذ.
دسػیساافضایش 


ٔتؼادَػاصیسٍ٘یواستشدداسد.

طشاحیٞایشّٛؽتشای

دس



پغصٔی ٝٙطشاحی  ٚسٍ٘ی دس دوٛساػی ٖٛتٛصیٝ
تٝػٛٙاٖ  
ٞیچٚج  ٝ
ت ٝ

ٕ٘یشٛد.
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ایٗ سً٘ دس اتاق  ٚدوٛساػی ٖٛوٛدن ٔٛجة اِما  ٚافضایش حغ
ٔیٌشدد.
تٟٙاییدسوٛدن 



ٞیچٚجٝ
ت ٝ
تٟتشاػتتشایاتاقخشدػاالٖٚوٛدواٖصیشػٗدتؼتاٖ 
اػتفادٜ٘شٛد.



سً٘ٞایٌشٌْضیٙٔٝٙاػثیتشایاتاقوٛدواٖ
دستشویةتاصسدٚػایش 
دسػٙیٗٔذسػٝاػت.



ٔیشٛدتاسً٘دیٛاسٞأٚثّٕاٖ
ایٗسً٘غاِثاًدسٚػایُاتاقاػتفاد ٜ
ٞایتضسي.



دوٛساػیٖٞٛای تضسي  ٚػٕذٔ ٜا٘ٙذ سٚیٝ

اػتفاد ٜاص ایٗ سً٘ دس 
وٛچهتش اص ا٘ذاصٜ

واتیٙتٞا ،فضا سا تؼت ،ٝخف ٚ ٝ

ٔثّٕاٖ ،پشد ٚ ٜ

سیاه

ٔیدٞذ.
ٔؼَٕ٘ٛشاٖ 


ٚیظٌیٞایایٗسً٘اػت.

خفٝوشدٖ٘ٛسٚتیشٜت٘ٝظشسػیذٖفضااص



اتاقخٛاب تٝ
ٌضیٝٙتؼیاس٘أٙاػةتشایاتاقوٛدن ٚاصٛالً طشاحی 
ٔیسٚد.
شٕاس 



تٟتشاػتحتیاصٔثّٕاٖٞایوٛچهتٝایٗسً٘تشایاتاقوٛدن
اػتفادٜ٘ىٙیذ.



سً٘خانٚطثیؼت



ٓٞخا٘ٛادٜاٚٚاصجٙغ
ٔیتٛا٘ذتاػثضو ٝ
سً٘ػشدأاآسأْٟٚشتاٖ ،
تشویةٞایصیثاییاسائٝدٞذ.

طثیؼتاػت



لٜٟٛای سٚشٌٗ ،ضیٙٔ ٝٙاػة تشای تٓ اتاق وٛدن دس تشویة تا

سً٘ٞایٌشْٔا٘ٙذصٛستی


قهوهای


تشویةٔٙاػةتاػثضتیشٜیاصٛستیسٚشٗ تشایدوٛساػیٖٚٛسً٘
اتاقوٛدن



ٌضی ٝٙػاِی وف اتاق وٛدن ،تشای جٌّٛیشی اص وثیف شذٖ فٛسی:
تشویةلٜٟٛایٚوشْیاصسدوٕشً٘.
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