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Objective Environmental factors can affect the brain and affect other organs through the brain. Color and 
light are among the environmental factors that are considered the main features of architecture and they 
are more in our control. According to traditional medicine theories, the Temperament of a person and his 
health is affected by various factors. Color is one of the factors affecting health that has not been investi-
gated by researchers so far, so the purpose of this study was to investigate the relationship between the 
color of the environment as an external factor and the Temperament of individuals.
Methods This research is an applied study in term of aims and it has done by a descriptive-survey method. 
In this article, we examine the relationship between Temperament and color of environmental elements. 
To investigate the hypothesis, a survey was conducted on 144 housewives in one of the settlements of 
Kerman. In this study, data were collected through a medical questionnaire of Temperament and field ob-
servation of residential units and recording the colors of elements such as walls, ceilings. Data analyszed 
using the Chi-square test in SPSS V. 22 software.
Results The results showed that there is a significant relationship between the Temperaments of individu-
als and the colors of walls, In terms of Warmth and coldness (P<0.001). Also, the results of the test show 
that there is no significant relationship between the ceilings color with the Temperament of the test sub-
jects. (P=0.517, 0.124, 0.115 & 0.137, respectively)
Conclusion It seems that there is a significant relationship between the Temperament and the colors 
used in the environment and the Temperaments of the individuals affected by the color of the surround-
ing environment. Therefore, architects as the main designers of the building, in collaboration with tradi-
tional medicine practitioners with color Temperament knowledge can design interior design and home 
decoration that enhance the health of users.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ue to its relationship with mankind, archi-
tecture is critical. Thus, it is essential to ad-
dress the relationship between the individ-
uals and the environment. The perception D

and experience of space in architecture is mainly focused on 
quality; several variables are involved in the quality of this 
experience, the interaction of which indicates the resulting 
experience. The basis of the perception of the relationship 
between individuals and the environment and the quality of 
such interaction arises from the interaction of environmen-
tal components. This is because the quality of the living en-
vironment is considered in various sciences, like medicine. 
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From the perspective of medicine, environmental charac-
teristics could affect the human brain and through the brain, 
impact other body parts. In this regard, color and light are 
among the environmental factors with historical effects on 
humans. They are both of the main features in architecture 
and are in our control more than any environmental dimen-
sion. Traditional Iranian medicine pays attention to human 
beings, as the most advanced creatures; it considers the hu-
man nature and temperament, and the human-environment 
interaction plays a strategic role in this area. This science 
filed is related to architecture in terms of considering the 
quality of the living environment. 

According to the theories of traditional medicine, individ-
uals’ temperament changes under the influence of various 
factors; accordingly, their health is affected. Light and color 
are the most significant pillars of a healing environment. 
Therefore, the interaction of architectural knowledge with 
traditional medicine in the field of light and color of the en-
vironment could help improve the quality of human life. In 
traditional Iranian medicine, special attention has been paid 
to the physical characteristics of the natural and artificial 
environment and its role on human health. In the addressed 
environmental issues by this field, color has been of par-
ticular importance. This is because color is among the fac-
tors affecting health and treatment. Recognizing pain from 
a specific color to selecting a medication in a specific color 
and the method of treatment and maintenance of the pa-
tient in a specific color environment, indicate the attention 
of traditional medicine to color. Despite all the emphases of 
traditional Iranian medicine on the effect of color on main-
taining health and treatment, the relationship between color 
and temperament remains undiscovered.

2. Materials and Methods

In terms of the purpose, this was an applied research, i.e., 
conducted by cross-sectional-analytical method in Kerman 
City, Iran in the Spring of 2017. This study explored the 
relationships between individuals’ temperament and the 
color of the walls and ceiling of an artificial environment. 
The statistical population of the study included residential 
houses and housewives aged 20-40 years without a specific 
disease history. To investigate the hypothesis, research was 
conducted on 144 housewives and their homes in residen-
tial units in one of the towns of Kerman.

In this study, data related to the temperament of individu-
als were collected through a medical questionnaire to deter-
mine the temperament and field observation of residential 
units, as well as recording the colors of the walls, ceiling of 
the bedroom, and living room. Before visiting the houses, a 
checklist, consisting of two columns of space and the color 

of the environment was prepared to record field observa-
tions in relation to the color of the wall and ceiling during 
the visit. To complete the checklist, under the color column 
of the environment, the colors precepted from the observa-
tion of the space were placed; according to the tempera-
ment of each color, the code related to that temperament 
was registered. To determine the temperament of colors, the 
law of color composition and construction was employed; 
accordingly, due to the specificity of multi-color tempera-
ment in medical texts, the temperament of other colors ob-
served in the environment was obtained. 

In addition, Chi-squared test was used to investigate the 
relationship between the color variables of environmental 
elements and temperament. The results of Chi-squared test 
suggested the P-value of the relationship between variables. 
If the results of the study of the relationship between vari-
ables were less than 5%, it could be concluded that the rela-
tionship is significant. 

3. Results

The results of statistical data analysis indicated that in gen-
eral, there was a significant relationship between the temper-
ament of individuals and the temperament of environmental 
elements. There was a significant relationship between hu-
man temperament and the temperament of the color of the 
bedroom and living room walls, in terms of warmth, cold-
ness, dryness, and wetness (P<0.001). The obtained data 
revealed no significant relationship between the color of 
the bedroom and living room ceilings and the temperament 
of individuals in terms of warmth, coldness, and dryness 
(P=0.517, P=0.124, P=0.115 & P=0.137, respectively).

4. Discussion

There seems to exist a significant relationship between an 
individual’s temperament and the colors used in the envi-
ronment. Moreover, individuals’ temperament is influenced 
by the color of the environment. The colors of the environ-
ment of a place affect the mood of individuals; thus, impact 
their health. In other words, the environment and environ-
mental elements, due to their special nature and tempera-
ment, affect the human nature and temperament. Further-
more, since these elements are the source of actions, they 
impose a specific state on the human body and mind. If this 
condition agrees with modifying the individual’s tempera-
ment, it plays a role in maintaining his/her health, and if it 
adversely affects the person's temperament, it causes one of 
the disorders to prevail and endangers the person's health. 
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5. Conclusion 

Therefore, due to the multiple subtleties in the design of the 
environment, architects, as the main designers of the build-
ing, with the cooperation of traditional medicine practitio-
ners, and with awareness about the color temperament in 
interior design, could develop an environment to promote the 
health of users to create the desired living environment. It is 
an effective component in guiding individuals towards peace.
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مقدمه عوامل محیطی می توانند بر مغز تأثیر بگذارند و از طریق مغز، اعضای دیگر را تحت تأثیر قرار دهند. در این میان رنگ و نور جزو 
عوامل محیطی و شاخصه های اصلی در معماری محسوب می شوند و بیشتر از همه در کنترل ما هستند. بر اساس نظریات طب سنتی 
مزاج افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار تغییر می شود و سالمتی فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. رنگ یکی از این عوامل مؤثر بر سالمتی 
است، اما تاکنون ارتباط بین آن و مزاج افراد بررسی نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مزاج رنگ های محیط به 

عنوان عاملی خارجی، و مزاج افراد است.

مواد و روش ها این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. در این مقاله به بررسی 
روابط میان مزاج افراد و رنگ دیوار و سقف محیط می پردازیم. جهت بررسی فرضیه، پژوهش در واحدهای مسکونی یکی از شهرک های 
شهر کرمان روی 144 زن خانه دار انجام شد. در این بررسی، داده ها از طریق پرسش نامه پزشکِی تعیین مزاج و مشاهده میدانی از واحدهای 
مسکونی و ثبت رنگ های دیوار و سقف 144 اتاق خواب و نشیمن منزل گردآوری شد. تحلیل فرضیه داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 

و با آزمون کای دو صورت گرفت. 

یافته ها نتایج نشان داد به طور کلی رابطه معنی داری بین مزاج افراد و مزاج عناصر محیطی وجود دارد، به گونه ای که بین مزاج 
رنگ دیوار اتاق خواب و نشیمن از نظر گرمی و سردی و خشکی و تری با مزاج انسان رابطه معنی داری وجود داشت 

)P<0/001(. نتایج آزمون نشان دهنده بی معنی بودن ارتباط مزاج رنگ سقف های اتاق خواب و نشیمن با مزاج افراد از نظر گرمی 
)P=0/517، 0/124، 0/115 & 0/137 سردی و خشکی تری بود ) به ترتیب

نتیجه گیری به نظر می رسد بین مزاج فرد و رنگ هایی به کاررفته در محیط رابطه معنی داری برقرار است و مزاج افراد تحت تأثیر رنگ محیط 
پیرامون قرار دارد؛ بنابراین معماران به عنوان طراحان اصلی ساختمان با همکاری پزشکان طب سنتی و با آگاهی از مزاج رنگ در طراحی 

داخلی، می توانند محیطی را جهت ارتقای سالمت کاربران ایجاد کنند.

کلیدواژه ها: 
رنگ، معماری، طب 

سنتی ایران، مزاج

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 07 اسفند 1398
تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1399

تاریخ انتشار: 11 تیر 1399

مقدمه

زندگی در محیط با مبادله مداوم همراه است ]1[ و زندگی 
با محیط اطراف است. برخی عناصر  ارتباط  تأثیر  انسان تحت 
محیطی ممکن است در جهت سالمتی و برخی مانع آن باشند 
]2[. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی تأثیر خصوصیات محیط 
بر سالمتی انجام شده است. گاهی تحقیقات بر پایه رویکردهای 
یا  بر سالمتی  محیط  اثر  درباره  که  است  محیط  روان شناسی 
کاهش استرس و بهبود عملکرد بدن نگاشته شده ]10-3[، این 
تحقیقات گاهی بر پایه تنظیم انرژی اشیا در محیط و اثرگذاری 
آن بر انسان است که عمومًا پراکنده و سازمان نیافته اند و گاه 
عناصر را با موضوعاتی مانند انرژی های زمینی و الکترومغناطیسی 

و انرژی درمانی آمیخته اند ]11[.

لمس  با  گاهی  اندیشیدن ،  با  گاهی  و محیط،  انسان  ارتباط  
است.  دیدن  با  هم  گاهی  و  بوییدن  کردن ، چشیدن ، شنیدن ، 
بینایی که مهم ترین حس انتقالی در میان دیگر حواس انسان 
است در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات گوناگون به 
مغز انسان نقش بسزایی دارد و تأثیرات اساسی و ژرفی روی مردم، 
سالمت فیزیکی، روانی، فیزیولوژیکی و عملکرد کلی آن ها در فضا 
دارد ]13 ،12[. عالوه بر این انسان ها محیط پیرامون خود را رنگی 
می بینند و این رنگ ها در آنان اثری خواه مثبت و یا منفی بر جای 
می گذارد. این تأثیرها ممکن است فیزیکی یا روانی باشد  که ُبعد 
روانی آن مهم تر و آشکارتر است. چنان که تحقیقات تجربی دهۀ 
اخیر بر نقش و تأثیر رنگ و نقاشی بر سالمتی، بیماری و درمان 

انسان حکایت دارند ]14-16[. 

رنگ عامل مهمی است که بر عملکرد استفاده کننده از فضا، 

1. گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران

بررسی رابطه مزاج انسان با رنگ محیط: یک مطالعه مقطعی تحلیلی در شهر کرمان )1396(
*وحیده رحیمی مهر1 
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تأثیر می گذارد و نقش مهمی در معماری ایفا می کند. چنان که 
در برخی از تحقیقات با تأکید بر نقش رنگ هایی خاص در محیط 
ارتقای سالمت  عاملی جهت  را  آن ها  آبی،  و  سبز  رنگ  مانند 
دانسته اند ]23-17[؛ بنابراین طراح به اطالعات فیزیولوژیکی و 
روان شناسی نیازمند است؛ چراکه به کشف روابط بین عوامل نور 

و رنگ و اثرات آن بر انسان کمک می کند ]24[.

اثر به محیط طبیعی و  ایرانی توجه ویژه ای  در طب سنتی 
از اهمیت  انسان شده است و در آن، رنگ  مصنوع بر سالمت 
خاصی برخوردار بوده است. از شناخت درد از روی رنگ خاص 
گرفته تا انتخاب دارو به رنگ خاص و شیوه درمان و نگهداری 
بیمار در محیطی به رنگ مشخص، همه حکایت از توجه علم 
طب به رنگ دارد. در زمان بقراط حکیم معتقد بودند رنگ ها 
در پیشرفت یا بهبود بیماری ها تأثیر مهمی دارند و از آن تاریخ 
درمان با رنگ آغاز شده  است ]25[. مزاج در طب سنتی، مفهومی 
کلیدی در سالمتی و بیماری انسان است ]26[ که نتیجه تأثیر 
کیفیت های چهارگانه گرمی، سردی، خشکی و تری بر یکدیگر 
است ]28 ،27[. از منظر طب، رنگ ها مانند سایر پدیده های عالم 
ماده دارای مزاج هستند )جدول شماره 1( و بر اساس مزاجشان 

بر انسان تأثیرگذارند. 

طب سنتی به طور کلی برای حفظ سالمتی، استفاده از ترکیب 
رنگ های گرم و روشن را به دلیل افزایش شادی و تأثیر مثبت بر 
نفس، توصیه کرده است و رنگ های سرد و تیره را عامل افزایش 
خلط سودا که افیون بدن و عامل بسیاری از بیماری های روانی 
است، می داند به همین دلیل رنگ در طب سنتی ایران به عنوان 
عاملی مؤثر در سالمتی و درمان افراد مورد توجه است؛ به طوری 
که در آن گاهی منع رنگ جهت حفظ سالمتی یا درمان مطرح 
است ]31-29[ و گاهی توصیه به استفاده از رنگ هایی خاص 

جهت سالمتی و درمان شده است]31-33[ . 

طبق نظریات طب سنتی مزاج افراد تحت تأثیر رنگ محیط 
دچار تغییر می شود و سالمتی فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. اما بر 
اساس مطالعات محققین، تاکنون ارتباط بین مزاج رنگ و مزاج 
فرد بررسی نشده است؛ بنابراین این پژوهش به بررسی رابطه 
بین مزاج رنگ های محیطی به عنوان عاملی خارجی و مزاج افراد 
می پردازد. این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به 

روش همبستگی به بررسی ارتباط رنگ عناصر محیطی به  عنوان 
متغیرهای معماری و مزاج افراد در معرض آن رنگ ها می پردازد.

مواد و روش ها

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که به روش مقطعی 
تحلیلی در شهر کرمان به مدت سه ماه در بهار 1396 انجام 
گرفته است. جامعه آماری شامل منازل مسکونی و زنان خانه دار 
20-40 ساله است که حداقل یک سال در منازلشان ساکن بوده اند 
و بیماری خاصی نداشته اند. علت انتخاب زنان خانه دار این بود 
که آن ها نسبت به زنان شاغل بیشتر وقت خود را در محیط 
خانه می گذرانند و به دلیل اینکه پرسش نامه تعیین مزاج برای 
از  افراد سالم بین 20-40 ساله تنظیم شده بود، جامعه آماری 
بین زنان با این ویژگی انتخاب شد؛ به طوری که در مواجهه با 
افراد از آن ها پرسیده می شد که اگر بیماری یا درد خاصی دارند 
به پزشک متخصص همراه اعالم کنند؛ بنابراین این نوع افراد از 
جامعه آماری حذف می شدند. در انتخاب افراد به این نکته توجه 
شد که افراد خودشان در تعیین رنگ دیوار و سقف محیط نقش 
نداشته باشند. با اخذ مجوز از شهرداری و مدیریت شهرک، امکان 
مصاحبه با ساکنین و اجازه ورود به منازلشان فراهم و مشخص 
شد که فقط 144 نفر )و خانه( واجد شرایط جهت انتخاب جامعه 
هدف بودند؛ بنابراین با توجه به تعداد کم افراد و خانه هایشان، از 

روش تمام شماری در این پژوهش بهره گرفته شد. 

قبل از مراجعه به منازل چک لیستی آماده شد تا مشاهدات 
میدانی در ارتباط با رنگ دیوار و سقف هنگام بازدید در آن نوشته 
شود. این چک لیست شامل دو ستون ریز فضا و رنگ محیط 
بود که در بخش ریز فضا، چهار مؤلفه شامل دیوار های نشیمن، 
دیوارهای اتاق خواب، سقف نشیمن و اتاق خواب در چهار سطر 
نوشته شده بود و رو به روی هرکدام در زیر ستون رنگ محیط، 
رنگ های برداشت شده از مشاهده فضا قرار می گرفت و با توجه به 
مزاج هر رنگ کد مربوط به آن مزاج نوشته می شد. برای تعیین 
مزاج رنگ ها از قانون ترکیب و ساخت رنگ بهره گرفته شد؛ به 
طوری که با توجه به مشخص بودن مزاج چند رنگ در متون طبی 
)جدول شماره 1( مزاج رنگ های دیگر مشاهده شده به دست آمد.

با توجه به برداشت میدانی حاصل از بازدید منزل افراد، هنگام 

جدول 1. ارتباط رنگ با امور طبیعی 

رنگخلطمزاجارکان اربعه

زردصفراگرم و خشکآتش
قرمزدمگرم و ترهوا
سفیدبلغمسرد و ترآب

سیاهسوداسرد و خشکخاک

منبع: نگارنده با اقتباس از کیانی )1390(                                                                                                                           
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مراجعه، ابتدا برای تعیین مزاج زنان تحت آزمون، پرسش نامه 
تعیین مزاج افراد جوان و سالم دکتر مرتضی مجاهدی با روش 
مصاحبه تکمیل شد. پرسش نامه مورداستفاده، فرم ساده و اولیه ای 
جهت تعیین مزاج افراد سالم است که حاصل استخراج علمی از 
بین صدها پرسش طراحی شده در حوزه تعیین مزاج با روش های 
آماری است و در سال 1393 به عنوان اولین پرسش نامه استاندارد 
تعیین مزاج گزارش شده است. پایایی سؤاالت در این پرسش نامه 
شاخص های  روایی  و  شد  بررسی  کاپا  آماره  از  استفاده  با 
 ROC آنتروپومتریک و دمای بدن با مزاج تعیین شده با استفاده از

Curve و آزمون Logistic Regression ارزیابی شد ]34[.

پس از تکمیل پرسش نامه، مشاهدات میدانی در چک لیست ها 
نگاشته شد. با توجه به اینکه در طب سنتی، رنگ هم دارای مزاج 
است، مزاج رنگ های برداشت شده مشخص شد و داده های مربوط 

 SPSS به برداشت میدانی و پرسش نامه مزاج وارد نرم افزار آماری
نسخه 22 شد. در این پژوهش از آزمون کای دو جهت بررسی 
رابطه متغیر رنگ عناصر محیطی و مزاج افراد استفاده شد. نتیجه 
حاصل از آزمون کای دو، سطح معنی داری رابطه متغیرها را نشان 
داد و اگر نتایج بررسی رابطه متغیرها کمتر از 5 درصد می بود، 

نتیجه گرفته می شد که رابطه مورد نظر معنی دار است.

یافته ها

در پژوهش حاضر 144 خانه و زن خانه دار مورد بررسی قرار 
جمعیت  وضعیت  از  خالصه ای   ،2 شماره  جدول  در  گرفتند. 

مشارکت کنندگان از نظر مزاج نشان داده شده است.

از آنجایی که بر اساس مبانی نظری، هر رنگ دارای مزاج خاصی 
رنگ های  مزاج  رنگ ها،  مزاج  فراوانی  توزیع  ارائه  جهت  است، 

جدول 2. توزیع فراوانی مزاج افراد شرکت کننده در پژوهش

 فراوانی )درصد(متغیرها

مزاج از نظر گرمی و سردی

)41/7( 60گرم
)40/3( 58سرد

)18/0( 26معتدل
)100/0( 144جمع

مزاج از نظر خشکی و تری

)45/1( 65خشک
)35/4( 51تر

)19/5( 28معتدل
)100/0( 144جمع

تصویر 1. مزاج رنگ های مشاهده شده در منازل )ترسیم: نگارنده(
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ثبت شده در 144 چک لیست تکمیل شده حاصل از مشاهدات 
میدانی، در تصویر شماره 1 نشان د اده شده اند. 

در بررسی، آیتم های متفاوت در رنِگ اجزا و عناصِر داخلی 
واحدها دیده می شد که توصیف فراوانی آن ها از نظر گرمی و 
سردی مزاج در جدول شماره 3 و از نظر خشکی و تری در جدول 
شماره 4 و به صورت مزاج مرکب در تصویرهای شماره 2 و 3 

آورده شده است.

بررسی رابطه مزاج فرد و رنگ دیوار 

نتایج جدول شماره 5 نشان می دهد، از 144 آزمودنی، به ترتیب 
58/3 و 66/6 درصد از زنان تحت بررسی که در محیطی با دیوار 

نشیمن و اتاق خواب به رنگ گرم زندگی می کنند، دارای مزاج 
گرم هستند. 74/1 درصد از زنان سرد مزاج که در نشیمن هایی 
به رنگ سرد، زندگی می کنند و 70/7 درصد زنان تحت بررسی 
که در اتاق خوابی به رنگ سرد زندگی می کنند، دارای مزاج سرد 
هستند. همچنین 38/5 و 46/1 درصد از زنان تحت بررسی که در 
محیطی با دیوار نشیمن و اتاق به رنگ معتدل زندگی می کنند، 
دارای مزاج معتدل از نظر گرمی و سردی هستند. همچنین به 
ترتیب 52/3 و 36/9 درصد از زنان تحت بررسی که در محیطی 
با مزاج خشک زندگی  به رنگی  اتاق خواب  با دیوار نشیمن و 
می کنند، دارای مزاج خشک و به ترتیب 70/6 و 76/5 درصد 
از زنانی که در محیطی با دیوار نشیمن و اتاق خواب با رنگی 
به مزاج تر زندگی می کنند، دارای مزاج تر و به ترتیب 53/6 و 

جدول 3. فراوانی رنگ ها بر اساس گرمی و سردی مزاج

رنگ عناصر و اجزا
 فراوانی )درصد(

 جمعمعتدلسردگرم

)100/0( 144)17/4( 25)50/0( 72)32/6( 47دیوار نشیمن
)100/0( 144)19/4( 28)41/0( 59)39/6( 57دیوار اتاق خواب
)100/0( 144)19/4( 28)60/4( 87)20/1( 29سقف نشیمن

)100/0( 144)12/5( 18)68/1( 98)19/4( 28سقف اتاق خواب

جدول 4. فراوانی رنگ ها براساس خشکی و تری مزاج

رنگ عناصر و اجزا
فراوانی )درصد(

جمعمعتدلترخشک

)100/0( 144)18/1( 26)49/3( 71)32/6( 47دیوار نشیمن

)100/0( 144)19/4( 28)54/9( 79)25/7( 37دیوار اتاق خواب

)100/0( 144)6/9( 10)89/6( 129)3/5( 5سقف نشیمن

)100/0( 144)0/7( 1)99/3( 143-سقف اتاقخواب
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42/9 درصد از زنان معتدل مزاج در محیطی با دیوار نشیمن و 
اتاق خواب به رنگ معتدل از نظر خشکی و تری زندگی می کنند 

.)P<0/001(

نتایج آزمون کای دو )جدول شماره 6(، رابطه کاماًل معناداری 
بین مزاج افراد از نظر گرمی و سردی در شرایط رنگی مختلف 
برای دیوار نشیمن و اتاق را نشان می دهد؛ یعنی آزمودنی ها تحت 
تأثیر مزاج رنگ دیوار نشیمن و اتاق قرار گرفته اند. همچنین نتایج 
نشان می دهد، رابطه معناداری بین مزاج افراد با مزاج رنگ دیوار 

.)P<0/001( اتاق و نشیمن از نظر خشکی و تری وجود دارد

بررسی مزاج فرد و رنگ سقف 

نتایج جدول شماره 7 نشان می دهد، به ترتیب 18/3 و 13/3 

درصد از زنان تحت بررسی که در محیطی با سقف نشیمن و 
اتاق خواب به رنگ گرم زندگی می کنند، دارای مزاج گرم هستند 
که فراوانی آن ها از مقدار قابل انتظار کمتر است. همچنین به 
ترتیب 62/1 و 67/2 درصد از زنان سردمزاج در محیطی با سقف 
نشیمن و اتاق خواب به رنگ سرد، زندگی می کنند که فراوانی 
انتظار،  قابل  فراوانی  از  نشیمن  سقف  بررسی  در  مشاهده شده 
بیشتر و برای اتاق خواب کمتر است. 30/8 و 15/4 درصد از زنان 
معتدل مزاج )در گرمی و سردی( در محیطی زندگی می کنند که 
به ترتیب درصدها، سقف نشیمن و اتاق خواب آن ها دارای رنگ 

معتدل است. 

که  است  این  نشان دهنده  نیز  تری  و  خشکی  برای  نتایج 
4/6 درصد از زنان با مزاج خشک در نشیمن با سقفی به رنگ 
سردمزاج،  زنان  درصد   82/4 می کنند.  زندگی  خشک مزاج 
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تصویر 3. فراوانی مزاج های مرکب در رنگ سقف ها

جدول 5. جدول فراوانی های مشاهده شده مزاج افراد بر حسب رنگ دیوار

موارد مورد بررسیاجزا

مزاج رنگ دیوارمزاج فردمزاج رنگ دیوارمزاج فرد 

درصددرصد

معتدلتر خشکمعتدلسردگرم

دیوار نشیمن

مقدار مشاهده شده
گرم

35187
خشک

34256
9/2 38/5 52/3 11/7 30/0 58/3 درصد

مقدار مشاهده شده
سرد

7438
تر

10365
9/8 70/6 19/6 13/8 74/1 12/1 درصد

مقدار مشاهده شده
معتدل

51110
معتدل

31015
53/6 35/7 10/7 38/5 42/3 19/2 درصد

دیوار اتاق خواب

مقدار مشاهده شده
گرم

401010
خشک

24338
12/3 50/8 36/9 16/7 16/7 66/6 درصد

مقدار مشاهده شده
سرد

11416
تر

4398
15/7 76/5 7/8 10/3 70/7 19/0 درصد

مقدار مشاهده شده
معتدل

9712معتدل6812
42/9 25/0 32/1 46/1 30/8 23/1 درصد
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نشیمن خانه هایشان دارای سقف با رنگ تر مزاج است که میزان 
انتظار کمتر است. همچنین 100  قابل  از میزان  مشاهده شده 
در سقف  ترمزاج  رنگ  با  اتاق خواب  در  زنان سرد مزاج  درصد 
زندگی می کنند. 3/6 درصد افراد معتدل مزاج )در خشکی و تری( 
در محیطی هستند که دارای رنگ خشک مزاج است که در هر دو 

مورد، میزان مشاهده شده از میزان قابل انتظار کمتر است.

رابطه  وجود  عدم   ،)8 شماره  )جدول  کای دو  آزمون  نتایج 
معنادار بین مزاج افراد و مزاج رنگ سقف دیوار نشیمن و اتاق 
 & با 115/0  برابراست  ترتیب  به   P-value( می دهد،  نشان  را 
0/517( یعنی آزمودنی ها تحت تأثیر رنگ سقف نشیمن از نظر 

گرمی و سردی قرار نگرفته اند. در مورد خشکی و تری نیز رابطه 
معنی داری بین رنگ به کاررفته در سقف نشیمن و اتاق خواب و 

.)P=0/124 و P= 0/137 مزاج افراد وجود نداشت )به ترتیب

بحث

 در پژوهش های پیشین تأثیر طراحی محیط و ویژگی های 
طراحی فضا بر سالمتی و کاهش استرس مورد بررسی بوده و 
نقش طراحی فضای داخلی، فضای باز و طبیعی در محیط های 
مسکونی و محیط کاری بر سالمتی مورد بحث قرار گرفته است 
ویژگی های  بین  معنی دار  بسیار  رابطه  وجود  مؤید  همگی  که 
محیطی و سالمتی بوده اند. سال های متمادی است که رنگ ها 

جدول6. آزمون نیکویی برازش کای دو برای بررسی رابطه دو متغیر مزاج افراد و رنگ دیوار

Pمقدار شاخص کای دومتغیرها

مزاج فرد از نظر گرمی و سردی
41/168a0/000مزاج رنگ دیوار نشیمن

53/197a10/000مزاج رنگ دیوار اتاق خواب

مزاج فرد از نظر خشکی و تری
46/054a10/000 مزاج رنگ دیوار نشیمن

29/025a20/000 مزاجرنگ دیوار اتاق خواب

a: 1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.51;

a1: 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.06;

a2: 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.44.

جدول 7. جدول فراوانی های مشاهده شده مزاج افراد بر حسب رنگ سقف

مزاج موارد مورد بررسیاجزا
فرد 

مزاج رنگ سقف

مزاج فرد

مزاج رنگ سقف

درصددرصد

معتدلتر خشکمعتدلسردگرم

سقف نشیمن

مقدار مشاهده شده
گرم

11418
خشک

3602
3/1 92/3 4/6 13/3 68/4 18/3 درصد

مقدار مشاهده شده
سرد

103612
تر

2427
13/7 82/4 3/9 20/7 62/1 17/2 درصد

مقدار مشاهده شده
معتدل

8108
معتدل

0271
3/6 96/4 0/0 30/8 38/5 30/8 درصد

سقف اتاق خواب

مقدار مشاهده شده
گرم

8448
خشک

-650
0/0 100/0 -13/3 73/4 13/3 درصد

مقدار مشاهده شده
سرد

13396
تر

-510
0/0 100/0 -10/4 67/2 22/4 درصد

مقدار مشاهده شده
معتدل

7154
معتدل

-271
3/6 96/4 -15/4 57/7 26/9 درصد
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ایجاد  در  جسمی،  و  فکری  تعادل  رفتار،  برذهن،  را  خود  آثار 
شادمانی، افسردگی، آرامش یا بی قراری انسانها نشان داده اند ]33[ 
و رنگ درمانی به عنوان شاخه ای از طب مکمل مورد توجه است. 
چنان که بررسی های علمی و فیزیولوژیکی ثابت کرده است که 
رنگ ها می توانند پاسخ های فیزیکی البته ناپایدار از قبیل باال بردن 
و پایین آوردن فشارخون را ایجاد کنند یا بر ضربان قلب، عرق 
کردن بدن، دستگاه تنفسی و حتی احساسات و میزان بهره وری 

تأثیر بگذارند ]35-37[. 

به طور کلی تحقیقاتی دقیقًا منطبق با این پژوهش یافت نشد، 
ولی یافته های پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین رنگ محیط و 
ویژگی فرد، تا حدودی با تحقیقات پیشین مبنی بر تأثیرگذاری 
رنگ بر انسان هم خوانی دارد ]41-38[. در پژوهش های مذکور 
و  روانی  و  فیزیولوژیکی  تغییرات  بر  اثربخشی رنگ مناسب  به 
عملکرد، اشاره شده است. چنان که در آن ها به تأثیر معنی دار 
افزایش نمره بهره هوشی دانش آموزان و انتخاب رنگ بر اساس 
ترجیحات دانش آموزان اشاره شده که نشان می دهد رنگ بر فرد 

تأثیرگذار بوده است.

نتایج آزمون کای دو در این پژوهش نشان داد مزاج دیوار از نظر 
گرمی و سردی و خشکی و تری با مزاج انسان رابطه معنی داری 
دارد. همچنین نتایج نشان دهنده بی معنی بودن ارتباط مزاج رنگ 
سقف ها با مزاج افراد تحت آزمون است. این شاید به این دلیل باشد 
که سقف بیشتر خانه ها دارای رنگ سفید )مزاج سرد و تر( بود و 
تفاوت مزاجی متفاوت مانند رنگ های دیوار در سقف دیده نمی شد.

 بنابراین تفاوت در میزان حجم، رنگ، انتزاع یا تجرید فضاها را 
نیز می توان به ریشه های مزاجی ساکنین و عامالن آن ها نسبت 
زندگی،  عامل سن، محل  پیوند، هفت  نشریه  در  داد. ساطعی 
فصول سال، فرهنگ جامعه، زمینه هوشی و عاطفی، جامعه و 
طبقه اجتماعی را به  عنوان عوامل مؤثر در انتخاب رنگ معرفی 

می کند ]42[. با نتایج حاصل از تحقیق باید عامل هشتم مزاج فرد 
را هم به موارد اضافه کرد.

نتیجه گیری

نتیجه مؤید رابطه بین رنگ های عناصر در محیط زندگی و 
مزاج است. شاید بتوان گفت رنگ های محیطی یک مکان بر مزاج 
افراد تأثیرگذار بوده و درنتیجه سالمتی آن ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. به گونه ای که محیط و عناصر محیطی به دلیل دارا بودن 
طبع و مزاج خاص خود، قوه ای از قوای انسان را تحت تأثیر قرار 
می دهد و از آنجا که قوا منشأ افعال است، باعث ایجاد حالتی در 
جسم و روان انسان می شود. اگر این حالت در جهت تعدیل مزاج 
فرد باشد، در حفظ سالمتی او نقش دارد و اگر بر مزاج فرد تأثیر 
سوء گذارد، باعث غلبه یکی از اخالط شده و سالمتی فرد را به 

خطر می اندازد. 

با توجه به نتایج، راهکارهایی جهت انتخاب رنگ برای افراد 
می توان پیشنهاد داد. به گونه ای که در رنگ آمیزی فضا از رنگ های 
موافق تعدیل مزاج فرد استفاده کرد؛ به عنوان مثال برای فردی 
با مزاج سرد، از رنگ های گرم و روشن استفاده کرد و در انتخاب 
رنگ برای افراد گرم از رنگ های سرد مانند سفید استخوانی بهره 
گرفت. اما به طور کلی برای همه گروه ها باید استفاده از رنگ 
سیاه، خاکستری و سورمه ای را کاهش داد، چراکه این رنگ ها 
باعث تیرگی فضا و غلبه سودا می شوند. این موضوع را نیز باید 
مد نظر قرار داد که افراد در معرض رنگ مربوط به مزاجشان قرار 
نگیرند، چراکه این موضوع موجب غلبه اخالط در آن ها می شود؛ 
به عنوان مثال اگر افراد با طبع گرم و خشک در معرض رنگ هایی 
با مزاج گرم و خشک مانند زرد و قهوه ای روشن قرار گیرند، به 

مرور زمان این امر باعث می شود که فرد دچار غلبه صفرا شود. 

جدول 8. آزمون نیکویی برارزش کای دو برای بررسی رابطه دو متغیر مزاج افراد و رنگ سقف

Pمقدار شاخص کای دومتغیرها

مزاج فرد از نظر گرمی و سردی
7/434a0/115مزاج رنگ سقف نشیمن

3/247a20/517مزاج رنگ سقف اتاق خواب

مزاج فرد از نظر خشکی و تری
6/980a10/137مزاج رنگ سقف نشیمن

4/172a3124مزاج رنگ سقف اتاق خواب

a:1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.25;

a1: 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.06;

a2: 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .97;

a3: 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .19.
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مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

کلیه ی اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است

حامی مالی

مقاله حاضر تحریری تازه از رساله دکتری نگارنده با عنوان 
در  که  است  ایران«  سنتی  طب  در  معماری  جایگاه  »تبیین 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

ارائه شده است.

مشارکت نویسندگان

 تمــام نویســندگان در طراحــی، اجــرا و نــگارش همــه 
داشــته اند.  مشــارکت  حاضــر  پژوهــش  بخش هــای 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

دکتر  خانم  سرکار  بزرگوار  استادان  زحمات  از  می دانم  الزم 
مهرزاد مهربانی و دکتر حشمت الله متدین که با راهنمایی خود 
مرا یاری رساندند، قدردانی کنم. همچنین از معاون وقت شهرداری 
استان کرمان جناب دکتر محمدرضا خانی، ساکنان شهرک نون و 
القلم کرمان و به طور خاص مدیریت محترم شهرک، جناب آقای 
برخوری، به دلیل همکاری و هماهنگی های الزم، کمال تشکر را 

دارم.

وحیده رحیمی مهر. بررسی رابطه مزاج انسان با رنگ محیط: یک مطالعه مقطعی تحلیلی در شهر کرمان )1396(

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


171

July 2020. Vol 10. Issue 2

References

[1] Isfahani MM. [Health principles (Persian)]. Tehran: Tandis; 2005.

[2] Schweitzer M, Gilpin L, Frampton S. Healing spaces: Elements of en-
vironmental design that make an impact on health. The Journal of Al-
ternative and Complementary Medicine. 2004; 10(Suppl 1):S-71-S-83. 
[DOI:10.1089/acm.2004.10.S-71]

[3] Bilotta E, Evans GW. Environmental stress. In: Steg L, van Den Berg AE, 
de Groot JLM, editors. Environmental psychology. London: Wiley; 2013. 
https://research.wur.nl/en/publications/environmental-psychology-an-
introduction

[4] DuBose J, MacAllister L, Hadi Kh, Sakallaris B. Exploring the concept of 
healing spaces. HERD: Health Environments Research & Design Journal. 
2018; 11(1):43-56. [DOI:10.1177/1937586716680567] [PMID]

[5] MacAllister L, Bellanti D, Sakallaris BR. Exploring inpatients’ experiences 
of healing and healing spaces: A mixed methods study. Journal of Pa-
tient Experience. 2016; 3(4):119-30. [DOI:10.1177/2374373516676182] 
[PMID] [PMCID]

[6] Burnard MD, Kutnar A. Wood and human stress in the built indoor en-
vironment: A review. Wood Science and Technology. 2015; 49:969-86. 
[DOI:10.1007/s00226-015-0747-3]

[7] Peng Hui FK, Aye L. Occupational stress and workplace design. Build-
ings. 2018; 8(10):133. [DOI:10.3390/buildings8100133]

[8] Petros AK, Georgi JN. Landscape preference evaluation for hospital envi-
ronmental design. Journal of Environmental Protection. 2011; 2(5):639-
47. [DOI:10.4236/jep.2011.25073]

[9] Barton J, Bragg R, Wood C, Pretty J, editors. Green exercise: Link-
ing nature, health and well-being. New York: Routledge; 2016. 
[DOI:10.4324/9781315750941]

[10] Rose E. Encountering place: A psychoanalytic approach for understand-
ing how therapeutic landscapes benefit health and wellbeing. Health & 
Place. 2012; 18(6):1381-7. [DOI:10.1016/j.healthplace.2012.07.002] 
[PMID]

[11] Najafi Ghezeljeh T, Bahonar E, Haghani H. [Investigating the effect of 
listening to nature sounds on the level of consciousness and physiologi-
cal indices of patients with traumatic coma (Persian)]. Complementary 
Medicine Journal. 2019; 9(2):3642-56. http://cmja.arakmu.ac.ir/article-
1-594-en.html

[12] The House Whisperer. Epigenetic architecture: The consciousness ma-
trix of buildings – genetic architecture® [Internet]. 2020 [Updated 2020]. 
Availble from: https://www.thehousewhisperer.tv/architects-academy/

[13] Brusseau ML, Ramirez-Andreotta M, Pepper IL, Maximillian J. Envi-
ronmental impacts on human health and well-being. In: Brusseau ML, 
Pepper IL, Gerba CP, editors. Environmental and Pollution Science. 3rd 
ed. Cambridge, MA: Academic Press; 2019. p. 477-99. [DOI:10.1016/
B978-0-12-814719-1.00026-4]

[14] Briki W, Majed L. Adaptive effects of seeing green environment on 
psychophysiological parameters. Frontiers in Psychology. 2019; 10:252. 
[DOI:10.3389/fpsyg.2019.00252] [PMID] [PMCID]

[15] Lengen C. The effects of colours, shapes and boundaries of landscapes 
on perception, emotion and mentalising processes promoting health 
and well-being. Health & Place. 2015; 35:166-77. [DOI:10.1016/j.health-
place.2015.05.016] [PMID]

[16] Yildirim K, Akalin-Baskaya A, Hidayetoglu ML. Effects of indoor color 
on mood and cognitive performance. Building and Environment. 2007; 
42(9):3233-40. [DOI:10.1016/j.buildenv.2006.07.037]

[17] Cusack P, Lankston L, Isles Ch. Impact of visual art in patient waiting 
rooms: Survey of patients attending a transplant clinic in Dumfries. 
JRSM Short Reports. 2010; 1(6):1-5. [DOI:10.1258/shorts.2010.010077] 
[PMID] [PMCID]

[18] Korpela K, Hartig T. Restorative qualities of favorite places. Jour-
nal of Environmental Psychology. 1996; 16(3):221-33. [DOI:10.1006/
jevp.1996.0018]

[19] Mitchell R, Popham F. Greenspace, urbanity and health: Relation-
ships in England. Journal of Epidemiology & Community Health. 2007; 
61(8):681-3. [DOI:10.1136/jech.2006.053553] [PMID] [PMCID]

[20] Richardson EA, Mitchell R. Gender differences in relationships be-
tween urban green space and health in the United Kingdom. Social 
Science & Medicine. 2010; 71(3):568-75. [DOI:10.1016/j.socsci-
med.2010.04.015] [PMID]

[21] Foley R, Kistemann T. Blue space geographies: Enabling health 
in place. Health & Place. 2015; 35:157-65. [DOI:10.1016/j.health-
place.2015.07.003] [PMID]

[22] Mitchell R. Is physical activity in natural environments better for men-
tal health than physical activity in other environments? Social Science 
& Medicine. 2013; 91:130-4. [DOI:10.1016/j.socscimed.2012.04.012] 
[PMID]

[23] Ulrich RS. Visual landscapes and psychological well-being. Landscape 
Research. 1979; 4(1):17-23. [DOI:10.1080/01426397908705892]

[24] Ulrich RS. View through a window may influence recovery from sur-
gery. Science. 1984; 224(4647):420-1. [DOI:10.1126/science.6143402] 
[PMID]

[25] Itten J. The elements of color: A treatise on the color system of Jo-
hannes Itten, based on his book the art of color. New York: John Wiley 
& Sons; 1970. https://books.google.com/books?id=ofvRhNBgoCoC&dq

[26] Farzan N. [Color and nature (Persian)]. Tehran: Tehran Publications; 
1997. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/552725

[27] Naseri M, Rezaeiazdeh H, Taheripanah T, Naseri V. [Temperament the-
ory in the Iranian traditional medicine and variation in therapeutic re-
sponsiveness, based on pharmacogenetics (Persian)]. Journal of Islamic 
and Iranian Traditional Medicine. 2010; 1(3):237-42. https://www.sid.ir/
fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=149496

[28] Jakson WA. A short guide to humoral medicine. Trends in Pharma-
cological Sciences. 2001; 22(9):487-9. [PMID] [DOI:10.1016/s0165-
6147(00)01804-6]

[29] Kord Afshari GR, Mohammadi Chenari H, Esmaeili S. [Nutrition in Ira-
nian & Islamic medicine (Persian)]. 17th ed. Tehran: Nasle Nikan; 2011. 
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1224418

[30] Kermani MK. [Dallakiyyeh letter (Resaleyeh Dallakiyyeh) (Persian)]. 
Tehran: Research Institute for Islamic & Complementary Medicine; 
2008. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3771283

[31] Avicenna. The canon of medicine [A. Sharafkandi, Persian trans.]. Vol. 
1. 10th ed. Tehran: Soroush; 2011. http://opac.nlai.ir/opac-prod/biblio-
graphic/2094175

[32] Avicenna. The canon of medicine [A. Sharafkandi, Persian trans.]. Vol. 
3. 8th ed. Tehran: Soroush; 2011. http://opac.nlai.ir/opac-prod/biblio-
graphic/2094175

[33] Al-Ghozvali AIA. [Views of the full moon in the homes of pleasure 
(Men matale al-badr fi manazel al-surur) (Arabic)]. Vol. 2. Cairo: Edarato 
al-Vatan Publications; 1882. 

Rahimi Mehr V. Relationship Between Human Temperament and Environmental Color. CMJA. 2020; 10(2):160-173.

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://doi.org/10.1089/acm.2004.10.S-71
https://research.wur.nl/en/publications/environmental-psychology-an-introduction
https://research.wur.nl/en/publications/environmental-psychology-an-introduction
https://doi.org/10.1177/1937586716680567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29514569
https://doi.org/10.1177/2374373516676182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28725848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513653
https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-015-0747-3
https://doi.org/10.3390/buildings8100133
https://doi.org/10.4236/jep.2011.25073
https://doi.org/10.4324/9781315750941
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.07.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22918064
http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-594-en.html
http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-594-en.html
https://www.thehousewhisperer.tv/architects-academy/
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814719-1.00026-4
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814719-1.00026-4
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30809177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6379348
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.05.016
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.05.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26143363
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.07.037
https://doi.org/10.1258/shorts.2010.010077
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994357
https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0018
https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0018
https://doi.org/10.1136/jech.2006.053553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652991
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.04.015
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.04.015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20621750
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.07.003
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.07.003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26238330
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.04.012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22705180
https://doi.org/10.1080/01426397908705892
https://doi.org/10.1126/science.6143402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402
https://books.google.com/books?id=ofvRhNBgoCoC&dq
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/552725
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=149496
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=149496
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11543877/
https://www.cell.com/trends/pharmacological-sciences/fulltext/S0165-6147(00)01804-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0165614700018046%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/trends/pharmacological-sciences/fulltext/S0165-6147(00)01804-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0165614700018046%3Fshowall%3Dtrue
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1224418
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3771283
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2094175
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2094175
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2094175
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2094175


172

July 2020. Vol 10. Issue 2

[34] Ruga W. A healing environment, by design. Modern Healthcare. 2000; 
30(44):24. [PMID]

[35] Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem 
E, et al. Reliability and validity assessment of Mizaj Questionnaire: A 
novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iranian Red Cres-
cent Medical Journal. 2014; 16(3):e15924. [DOI:10.5812/ircmj.15924] 
[PMID] [PMCID]

[36] Kateb F. [Color in our age (Persian)]. In: Consulting Engineers of Her-
ampey. Light, sound, color in art, architecture and urbanism. Tehran: 
Azarakhsh Press; 2015. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliograph-
ic/3710943

[37] Savavibool N, Gatersleben B, Moorapun Ch. The effects of colour in 
work environment: A systematic review. Asian Journal of Behavioural 
Studies. 2018; 3(13):149-60. [DOI:10.21834/ajbes.v3i13.152]

[38] Elliot AJ, Maier MA, Moller AC, Friedman R, Meinhardt J. Color and 
psychological functioning: The effect of red on performance attainment. 
Journal of Experimental Psychology: General. 2007; 136(1):154-68. 
[DOI:10.1037/0096-3445.136.1.154] [PMID]

[39] Kurt S, Osueke KK. The effects of color on the moods of college stu-
dents. SAGE Open. 2014; 4(1). [DOI:10.1177/2158244014525423.]

[40] Lengen C. The effects of colours, shapes and boundaries of landscapes 
on perception, emotion and mentalising processes promoting health 
and well-being. Health & Place. 2015; 35:166-77. [DOI:10.1016/j.health-
place.2015.05.016] [PMID]

[41] Elliot AJ. Color and psychological functioning: A review of theoretical 
and empirical work. Frontiers in Psychology. 2015; 6:368. [DOI:10.3389/
fpsyg.2015.00368] [PMID] [PMCID]

[42] Sateei E. The effect of colors in human life. Journal of link. 1993; 
52:120-3. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/147349/

Rahimi Mehr V. Relationship Between Human Temperament and Environmental Color. CMJA. 2020; 10(2):160-173.

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11141839/
https://doi.org/10.5812/ircmj.15924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005447
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3710943
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3710943
https://doi.org/10.21834/ajbes.v3i13.152
https://doi.org/10.1037/0096-3445.136.1.154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17324089
https://doi.org/10.1177/2158244014525423.
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.05.016
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.05.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26143363
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00368
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4383146
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/147349/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7


This Page Intentionally Left Blank


