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 چکيده
رشد کودک درسالهای ابتدایی زندگی از عوامل بسیار تأثیرمی پذیرد و فعالیت و بازی از ارکان 

رشد شخصیتی و اجتماعی  محیط، اصلی ریشه و یادگیری هر کودک است که در ارتباط با فضا،

ها عاطفی و آموزشی هدهد. از میان عوامل تأثیرگذار در رشد خالقیت کودک به جنباو شکل می

 ت کمترپرورش خالقی اما به تاثیرکیفیت فضاهای معماری در تربیتی موردبررسی قرارگرفته است.

باشد که حاالت روحی انسان را ناپذیر معماری میها عناصر جداییشک رنگبی توجه شده است.

وان عنی معماری بهو یا حتی موجب پریشانی می گردد و از سو دگرگون و باعث آرامش و شادمانی

ای که کیفیت فضایی و محیط برای ما تعریف می کند و قادر است با برخورداری صحیح رشته

موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده صحیح دست یابد وآن را در قالب 

 ه هایطراحی مناسب اجراکرد و برای دستیابی به این هدف باید ازسوی کودک و فضا و خواست

او را درک کند هدف از پژوهش زیر رسیدن به طیف رنگی مناسب برای طراحی داخلی مهد 

 .کودک و تاثیرآن در رشد و خالقیت کودکان می باشد

 .کودک، رنگ، محیط، مهدکودک: واژگان کليدي
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 2، بهارخنجري1شکوفه ميرزایی

 .ایران کرمانشاه، گروه معماری، مدرس موسسه عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، 1
 .ایران ه،کرمانشا معماری، گروه کرمانشاه، دانشگاهی جهاد عالی دانش آموخته موسسه 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 بهارخنجري

 مولفه هاي طراحی مرکزپرورش خالقيت کودکانه از دیدگاه پياژه
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 مقدمه
بیند درک جانوران و اشیا و امور را می کند،میهای اطراف خود را مشاهده بین خاص خود را دارد آدمکودک موجودی است که جهان

(. کودک رشد 1131باالیان به نقل از طباییان،) آوردکند حکم را شخصاً به مرحله اجرا درمیکند حکم صادر میسنجد قضاوت میکند میمی

باشد یجانی و شناختی اجتماعی میشود رشد کودک ازلحاظ روانشناسی به معنای تغییر در طول زندگی رشد جسمانی هو بزرگ می کندمی

کودکی  شد دورهبااز تولد تا بالیدگی که با تغییرات همراه می های فیزیولوژیک شناخت و رفتار کودکطورکلی رشد یعنی تمرکز بر جنبهکه به

 (:1131افتخاراردبیلی وهمکاران،) شودمی به سه دوره تقسیم

 کودک اولیه: از تولد تا حدود و سالگی

 سالگیمیانه: از دو تا هفتکودکی 

 سالگیتا دوازدهکودکی پایانه: از هفت

گیرد درنتیجه توجه به سال اول زندگی او شکل می 6عقیده بسیار از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در 

های تربیتی و آموزشی ت دارد که با توجه به نظریهای برای رشد نیازهای آنها ضرورکردن زمینه نیازهای کودک در این مقطع سنی و فراهم

 (.1311مارک، )دادک و بیش نیاز داشتن یک زندگی موفق برای کودکان

 

 پياژه

لعات خود چهار مرحله تفکر را در رشد مطا در پیاژه. است داشته تربیت و تعلیم و یشناسروان یهاحوزه بر عمیقی تأثیرات او مطالعات

 .است ذهنی کودک مشخص کرده

 .  است پیرامون اشیای درباره یافتن آگاهی و خود حرکات کنترل و مهارت کسب دنبال بهکودک  حرکتی: -در مرحله تفکر حسی 

 نام را پیرامون اشیای تواندیکالمی است. در این مرحله کودک م یهاذهن کودک بیشتر مشغول کسب مهارت :تفکر پیش عملیاتی

 .کند لاستدال شهودی طریق به و ببرد

 .شودیط آشنا مرواب وها نسبت اعداد، مانند مجرد و ذهنی مفاهیم با کودک که است مرحله بعدی دوره تفکر عملیاتی عینی 

 ظریهن کاربرد به اجمالی طور. آوردیم روی انتزاعی و منظم منطقی، استدالل به کودک که استسرانجام مرحله تفکر عملیاتی صوری  

 .گرددیم اشاره ربیتت و تعلیم حوزه در وی

یکی نسبت به  یهانشییاد نباشد، حتی اگر آفرزها آن تعداد اگر حتی خالق افراد دادن پرورش: از است عبارت پیاژهازنظر  تربیت

 ربیتیت هایپیامد توانیم خالصهطور به تعریف این به توجه با. جو تبعیت ورو دیگری محدود باشد، باید مخترع و نوآور پرورش داد نه دنباله

 .آفریدن( ج   کردن ابداع( ب   فهمیدن( الف: کرد خالصه ذیل اصل سه در را پیاژه نظریه

 

 اهميت وضرورت پژوهش
 ترینترین و مهمدهند. در حساسترین و تأثیرپذیرترین گروه سنی جامعه را شکل میبا توجه به نیازهای کودک کودکان حساس

شوند گیرد تا زمان که وارد شهر میها شکل میجسمی اجتماعی آن های رشد شخصیتی، ذهنی،پایهشان یعنی زمانی که های زندگیسال

. فضایی است و صمیمانه نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقایس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه

نر ا  که برای رسیدن به این هدف از نظرات پیاژه و تأثیر هوش گارد( 1131والحسنی،تر باشد.)ناصرقلی ببزرگ هیاهوی دنیای دورازبه

 شده است.استفاده

 

 مرکز پرورش خالقيت کودکان
ی پردازند، مکانها جسمی، فکری، خالقانه، حسی و تقلیدی میهای علمی و نمایشی و بازیمکانی است که کودکان در آن به فعالیت 

ای زیبا هدهند درواقع مکانی برای شادی بارنگو نمایشگاهی از فعالیتشان ارائه می کنندگروهی و انفرادی را تجربه میهای که در آن فعالیت

که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعدادهایش را داشته فضایی که زمینه مناسب برای خالقیت کودکان و فراهم کردن 

دکترفرخنده ) های امروز که اغلب پدر و مادر ما شاغل هستند را فراهم می کنندکودکان با توجه به زندگیبرخی از نیازهای روزمره 

که همه آنان از نخستین روزی که با کلمات و تصاویر  (. هدف کلی مهدکودک متمرکز بر رشد و خالقیت فکری کودکان است؛1136مفیدی،

پرورش یابند که زمینه رشد سالم و خالقیت را در آنان فراهم  سالی می نهند در بستریگی بزرکه پای به عرصهشوند تا هنگامیآشنا می

علمی، فرهنگی، آموزشی اجتماعی و همچنین فضایی برای را به  ٔ  های کودکانه درزمینهفعالیت طور خالصه مهدکودک فضایی برایسازند به

http://www.rassjournal.ir/


 39 -37  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ازهای ها با نظر گرفتن نیبنابراین طراحی برای کودک کنند.کودکان فراهم میهای رشد و خالقیت خدمات سرگرمی و تفریحی و غیره که زمینه

 (.1136دکترفرخنده مفیدی،) کودکان و تمرکز بر بروز خالقیت کودکان مکانی را به وجود آوریم که باعث آموزش و کشف خالقیت کودکان شود

هاست توانائی و شخصیتی گاردنر تعریف گویندمی منتقدان است. تهگش روبرو مربیان و شناسان روان سوی از انتقاداتی با گاردنر نظریه

 تدریس شیوه انتخاب در نظریه ازاین معلمان از بسیاری و است کرده پیدا آموزشگران و مربیان بین در زیادی محبوبیت چندگانه هوش نظریه

 .یکنند م استفاده خود

 یشویم: م شناآ بیشتر است کرده تعریف گاردنر که مختلفی هوش نوع هشت

 (فضایی و تصویری تشخیص قدرت:(فضایی – تصویري هوش-1
 ها، بانقشه و دارند خوبی تیابی جه معموالً افراد این .هستند قوی چیزها تجسّم در دارند باالیی فضایی-تصویری هوش که کسانی

 ندارند. مشکلی ویدیویی تصاویر و ها عکس نمودارها،

 نویسندگی( و بانز )کلمات،زبانی: – کالمی هوش -2
 غالباً افراد این .کنند استفاده زدن، حرف و نوشتن هنگام به کلمات، از یتوانند م خوبی به دارند باالیی زبانی -کالمی هوش که کسانی

 .دارند مهارت خواندن و اطالعات سپردن خاطر به داستان، نوشتن در

 (ریاضی عملیات و مسائل )تحلیل ریاضی: – منطقی هوش-3

 تفکر به این افراد .هستند قوی مسائل منطقی تحلیل و الگوها شناسایی استدالل، در دارند باالیی ریاضی -منطقی هوش که کسانی

 مندند. عالقه والگوها روابط اعداد، مفهوم درباره

 حرکات( کنترل فیزیکی، تحرکجنبشی:)-اندامی هوش-4

 هماهنگ افراددر این .هستند قوی فیزیکی کنترل و عملیات انجام دنی،ب های حرکت در دارند باالیی جنبشی -اندامی هوش که کسانی

 هستند. وتردستی چاالک افراد و دارند مهارت دست و چشم سازی

 (موسیقی و )ریتم :موسيقيایی هوش- 5

 برند لذت می قیموسی از افراد این .هستند قوی صداها و مها ریت الگوها، به کردن فکر در دارند باالیی موسیقیایی هوش که کسانی

 .دارند مهارت آهنگسازی و موسیقی سازهای نواختن در معموالً و

 دیگران( درک و کردن برقرار ارتباطفردي:) ميان هوش - ٦

 ها، انگیزه هیجانات، سنجش در افراد این.هستند قوی نها آ درک و دیگران با تعامل در دارند باالیی فردی میان هوش که کسانی

 .دارند مهارت هستند برشان و دور که کسانی منظور و تمایالت

 (خودآزمایی و نگری )درون :فردي درون هوش-7

 خودآزمایی، افراداز این .دارند خود ههای انگیز و احساسات هیجانی، وضعیت از خوبی آگاهی دارند، باالیی فردی درون هوش که کسانی

 .یبرند م لذت خود فردی یهای توانائ دبرآور و دیگران با خود روابط کردن کاو و کند روزانه، تخیل

 دارد( وجود طبیعت با که روابطی و الگوها )یافتن :گرا طبيعت هوش-8

 به بیشترینسبت مخالفت و مقاومت با و افزوده قبلی نوع هفت به خود درنظریه گاردنر که است هوشی نوع آخرین گرا طبیعت هوش

 به معموالً و دارند طبیعت بیشتریبا سازگاری هستند، باالیی گرای طبیعت هوش دارای که کسانی گاردنر، گفته به .است گردیده روبرو بقیه

 شوند. می آگاه شان محیط در ترین تغییرات جزئی از سرعت به افراد این .همندند عالق موجودات درباره یادگیری و محیط کشف پرورش،

ند اما ترکیب این هوش ها در نزد افراد متفاوت است. یکی ممکن است دارای تمام این هوش ها هستکودکان ین تئوری اشاره دارد که ا

 .ریاضی قوی باشد و دیگری در هوش موسیقایی-در هوش منطقی

با این فرضیه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت بار سنگینی را به دوش خواهند داشت. اولین وظیفه ی آنان شناخت استعدادها و 

و قبول این نکته که آنها افرادی منحصر به فرد و بی همتا هستند و در گام دوم متناسب ساختن روش های  می باشد کودکانتوانایی های 

 (1331گاردنر،) .تدریس با این استعدادهای متنوع می باشد

معماری نقش موثری در چگونگی رشد و حتی شکل گیری شخصیت کودکان می توان داشته باشد این حساسیت به خصوص در مورد 

اری برای فضای آموزشی و تفریحی بسیار زیاد است و کالبد و فضا باعث بروز رفتار های عکس العمل می شود که اگر آگاهانه طراحی شود معم

بنابراین وجود الزم است تا در خصوص رنگ ها و ارتباط آنها با دنیای کودک و به کارگیری آنها در فضای  می تواند به رشد کودک کمک کند.

 کودک صورت گیرد و طبق پرسش نامه با کودکان و بررسی تصویر ذهنی کودکان در شرایط طبیعی مورد مطالعه قرار داد.داخلی مهد 
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 تعریف کودک
ها هویت شخصی ها و اعتقادات و باورها و بهینهها و فرهنگشود انتقال سنتکودک عامل پیوند نسلهای آینده در هر جامعه محسوب می

های فردی و گروهی کالس محیط اجتماعی نیز در هر جامعه از طریق کودکان میسر است. کودکان از طریق فعالیت و در صورت لزوم اصالح

کند و آموزگار نقش کاتالیز را ایفا شده این خالقیت کودکان است که به آموزش خودشان کمک میآموزشی از سیستم متکلم وحده خارج

 را با فضای تفریحی و بازی تلفیق کرد و درنهایت به یک فضای فرهنگی برای کودکان تبدیل کردتوان فضاهای آموزشی کنند بنابراین میمی

نوعی مقتضای خاصیتی بهاند هر رنگی بسته بهای را به خود اختصاص دادههای زندگی انسان جایگاه ویژهها در محیطشک در این میان رنگبی

شوند جایگاه رنگ در زندگی عنوان ابزار مهمی در خصوص کنترل درونی انسان تلقی میا بههوجود رنگدرروان افراد تأثیر میگذارد بااین

دهد که انتخاب رنگ در نقاشی کودکان کنند مطالعات نشان میها زندگی میکودکان نیز از اهمیت باال برخوردار است درواقع کودکان بارنگ

 (.1132سامعی،) عنوان ابزاری در خدمت تعلیم و تربیت کودکان ضروری استها است فلذا توجه رنگ بهدهنده حاالت روانی آننشان

 گردد کمکفضایی برایشان می تجربه اساس ای ایشان ذهنیاتی که براز سویی نحوه ادراک کودکان از محیط شناخت ذهنیات پایه

ها با توجه به ذهنیات پایه یی زیادی که درک آنداشتنی حاوی معنادوست نمایند چراکه فضاییمی هاگیری فضاهای خاص آنمؤثری در شکل

 (.1133کارل گوستا، یونگ،) گرددمدتشان ملموس و آسان باشد میایشان و تجارت کوتاه

 خصوص در موردتوان داشته باشد این حساسیت بهگیری شخصیت کودکان میمعماری نقش مؤثری در چگونگی رشد و حتی شکل

العملمی شود که اگر آگاهانه طراحی شود ریحی بسیار زیاد است و کالبد و فضا باعث بروز رفتارهای عکسمعماری برای فضای آموزشی و تف

ضای ها در فکارگیری آنها با دنیای کودک و بهها و ارتباط آنبنابراین وجود الزم است تا در خصوص رنگ تواند به رشد کودک کمک کند.می

 نامه با کودکان و بررسی تصویر ذهنی کودکان در شرایط طبیعی موردمطالعه قرار داد.پرسشداخلی مهدکودک صورت گیرد و طبق 

 

 رنگ کودک
های هیجانی از قبیل شادی، خنده، غم، اندوه، خصوص کودکان تأثیر بسزایی داشته باعث ایجاد تجربهها بهها در شخصیت انسانرنگ

آالیش شاد و پرطراوت یابند. آنان به سبب روح پاک، بیشدت می ان این تأثیراتشود در کودکپذیری سکون و هیجان میآرامش، تحریک

 (.1131شکویی پرتویی وشبنم،) دهندهای زنده و مرکب که در ترکیبی مناسب باهم قرارگرفته باشد را ترجیح میخویش رنگ

 شوند:ها به سه دسته تقسیم میرنگ

 باشد. های اصلی شامل رنگ قرمز، آبی، زرد می(رنگ1

 بنفش. –نارنجی  –آید مثل سبز های فرعی که ترکیب سه رنگ اصلی به وجود می(رنگ2

 آیند.فرعی به دست می عالوه رنگهای میانه که از ترکیب رنگ اصلی به(رنگ1

روشنی از در مبحث هر رنگ به خودی خودبه وسیله پر قدرتی برای نشان دادن حالت های عمیق درونی است نقاشی کودکان نمونه 

ارائه رنگ های متنوع در سطح وسیع می باشد فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی کودکان نشانگر خال عاطفی و یا گاهی دلیل 

رنگ استفاده می کنند در حالی که کودکان گوشه گیر و یا آنها  1بر گرانش های ضد اجتماعی است کودکان سازگار در نقاشی های خود از 

 بیشتر از یک یا دو رنگ به کار نمی برند. تباط با دنیای خارج را دوست ندارندکه ار

که رنگ سرد برعکس دهنده، شادی وزندگی و مولد حرکت کند. درحالیوجوش، الهامکننده سبب فعالیت جنبهای گرم تحریکرنگ

رای کند و بهای گرم میزان ضربان قلب را تشدید مینگحرکتی و نشانگر غم و اندوه مستند. تماشای رها انتقالی، سکون، بیموجب حالت

به چشم می  قدری نافذ و سریع الحرکت است که از هر رنگ دیگر زودترهای گرم رنگ سرخ بهفضای پرهیجان کاربرد دارد. در میان رنگ

 صابرذبحی کمند(.) خورد

 جدول روانشناسی رنگ

 نتيجه خواص روانی رنگ

 زرد

جنبه تلفیقی دارد. بازتاب  -شاد روشنایی

–سهل گرفتن  –بالمانع  یطلبتوسعه

 – هایترها شدن از مسئول –تسکین خاطر 

 -روحیه شاد -گرمای دلپذیر -مشکالت 

رسیدن به  –آزادی  –رهایی  –خوشبختی 

 کاهش اضطراب. –اوج و مقام باالتر 

را داشت و هوش و کنجکاوی افراد  توانیذهنی را م هاییتتداعی فعال

در  گیرییمسرعت تفکر تصم یژهو؛ بنابراین با نماد سرعت بهکندیتقویت م

 آوردی. حس گرما و شادی را به وجود مبردیارتباط است تمرکز را باال م

رنگ زرد در مکان هایی  ینبنابرا .وآمدها پر رفتاز مکان یزدگبرای دفع دل

همراه با ترکیب همانند سالن غذاخوری اتاق بازی کودکان اتاق لباس 
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ترکیب رنگ هستند و زرد و بنفش که  ینترزرد و مشکی درخشان یهارنگ

 دیگر استفاده کرد. یهادر کنار رنگ توانیمکمل هم هستند م

 قرمز

 عصبی و هاییتفعال –بیانگر نیرو حیاتی 

زندگی و  –نشانگر محرک  – یزغرورآم

رقابت  –شدید ورزشی  هاییتقدرت فعال

بروز  –رهبری تالش  –رت اراده قد یرتأث

 خالقیت.

افراد را آشفته و بد اخالق می کند و به علت روح  آوراستیجانفضایی ه

هیجان این رنگ مانع تمرکز افراد می شود در کالسهای درس به طور کامل 

توصیه نمی شود در محیط های ورزشی و سالن های غذاخوری. کودکان 

 .همراه با رنگ سفید استفاده شود استفاده شود. بهتر است رنگ قرمز

 

 

 بنفش

رنگ  –رنگ مستقل و مشخص می باشد 

همانند سازی  -رنگ تیره –آرزوها و رویاها 

ترکیب  –بی تفاوتی  –بی خیالی  –

 صمیمانه و عاشقانه.

 –سردی و گرمی خاص در محیط ایجاد می کند  –ترکیب قرمز و آبی 

مکان سبب افسردگی و خستگی  قرارگرفتن افراد برای مدت طوالنی در یک

ذهنی می شود. فضای بنفش نشانگر وفاداری است. برای پر کردن چاله ها، 

تنگه ها نشان دادن مسیر های باریک و اتاق های نقاشی از بنفش استفاده 

 می شود رنگ صورتی بنفش بهتر است همراه با سفید در طراحی به کار رود.

 نارنجی

انرژی  – گرما بخش –نگی مبهوت کند ر

 –شادی بخش  –درخشندگی باال  –مثبت 

 جنب و جوش. –ماجراجویی 

نارنجی گرم ترین رنگ در طیف رنگ های مرئی محسوب می شود. فضاهایی 

که تیره و تاریک می باشد می توان طراحی از نارنجی استفاده کرده برای 

ی ارنجاتاق های که کاربری خاص دارند از نارنجی استفاده کنیم بهتر است ن

 در کنار صورتی و قرمز نباشد.

 آبی

کاهش فشار خون و تنفسی  –آرامش  باعث

اساس تعلق و  –اساس ثبات و یکپارچگی 

گفتن  -فداکاری –امنیت  –وفاداری 

 احساس اعتماد و امنیت. –حقیقت 

دارد به فضا آرامش می دهد ولی از حالت دوستانه و  کیفیت سود و رسمی

بهتر از در محیط آموزش با ترکیب رنگ های گرم گرما دور می نماید پس 

مکان ها به خصوص آموزشی. اتاق  استفاده شود نمادی از آب است در بیشتر

 می توان استفاده کرد خواب کودکان. سرویس های بهداشتی.

 سبز

پایداری  –عزم راسخ  –پشت کارو استقامت 

مقاومت در برابر تغییرات اطمینان به افکار  –

 –غرور تقسیر ناپذیر  –خود  و عقیده ی

 غرور و برتری. –موجب اضطراب 

دو رنگ متضاد زرد و آبی حامل می شود رنگی متعادل است و به  از ترکیب

آرامش روحی و اعصاب کمک می کند و سیلی آرامش بخش را ایجاد می 

راه رو ها و ... در طراحی  –کالس های آموزشی  –کند. در فضاهای بازی 

رنگ قرمز  –قهوه ای  –زرد  –که با آبی  سبز همراه اده کردمی توان استف

 می توان در طراحی استفاده نمود.

 قهوه اي
اعضای بدن  –احساس  –غیر فعال وحسی 

حس  –آسایش جسمی  –حس امنیت  –

 قدرت.

این رنگ انسان در قابل جامعه بینشی نوین و متعادل پیدا کرد و عزم انسان 

ت می بخشد رنگ قهوه ای احساس دوست داشتنی را در انجام کارها تقوی

نسبت به امور مختلف را به وجود می آورد باعث می شود افراد واقع بینانه تر 

فکر کنند و حس وظیفه شناسی بیشتر نسبت به تصمیمات خود نشان دهند 

 بنابراین در تمام مکان ها در طراحی می توان استفاده کرد.

 (1367()ماکس لوشر 16٦2ایتن،)

 

 صورت کلی جزئیاهداف تحقيق به
 شود که به شرح زیر است:ای با چنین اهدافی نتایجی را ناشی میدر طراحی چنین مجموعه

 طراحی و ایجاد فضایی برای بروز خالقیت رشد و پرورش کودکان. .

 طراحی و ایجاد فضایی برای کسب و تجربه زندگی شخصی. .

 سرو سدکردن، ورزش کردن، رقصیدن.طراحی و ایجاد فضایی برای دویدن  .

 دستی ساختن.صنایع طراحی و ایجاد فضایی برای تجربه کردن .

 موسیقی نواختن نقاشی کردن، مشاهده کردن. .

 طراحی و ایجاد فضایی که بتوانند به شیوه خود بشمارند و بخوانند. .

 استراحت کردن. –فضایی برای خوابیدن  طراحی و ایجاد .
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 يقهاي تحقفرضيه
با استفاده از رنگهای و نظر پیاژه ه متنوع فضایی باز که حس تحرک و خالقیت کودکان را برانگیخت. استفاده از رنگهای موردعالقه 

 شود.کودکان در افزایش خالقیت کودکان و باعث حس آرامش و شادمانی در کودکان می

 

 پيشينه تحقيق
 ساله 1 پرداخت کودکان کودکان، به این موضوع در رنگ تحولی ا عنوان بررسیامیر اسعد اکبری با نوشتن کتابی ب ،1136 درسال

 قرار ترجیح جایگاه باالترین در قرمز رنگ سال 6 کودکان گروه در. هستند انتخاب اولویت در ترتیب صورتی به زرد، قرمز، نارنجی، رنگهای

 .انتخابند اولویت در بنفش و صورتی آبی ترتیب به بعدازآن. دارد

 مترک تلفیقی رنگ از مختاری با نوتشتن کتابی با عنوان روانشناسی نقاشی کودک، به این موضوع پرداخت کودک ،1136 سال در

 می انهکودک غم رنگ ای قهوه. است طبیعی متداول رنگ بیندهمان کودک می رنگیکه شناسد،می کودک که رنگی کندمی استفاده ندرتبه

 یاهواست.ه پر و زا شادی زرد و سفید شود

ضوع به این مو آموزشی، فضاهای کیفیت در ارسنجانی با نوشتن کتابی با عنوان جستاری انجوی نجوا، آبادی علی محمد 1133در سال 

 است. گذار کودکان تاثیر عاطفی ذهنی رشد در آموزشی فضاها پرداخت که کیفیت

 رنگ سال 6 کودکان در ،به این موضوع قرمزChanging color preferencesبانوشتن کتابی با عنوان Dittmer ،2001در سال 

 است. عالقه مورد

 اعتقاد ،Prefernes in infancy Infant Behavior and Developmentبانوشتن کتابی باعنوان  ،Adams ،1336 در سال

 دهند. می ترجیح زرد و سبز رنگهای به را آبی و قرمز های رنگ ساله 1 و 1 کودکان دارند

، در طول Perfences and color emotion comfor color binations بانوشتن کتابی با عنوان ،zenther،2001 درسال

 سالهای پیش دبستانی و ابتدایی جابجایی رنگ مورد عالقه از قرمز به سمت آبی است.
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