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Abstract 

Creating a suitable environment for the growth and prosperity of students has always been 
one of the most important concerns of educational administrators. The aim of this study was 
to investigate the age differences with the color preference approach in primary school 
students in Tehran and Khorasan Razavi provinces by gender. The research design of the 
present study is descriptive and the type of research was survey. For this purpose, 607 
children participated in the present study. The data were collected using colored cards. Data 
analysis was performed using multivariate analysis of variance and showed that the effect 
of gender and grade on all colors is significant in Tehran province but in Khorasan Razavi 
province these differences were observed only at the level of gender (p<0/05). In both 
provinces, boys chose blue and girls yellow as the main color, and boys chose green and 
girls pink as the sub-colors. One of the limitations of the present study is the inability to 
study the color living environment of children as well as everyday issues that can play an 
important role in color preference. It is suggested that future research pay attention to these 
variables. 

Keywords: Color, Elementary school students, Gender, Grade, Preference.  

                                                           
 Corrensponding Author, Email: dr.alikhaki@yahoo.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 9, No. 4, Winter 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X 

pp. 241- 259                                                                                             Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 
 

 

آموزان ابتدایی  های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش بررسی تفاوت

 خراسان رضوی به تفکیک جنسیتتهران و استان 

 2، مجتبی مهدوی1خاکیعلی 

 ای، تهران، ایران شکدۀ انقالب اسالمی، دانشگاه فنی و حرفهاستادیار، گروه معماری، دان. 1

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکتری تخصصی روان. 2

 (90/87/9311: ؛ تاریخ پذیرش80/83/9311: تاریخ دریافت)

 چکیده

. باوده اسات  هاای آموزشای    مدیران محیط های دغدغهترین  همیکی از م همواره آموزان ایجاد محیط مناسب برای رشد و شکوفایی دانش
خراساان رضاوی باه    تهاران و   هاای  استانآموزان ابتدایی  ی سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانشها تفاوتهدف پژوهش حاضر، بررسی 

آماوزان   داناش  ماة هآمااری   ةجامعا  .باود  پیمایشای نوع پژوهش حاضر و  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. تفکیک جنسیت بود
نیمای از  ) ابتادایی  ةآماوز دور  داناش  787، ن میاان و براسااج جادوو مور اان    از ایا . بودناد  خراساان رضاوی  تهاران و  ابتدایی اساتان  

هاای رنگای    نیاز با استفاده از کارت اطالعات مورد .در نظر  رفته شدند به روش دردسترج ( کنند ان پسر و نیم دیگر دختر بودند شرکت
هاا   تحلیال داده  و  تجزیاه . آوری شد ای، بنفش، سبز، آبی، قرمز، نارنجی، صورتی و زرد جمع های سیاه، سفید، خاکستری، قهوه شامل رنگ

در اساتان تهاران    هاا  رناگ  بر ترجیح تمام نشان داد تأثیر جنسیت و پایة تحصیلی  نتایج.  رفتبا روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام 
پسران رنگ آبی و دختاران  در هر دو استان، . ها فقط در سطح جنسیت مشاهده شد ان خراسان رضوی این تفاوت، اما در استمعنادار است

از . های فرعی انتخااب کردناد   عنوان رنگ عنوان رنگ اصلی انتخاب کردند و پسران رنگ سبز و دختران رنگ صورتی را به رنگ زرد را به
ناگ  کاه در تارجیح ر   اسات مساالل روزماره    ،یط زند ی رنگی کودکان و همچنینهای پژوهش حاضر نبود امکان بررسی مح محدودیت

 .های بعدی به این متغیرها توجه کنند شود پژوهش پیشنهاد می .تواند نقشی مهم داشته باشد می

 .، جنسیت، رنگرنگ ترجیح، پایة تحصیلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

مسئله به  سایر مواقعکه بیش از  شود می موجب ها تک انسان تکدر زندگی ناپذیر علم  جداییتأثیر 

 اگر آموزش و پرورش. و ورود آن در زندگی روزمره توجه شودکردن علم  همگانیو موضوع 

در انتقال  ی نیزعناصر متعدد دیگرغیر از کالم معلم، ، در نظر گرفته شود رسانی اطالع نظام نوعی

به اعتقاد . (2 81،  رچاید و فرانکلینالیوت، ف) خواهند داشتنقش  آموزان دانشپیام به 

های غیر کالمی بیش از عوامل گفتاری در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند و  متخصصان، آموزش

انجمن مشاورة مدرسۀ )آموزان هستند  های گوناگونی برای دانش دادهای حسی حامل پیام درون

 که از آنجا و  گوید میفضا سخن ورند که در نتیجه، بسیاری متخصصان بر این با. (2 81، 8آمریکا

است،  بقای اجتماعرشد و  برایقوی بسیار ابزاری  عنوان بهدر دنیایی که دانش  و پرورش آموزش 

آموزان، بلکه  تنها برای دانش نه ،تداوم آموزش و یادگیریحفظ و نقش مدارس در  رسد میبه نظر 

شود که مسئوالن،  ازپیش احساس می ضرورت بیشاین است و  انکارناپذیر  جامعه اقشار همۀبرای 

 (.2 81،  دانر)براساس تغییرات و نیازها تطبیق دهند را  مدارسمحیط 

، یافتگی توسعه های شاخصدر بررسی در زمینۀ نقش و اهمیت فضاهای یادگیری همین بس که 

از فضاهای در مجامع جهانی، برخورداری . داردفضاها و تجهیزات آموزشی اهمیت خاصی  ۀسران

 آنفیزیکی و تجهیزات آموزشی مناسب حق کودکان دانسته شده است و اکثر کشورهای جهان به 

عامل زنده و پویا در  عنوان بهنوین فضاهای آموزشی  و پرورش آموزش در  ،از طرفی. متعهدند

ند معماری مدرسه مان نظران، صاحب ةبه عقید. ان مطرح استآموز دانش و پرورش آموزش فرایند 

فرهنگ و هنر حاکم بر جامعه باشد و هویت ملی، فرهنگی، علمی  بخش تجلیشهرها باید  معماری

و بومی را به نمایش بگذارد و مانند عوامل آموزشی درون مدرسه، کودکان و نوجوانان را به رشد 

 (.8181،  یسیپوف، میرانیکو و ایوانوا)د کنو تعالی در جامعه آماده 
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ور، صدا، آن نظیر رنگ، ن دهندة تشکیلی معماری مدارس و عناصر چگونگدر این راستا، 

شایان  آثاردر کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی  توانند می ،مانند آنتجهیزات، حیاط مدرسه و 

است که استفاده از رنگ مناسب  بدیهی. ان باقی گذارندآموز دانشبر یادگیرندگان و  توجهی 

، اما بیشتر کند میخود جذب  سوی بهرا آموزان  دانش دهندة معماری، عنوان یکی از عناصر تشکیل به

امروزه رنگ در زندگی (. 2 81و همکاران،   دنیلز) ندارندرا  ها ویژگیمدارس این  های ساختمان

ای در دنیای امروز به خود  مالحظه  ای یافته است، و جایگاه قابل ها معنا و مفهوم تازه انسان

گذارد و موجب شنیدن و  ه همان اندازه که صدا بر اعصاب شنوایی تأثیر میب. اختصاص داده است

شود، رنگ نیز پس از تحریک اعصاب بینایی، موجب دیدن و در نهایت،  در نهایت، واکنش فرد می

. شود هر رنگی، موجب تغییراتی در حاالت روانی افراد می. شود موجب برانگیختگی در فرد می

های گوناگونی مانند هیجانات، عملکرد و ضربان  از تأثیر رنگ بر مؤلفه مطالعات مختلف نیز حاکی

های پیشین نیز  پژوهش(. 8181،  ؛ چا، ژانگ و کیم8181و همکاران،  8جوناسکایت)قلب هستند 

آموزان و همچنین،  تأثیر رنگ محیط را بر رفتار کودکان در کالس و یادگیری و رفتار دانش

؛ تیلور   81،  ؛ کوهن  81،  گینز و کاری)اند  موزان را بررسی کردهآ های مورد عالقۀ دانش رنگ

؛  22 ، 2؛ تیت و آلن  2 ، 2؛ مادر، استیر و بریناین  81،  ؛ وانگ و هاینز  81،  و کلیفورد

و  ؛ لیشتنشتایگر  2 ، 8 ؛ شاپریو و گولدمن 22 ،   ؛ رید و جوراسکا222 و همکاران،  1 ویک

 (.  2 ،   گینس و لوئیس ؛ مک2 2 ،   االس؛ هاینگا و و 22 ،   شالف

                                                           
1. Daniels 
2. Jonauskaite 
3. Cha, Zhang & Kim 
4. Gaines & Curry 
5. Cohen 
6. Taylor & Clifford 
7. Wong & Hines 
8. Mather, Stare & Brenin 
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14. Hoyenga & Wallace 
15. McGuinness & Lewis 
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روز در مدرسه هستند و در     آموزان ایرانی در طول سال، حداکثر  شایان ذکر است دانش

متحدة آمریکا، متوسط   ، و در ایاالت(22  کبیری، )بینند  ساعت آموزش می 1   مجموع، 

روز از سال را در  21 ساعت است و این افراد   /  آموزان در مدرسه  ساعات حضور دانش

ساعت در سال را در مدارس   2  آموزان آمریکایی،  دیگر، دانش  عبارت به. کنند مدرسه سپری می

توان  با درنظرگرفتن این آمار و ارقام نمی(. 8181،  و پرورش مرکز ملی آمار آموزش )حضور دارند 

بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت  ای مالحظه  قابلمحیط مدرسه تأثیر  از این واقعیت غافل شد که

موجب تسهیل  تواند کالس می فیزیکیی ها ویژگی گذارد و بر جای میان آموز دانشتحصیلی 

 .ان شود یا مانع از یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان شودآموز دانشیادگیری 

 کنند، جای تعجب طور سالیانه در مدارس سپری می آموزان به با این حجم از ساعاتی که دانش

بیش  ،(  81، 8الکساندر و لوئیس)آمریکا  متحدة ایاالت  و پرورش  آموزشآمارهای  دارد که طبق

که به بودجۀ بیشتری  اند کرده، گزارش   81 و 8 81 های یمی از مدارس دولتی آمریکا در سالاز ن

یگاهی در جا .را برای بهبود شرایط، سامان دهند مدارسشانبرای ساخت مدارسشان نیاز دارند تا 

 های ساختمانو  اند شده حفظ ابتدایی  ای شده در ایران نیز به شیوه ساختهاکثر مدارس  مشابه،

 این به ای فزایندهامروزه حتی نیاز  تر آنکه عجیب. اند تغییر به خصوصی نشان ندادهمدارس جدید 

ر ابتدایی یافاقد نیازهای بسحتی ان آموز برخی دانش، زیرا وجود دارد ابتدایی فضاهای آموزشی

 (.28  شاطریان، )مانند کالس درس هستند 

ها  آن ترین مدرنکه حتی در  ندفقیر هایی مکانفضاهای مدارس ایران در راستای موارد یادشده، 

مدیران و معلمان  ترین ذوق خوش. شود میاثری از رعایت اصول معماری و گرافیک محیطی دیده ن

به دیوارها برای روح بخشیدن به فضای آموزشی  نیز کاری جز چسباندن چند عکس یا پوستر

افتد، بلکه در و دیوار مدرسه نیز  نمیدر کالس درس اتفاق  فقطیادگیری . انجام دهند توانند مین
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ان هستند و با کودکان و نوجوانان سخن آموز دانشی برای های پیاممانند معلم و کتاب حامل 

شدن را القا  تنگ و طویل، محصوربودن و زندانیدیوارهای بلند و ضخیم، راهروهای . گویند می

، آرامش و نشاط نشین دلتمیز و دارای رنگ مناسب و  های کالسو حیاط پرگل و سرسبز،  کنند می

همچنین، امکانات فیزیکی و تجهیزات مدرسه تأثیر مستقیمی روی یادگیری دارد . کنند میرا تلقین 

ان و عملکرد آموز دانششی و ارزشیابی تحصیلی آموز های پیامو کمبود امکانات روی انتقال 

؛   81؛ تیلور و کلیفورد،   81؛ کوهن،   81، گینز و کاری)گذارد  می جای بر معلمان تأثیر منفی 

 (.  81وانگ و هاینز، 

طور  طور عام و رنگ به و با درنظرگرفتن این موضوع که معماری به با توجه به مطالب یادشده

اسعدی، )فقط یک پژوهش کنون  تاگذارد و  آموزان برجای می بر دانش خاص، چه تأثیر شگرفی

در این زمینه صورت گرفته ( نفر 1 8)آن هم در اصفهان و با نمونۀ ناکافی (  2  امیری و اکبری، 

کودکان دبستانی را به تفکیک سن و  موردعالقه های رنگپژوهش حاضر در نظر دارد تا است، 

برای طراحی فضای  توان میاز نتایج پژوهش حاضر . قرار دهد سیموردبررموقعیت جغرافیایی 

 .گرفتمدارس بهره 

 شناسی پژوهش روش

هایی است که  روشتحقیق توصیفی شامل مجموعه . طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی است

که برای بررسی توزیع   ازآنجا. بررسی است های مورد کردن شرایط یا پدیده ها توصیف هدف آن

با توجه به  از طرفی،گیرد و ای یک جامعۀ آماری، روش پیمایشی مورداستفاده قرار میه ویژگی

آموزان ابتدایی به تفکیک جنسیت  اینکه مطالعۀ حاضر در نظر دارد تا ترجیح رنگ را در دانش

 (.22  سرمد، بازرگان و حجازی، ) کار گرفته شد بهنوع مقطعی  از روش پیمایشی بررسی کند،

ن میان و از ای. بودند خراسان رضویتهران و آموزان ابتدایی استان  دانش همۀآماری  ۀجامع

  .در نظر گرفته شدند به روش دردسترس ابتدایی ةآموز دور دانش  1 ، براساس جدول مورگان
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. طراحی شدتغییرات اندکی  و با(  811)  پرسشنامۀ پیچفورد و مولنابزار پژوهش به استناد 

ای،  های زرد، صورتی، نارنجی، قرمز، آبی، سبز، بنفش، قهوه شباع رنگا ۀمیزان روشنی و درج

 های کارتپس از طراحی  .افزار فتوشاپ تعریف شد خاکستری، سفید و سیاه با استفاده از نرم

فام، اشباع، درخشندگی، سبز، قرمز و آبی، باید  های ویژگیهریک از  نرنگی با در نظر گرفت

بدین منظور، حساب . گرفت میآنالین در دسترس گروه هدف قرار  صورت به مورد نظر های کارت

 ۀایجاد شد و پس از طی مراحل معین و پرداخت هزین www.porsline.ir سایت وبکاربری در 

در ادامه، . پرسالین قرار گرفت سایت وبآنالین در  صورت بهآزمون مربوطه « ای حرفه»اشتراک 

 شناسی جمعیتاطالعات . قرار گرفت سایت وبن در آزمو های پرسشو  شناسی جمعیتاطالعات 

. شد میشامل سن فرزند، جنسیت فرزند، پایۀ تحصیلی فرزند و آخرین مدرک تحصیلی  مورد نظر

ابتدا سه رنگ اصلی یعنی قرمز، زرد و . ارائه شد ها آزمودنیآزمون نیز در دو بخش به  های پرسش

خود را به ترتیب  مورد عالقهاسته شد تا دو رنگ ها خو ارائه شد و از آن کنندگان شرکتآبی به 

خود را به ترتیب انتخاب  مورد عالقهفرعی  رنگ هفتها خواسته شد تا  از آن ،انتخاب کنند، سپس

اجتماعی قرار  های شبکهتلگرامی و سایر  های گروهو  ها کانالدر  و 8تهیه شدلینک آزمون . کنند

 .داده شد

 های پژوهش یافته

 2 /2)نفر  2  را پسران و ( درصد 1 /8)نفر  1  کننده در استان خراسان رضوی،  شرکت 822از 

از ( درصد   / )نفر  2 تعداد در استان خراسان رضوی . را دختران تشکیل داده بودند( درصد

در پایۀ سوم، ( درصد   / )نفر  1 در پایۀ دوم، ( درصد   / )نفر  1 در پایۀ اول،  کنندگان شرکت

( درصد   / )نفر    در پایۀ پنجم و ( درصد   / )نفر  1 در پایۀ چهارم، ( درصد   / )نفر  1 

                                                           
1. Pitchford & Mullen 

 https://survey.porsline.ir/s/YPfuNN8: لینک آزمون به این شرح است. 8

https://survey.porsline.ir/s/YPfuNN8
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(  /  با انحراف استاندارد ) 8/2 نیز  کنندگان شرکتمیانگین سنی . نیز در پایۀ ششم حضور داشتند

از ( درصد 2 / )نفر  2  در پژوهش حاضر حضور داشتند که نفر  12 نیز استان تهران در . بود

   / )نفر  2 تعداد . دیگر را دختران تشکیل داده بودند( درصد   / )نفر  2  را پسران و  آنان

( درصد   /8)نفر  1 در پایۀ دوم، ( درصد   /8)نفر  1 در پایۀ اول،  کنندگان شرکتاز ( درصد

فر ن   در پایۀ پنجم و ( درصد   /  )نفر    در پایۀ چهارم، ( درصد   /8)نفر  1 در پایۀ سوم، 

با انحراف ) 2/2 نیز  کنندگان شرکتمیانگین سنی . نیز در پایۀ ششم حضور داشتند( درصد 2 /8)

 .بود(  /8 استاندارد 
 

 و خراسان رضوی ها به تفکیک پایۀ تحصیلی و جنسیت برای استان تهران میانگین نمرات آزمودنی. 1جدول 

 استان تهران

 
 پسران دختران

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 8/ 1  / 2 8/ 2 28/8 22/8 8/ 2  /8     /12  /8   /12  /8  آبی

  /8   / 1  /12  / 1  /8   /   8/ 2 8/ 2 8/ 2 22/8 28/8 8/ 2 زرد

 8/ 2   12/8 8/ 1 8  / 2  / 2 8/ 1  / 2 8 8 8 قرمز

  / 1  /22    /2   /2   /2   / 2  /81  /8   /2   /8   / 2 سبز

  /    / 1  /8   /    / 8  /82  / 2  /81  /8   / 2  / 1  /12 خاکستری

 28/8  /1   /8  8/   1/8  8/    /12  / 1  / 1    /    / 8 سفید

  /2     /12  /    /28  /    /21  / 2  / 2  / 2  /81  /   بنفش

 8/ 8 82/8  / 1  /12     2/8  1/8   / 2 8/ 8 2/8  1/8  ای قهوه

  /82  /2   /21  /    /2   /1   /    /2   /21  /28  /2   /2  نارنجی

  /28  /    /      /22  / 2  /    /8   /21  /28  /8   /1  صورتی

  / 2  /    /12 8/8   /81  /82  /    /    /81  /      /1  سیاه
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 استان خراسان رضوی

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 8/   8/ 2 8/   22/8 2/8  8/    / 2  /22  / 2 12/8  /28  / 2 آبی

 8/   12/8 12/8 8 12/8 8 21/8 28/8 22/8 22/8 8/ 2 8/ 2 زرد

  /    /12  /    /8   / 8  /2   / 8  /81  /    / 1  / 8  /12 قرمز

  /1   /21  /8   /    /    /1   /8   /8   /12  /22  / 2  / 2 سبز

  /    /21  /21  /22  /8   /    /81  /8   /    / 2  /28  / 2 خاکستری

  / 8  /28  /22  /12  /28  /1   / 8 8/8   / 8  / 1     سفید

  / 8  / 1    / 2  /12  / 2  /22  / 2    / 2  /28  / 2 بنفش

  / 8  /      / 2  / 8  / 1 1/8  12/8 8/8  81/8 8/8  8/8  ای قهوه

  /    /    /    /    /8   /81  / 2  / 2  /1   / 2  / 2  / 2 نارنجی

 8/    / 2 8/   8/8  82/8 8/    /81  /    /8   /8   / 2  / 2 صورتی

    /    /82  /81    /    /      /12  /82  /82  /82 سیاه

( قرمز، آبی و زرد)اصلی  های رنگ، بین میانگین دشو میمشاهده   که در جدول  طور همان

، ها یافتهاین  براساس. ان ابتدایی در شش مقطع تحصیلی تفاوت وجود داردآموز دانش مورد عالقۀ

و پسران نیز رنگ آبی را به سایر  دهند میدختران رنگ اصلی زرد را به دو رنگ دیگر ترجیح 

هشت رنگ  های میانگینفرعی نیز باید عنوان کرد که  یها رنگدر رابطه با . دهند میترجیح  ها رنگ

بر این . نیز متفاوت است( ، نارنجی، صورتی و سیاهای قهوهسبز، خاکستری، سفید، بنفش، )فرعی 

خود انتخاب  مورد عالقۀ های رنگ عنوان بهاساس، دختران رنگ صورتی و پسران رنگ سبز را 

در ادامه، . شد کار گرفته به چندمتغیرهحلیل واریانس برای سنجش معناداری این تفاوت ت. اند کرده

 .است شده بیان  چندمتغیره نتایج تحلیل واریانس
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 و خراسان رضوی ان استان تهرانآموز دانشاسمیرنوف برای  -نتایج آزمون کولموگروف. 2جدول 

 استان خراسان رضوی استان تهران 

 داری معنا درجة آزادی آماره داری معنا درجة آزادی آماره 

 1/ 1 822 1/ 82 1/ 1 12  82/1  آبی

 12/1 822 82/1  1/ 1 12  1/    زرد

 1/ 1 822 1/ 8  12/1 12  1/    قرمز

 1/ 1 822 1/    12/1 12  1/1   سبز

 1/ 1 822 1/ 8  1/ 1 12  1/ 2  خاکستری

 1/ 1 822 1/ 8  12/1 12  1/ 8  سفید

 1/ 1 822 822/1 1/ 1 12  2/1   بنفش

 1/ 1 822 822/1 12/1 12  1/ 1  ای قهوه

 1/ 1 822 82/1  1/ 1 12  1/  8 نارنجی

 1/ 1 822 1/    1/ 1 12  2/1 8 صورتی

 1/ 1 822 1/    1/ 1 12  1/    سیاه

آن  های مفروضهاین تحلیل،  دادن دارد که در انجام هایی مفروضه، چندمتغیرهتحلیل واریانس 

متغیری که میانگین آن در چند گروه مستقل ( الفاز  اند عبارت ها مفروضهاین  .باید رعایت شود

مقیاس متغیری که در آن ( ب؛ (یا نسبی باشد ای فاصلهمقیاس آن ) باشدباید کمی  ،شود میمقایسه 

متغیری که در آن ( جباشد؛   (چندوجهی) یاسمباید کیفی و در سطح  ،شود میمقایسه انجام 

 های دادهتوزیع ( د؛ باید مستقل و از چند جمعیت متفاوت باشند ،شود میانجام میانگین  ۀمقایس

آنچه گفته  براساس .باید نرمال باشد ،شود میمتغیری که میانگین آن در چند گروه مستقل مقایسه 

، مستقل و از شود میمتغیری نیز که در آن مقایسه میانگین انجام . شد، متغیرهای ما کمی هستند

اسمیرنوف -نیز آزمون کولموگروف ها دادهبودن  برای آزمون نرمال. متفاوت هستند چند جمعیت

تحصیلی در هر  های پایه همۀنرمال است و  ها دادهنتایج حاکی از آن است که  .(8ل جدو)شد  جراا
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تحلیل  های مفروضه؛ بنابراین، یکی دیگر از (<1P/ 1) دو جنسیت از توزیع بهنجاری برخوردارند

 توان می، چندمتغیرهپس از آزمون مفروضات تحلیل واریانس . شود میبرآورده  چندمتغیرهواریانس 

 .حلیل واریانس چندمتغیره تحلیل کردرا با ت ها داده
 

و خراسان  متغیره تأثیر جنسیت و پایۀ تحصیلی بر نمرات ترجیح رنگ برای استان تهراننتایج تحلیل واریانس چند. 3جدول 

 رضوی

 استان خراسان رضوی اناستان تهر   

 رنگ 
درجة 

 زادیآ

میانگین 

 مجذورات
 داری امعن Fآمارة 

میانگین 

 مجذورات
 داری امعن Fآمارة 

لی
صی

تح
ة 

پای
و 

ت 
سی

جن
ل 

عام
ت

 

 1/ 8  / 8 8/1  111/1   / 2  8/      آبی

 1/    /2  1/   1/ 2  1/    2/1 1   زرد

 1/ 1 8/   1/   111/1   / 82 8/ 22   قرمز

 1/   1/    1/ 2 111/1   /1    2/8     سبز

 21/1 81/1  1/ 8 111/1   /2   12/2    خاکستری

 8/1  1/ 22 1/   1/ 11  / 88  /2     سفید

 12/1  /  2 1/   111/1  /1 2  / 12   بنفش

 1/   1/    2/1  111/1 22/2  1/2     ای قهوه

 1/   11/1  1/   111/1   /81    / 2    نارنجی

 1/   2/1   1/ 2 111/1 8 /8 2 8/81     صورتی

 1/   2/1   1/   88/1  8/1    /18    سیاه

ت
سی

جن
 

 111/1    /  8 8 /  2 111/1     /  2    / 2    آبی

 111/1    /282 2 /2   111/1   2/88 1   8/  2   زرد

 1/ 2  1/1   1/  8 111/1 11 / 1  8/2 1   قرمز

 111/1 1  / 1     /2   111/1 12 /  2    /22    سبز

 111/1 288/       /2 1 1/  8  / 81 222/1   خاکستری

 111/1  22 /  2  1 /  2 1/  1  /  8  /281   سفید

 111/1 2  /  1   /    111/1   /2 8  8/      بنفش
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 استان خراسان رضوی اناستان تهر   

 رنگ 
درجة 

 زادیآ

میانگین 

 مجذورات
 داری امعن Fآمارة 

میانگین 

 مجذورات
 داری امعن Fآمارة 

 111/1 8  /1   2 8/    111/1   /  2 1 /1 2   ای قهوه

 111/1  2  / 22  11 /    111/1 2/81    2/8     نارنجی

 111/1     /2     1/88   111/1 2 8/  2  2 /      یصورت

 1/1 2 2/1 1 1/  1 1/ 11  /  8 8/8 2   سیاه

لی
صی

تح
ة 

پای
 

 1/     /    1/    111/1 2 /2 2  / 12   آبی

 8/1 2 1/    1/ 18 1/ 28 1/ 82 8/1 1   زرد

 1/ 82  /8 8 2/1   111/1   /81  8/ 22   قرمز

 2/1 2 1/    8/1   111/1 8 /2 8 2 /      سبز

 8/1   1/ 2  1/ 8  111/1   /28  1 /      خاکستری

 1/  1 8/    1/ 2  1/  1 8/    8/ 28   سفید

 1/     /    1/ 81 111/1 2/ 2   /      بنفش

 1/    1/    1/ 2  111/1   /112   / 2    ای قهوه

 1/    1/    12/1  111/1   / 12   / 2    نارنجی

 1/ 88  / 2   / 2  111/1 1 /2 2   /82    صورتی

 1/    1/ 1  1/    1/  1 8/  1  /82    سیاه

هران استان تان ابتدایی آموز دانشتفاوت ترجیح رنگ در چندمتغیره برای نتایج تحلیل واریانس 

ها معنادار  ت میان این گروهبه تفکیک عامل جنسیت و پایۀ تحصیلی حاکی از آن است که تفاو

برای رنگ    / 82برای رنگ آبی،    / 2 ) شده محاسبه Fبا توجه به ضریب  (. جدول )است 

برای   /1 2برای رنگ سفید،   / 88برای رنگ خاکستری،    /2  برای رنگ سبز،    /1  قرمز، 

که بین  شود می، مشاهده (برای رنگ صورتی 8 /8 2، ای قهوهبرای رنگ  22/2 بنفش،  رنگ

و صورتی تفاوت  ای قهوهآبی، قرمز، سبز، خاکستری، سفید، بنفش،  های رنگ های میانگین

در بخش  شده مشاهده های میانگینبا توجه به  ،؛ بنابراین(>1P/ 1) شود میمعناداری مشاهده 
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که فرضیۀ صفر رد شده است و بین دختران و پسران در شش مقطع  شود میته توصیفی، نتیجه گرف

 .ترجیح رنگ وجود دارد در زمینۀتحصیلی، تفاوت معناداری 

استان ان ابتدایی آموز دانشتفاوت ترجیح رنگ در  چندمتغیره براینتایج تحلیل واریانس 

است که تفاوت میان این به تفکیک عامل جنسیت و پایۀ تحصیلی حاکی از آن خراسان رضوی 

  /2 برای رنگ آبی،   / 8) شده محاسبه Fبا توجه به ضریب . ( جدول ) معنادار نیست ها گروه

 1/ 22برای رنگ خاکستری،  81/1 برای رنگ سبز،  1/   برای رنگ قرمز،  8/  برای رنگ زرد، 

برای رنگ نارنجی،  11/1 ، ای قهوهبرای رنگ  1/   برای رنگ بنفش،   /  2برای رنگ سفید، 

 های رنگ های میانگینکه بین  شود می، مشاهده (برای رنگ سیاه 2/1  برای رنگ صورتی،  2/1  

، نارنجی، صورتی و سیاه تفاوت معناداری ای قهوهآبی، زرد، قرمز، سبز، خاکستری، سفید، بنفش، 

در بخش توصیفی، نتیجه  هشد مشاهده های میانگین؛ بنابراین با توجه به (<1P/ 1) شود میمشاهده ن

است و بین دختران و پسران در شش مقطع تحصیلی،  شده  پذیرفتهکه فرضیۀ صفر  شود میگرفته 

طور کلی، و بدون  اما بین دختران و پسران به؛ ترجیح رنگ وجود ندارد در زمینۀتفاوت معناداری 

برای     /  8)دارد  داری در زمینۀ ترجیح رنگ وجود درنظرگرفتن پایۀ تحصیلی تفاوت معنا

برای رنگ خاکستری،  288/   برای رنگ سبز،  1  / 1 برای رنگ زرد،     /282رنگ آبی، 

  2  / 22، ای قهوهبرای رنگ  8  /1  برای رنگ بنفش،  2  /  1برای رنگ سفید،   22 /  2

 (.برای رنگ صورتی     /2  برای رنگ نارنجی، 

 گیری نتیجهبحث و 

، و (  81)، وانگ و هاینز (  81)، تیلور و کلیفورد (  81)کوهن هدات پژوهش حاضر، مشا

بیش از زنان،  ای مالحظه قابل طور بهکه مردان  کند میرا تأیید  ( 2  )امیری، اسعدی و اکبری 

پژوهش با توجه به میزان بسیار باالی تفاوت آماری برای کشفیات . دهند میرنگ آبی را ترجیح 

تفاوت  گونه هیچاست که چگونه سه پژوهش نتوانستند به  برانگیز جب، تع(>1P/ 11) حاضر

؛ ویک و  22 ؛ تیت و آلن،   2 مادر و همکاران، )جنسیتی در ترجیح رنگ دست یابند 

بر روی جامعۀ  ها پژوهشاین  همۀعلت باشد که  این  به تواند میاین امر (. 222 همکاران، 



324                                                     9399 زمستان، 4، شمارة 9عات آموزشی و آموزشگاهی، دورة مطال 
 

پژوهش حاضر قادر به بررسی این . یابد میا سن تغییر اجرا شدند و شاید ترجیح رنگ ب سال کهن

 .بود آموزان ابتدایی محدود دانشبه  حاضر ۀ، زیرا که نموناحتمال نبود

بدون اینکه  توان گفت ، میتغییر یابد جنسیتترجیح رنگ باید با  در تشریح اینکه چرا

بر  مطالعات. کرد اشاره   به عوامل عصب هورمونی توان می، نادیده انگاشته شوداحتماالت دیگر 

متعدد قشر  های بخشاست که  هایی نورونی جنسیتی در تعداد ها تفاوتحاکی از  ها موش روی

احتماالً مواجهه پیش از تولد در مقابل (.  22 رید و جوراسکا، ) دهند میدیداری را تشکیل 

رید و )شود  می ها انساندر  ها رنگموجب ترجیح برخی  ،جنسی های هورمونتستسترون و سایر 

گینس و  و مک( 2 2 )هاینگا و واالس های پژوهش حاضر،  همسو با یافته(.  22 جوراسکا، 

 ،تأثیرگذار باشد ها انسانواقعی که ممکن است در  های مکانیسمبا تمرکز بر برخی (   2 )لوئیس 

مغز اطالعات  که ای نحوهو  8ای شبکیه شیمی زیستی جنسیتی در ها تفاوتبدین نتیجه رسیدند که 

 های رنگ، زنان نسبت به یادشده دو پژوهشنتایج  طبق .دخیل هستند کند میرنگ را پردازش 

ینگا و واالس ها پژوهش عالوه بر آنچه گفته شد، . صورتی، قرمز و زرد حساسیت بیشتری دارند

سبز -رنگی آبی به طیفکه مردان نسبت  شود میحاکی از آن بود که شرایط معینی موجب 

حساسیت  براساسباشند با وجود آنچه گفته شد، در هر تالشی برای تعیین ترجیح رنگ  تر اسحس

 .، باید جانب احتیاط را رعایت کردها رنگبه این 

بدین معنا نیستند که باید از عوامل فرهنگی چشم  ،از عواملی که در باال یاد شدند یک هیچ

آموزش یا انتظارات  گونه هیچحال حاضر از  ؛ اما از این نکته نیز نباید غافل شد که درپوشید

فرهنگی اطالع نداریم که ممکن است موجب شود فردی از یک گروه جنسیتی رنگی را به رنگ 

با وجود این باید بدین نکته اشاره کرد که در چندین فرهنگ غربی، این گرایش، . دیگر ترجیح دهد

این . ن فرزندان پسر خود کنندباس آبی بر تسنت و آیین وجود دارد که افراد جامعه تمایل دارند ل

 ها رنگکه این کودکان زمانی که به بلوغ برسند، رنگ آبی را به سایر  شود میخود موجب  امر،
                                                           
1. Neurohormonal 

2. Retinal Biochemistry 



   322  ...        آموزان ابتدایی استان تهران و خراسان رضوی به  های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش بررسی تفاوت

 

 

 

صادق باشد، باید انتظار داشت زنان گرایش به رنگ  اگر این مسئله(.   81،  جنسن) ترجیح دهند

صورتی در به رنگ  ای مالحظه  قابلرایش در حالی که در پژوهش حاضر، گ، قرمز داشته باشند

 .دختران نمونه مشاهده شد

وسعت، گستردگی و توان به  رو بود که از آن جمله می هایی روبه پژوهش حاضر با محدودیت

استفاده از ابزار و  ماهیت خودگزارشی آزمونمورد پژوهش، نمونۀ دردسترس،  ۀپراکندگی جامع

پژوهش دربارة نخستین محدودیت، باید عنوان کرد که . داشاره کر اطالعات آوری جمعآنالین 

بزرگ در ایران اجرا شد؛ اما با توجه به این  چنین اینحاضر تنها پژوهشی است که در مقیاسی 

 زمینۀپژوهش در  که در حالی کشور مغفول واقع شد،  های استانگستردگی و پراکندگی، بسیاری از 

افزون بر آنچه . به دست دهدرا  ای ارزندهت اطالعات بسیار ستوان می ها استانترجیح رنگ در این 

 که درحالی قرار داده است،  مورد مطالعهگفته شد، پژوهش حاضر تنها یکی از مقاطع تحصیلی را 

کودکی و  حتی کودکان مهد ،و دوم اولان متوسطۀ آموز دانشپژوهش بر روی ترجیح رنگ در 

شناسی تحولی گام بسیار بزرگی در حوزة علمی قلمداد  ست از منظر روانتوان می، دبستانی پیش

ی علوم انسانی وجود دارد، ها در اکثر پژوهش که است یکی از مشکالتیمحدودیت دوم که  .شود

با توجه به اینکه متأسفانه فهرست . در دسترس است گیری نمونهبحث انتخاب نمونه و موضوع 

ژوهشگر قرار نداشت، امکان استفاده از در دسترس پ ربط ذی های استانان آموز دانش همۀ

همین امر موجب شد که نمونه . داشتناحتمالی یا تصادفی نیز وجود  گیری نمونه های روش

از نمونه را به جامعه  آمده دست بهکامل معرف جامعه نباشد و نتوان اطالعات  طور به شده انتخاب

، احتمال سوگیری نیز یی کمها پژوهشماهیت خودگزارشی  .(8181 ،8گیل) تعمیم داد

در عوض بر روایی کشفیات تأثیر  احتماالًرا دربردارد و  مطلوبیت اجتماعی کننده و شرکت

در حین اجرای پژوهش حاضر پیش آمد، بحث ویروس ها که  محدودیتاز  دیگر یکی .گذارند می

                                                           
1. Jensen 

2. Gaille 
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ین آنال آوری جمعاطالعات تنها محدود به  آوری جمعمنحوس کرونا بود که موجب شد روش 

و با سواد  کرده تحصیلاین امر منجر به آن شد که تنها قشر معینی از جامعه که عموماً افراد . باشد

هایی وجود  وهش سوگیریرا تکمیل کنند و در نتایج این پژ موردنظرهستند، آزمون  ای رایانه

 (.8181،  ویلیامز)داشته باشد 

د که در دو دستۀ پیشنهادهای پژوهشی شو هایی نیز مطرح می در نتیجۀ پژوهش حاضر، پیشنهاد

 به توجه با.  : توان به موارد زیر اشاره کرد برای پیشنهادهای پژوهشی می. گیرد و کاربردی قرار می

پژوهش در  که  حالی در، اند شده  واقعکشور در پژوهش حاضر مغفول  های استاناز  یاریبس نکهای

. قرار دهد اریرا در اخت ای ارزنده اریطالعات بسا تواند می ها استان نیرنگ در ا حیترج زمینۀ

 .8؛ ردیصورت گ ییها پژوهش ران،یاهای  استان ریرنگ در سا حیترج زمینۀ، در شود می شنهادیپ

از مقاطع  یکیموضوع که پژوهش حاضر تنها  نیافزون بر آنچه گفته شد، با درنظرگرفتن ا

ان آموز دانشرنگ در  حیترج یپژوهش بر رو که  حالی درقرار داده است،  مطالعه موردرا  یلیتحص

 یشناس ست از منظر روانتوان می ،دبستانی پیشو  یکودکان مهدکودک یو دوم و حت اول ۀمتوسط

 زین یمقاطع سن ریدر سا شود می شنهادیقلمداد شود، پ یعلم ةدر حوز یبزرگ اریگام بس یتحول

با .  ؛ یافت دست زمینه نیدر ا ای ارزندهتا بتوان به اطالعات  ردیصورت گ ییها پژوهش

در دسترس است،  گیری نمونهاز مشکالت پژوهش حاضر  یکیموضوع که  نیدرنظرگرفتن ا

معرف جامعه باشند  شتریکه ب گیری نمونه های روش ریاز سا یبعد یها پژوهشدر  شود می هیتوص

 انرف جامعه باشد و بتوکامل مع طور به شده انتخابامر موجب خواهد شد نمونه  نیا. استفاده شود

 تیمسئله که ماه نیبا توجه به ا.  ؛ داد میاز نمونه را به جامعه تعم آمده دست بهاطالعات 

و  شود می یاجتماع تیو مطلوب کننده شرکت یریموجب سوگ یکم یها پژوهش یخودگزارش

 ریاز سا ،یبعد یها پژوهشکه در  شود می شنهادی، پگذارد می ریتأث اتیکشف ییاحتماالً بر روا

با توجه .  ؛ شود ادهاستف ها روش ریمصاحبه، مشاهده و سا مانند اطالعات آوری جمع های روش
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از جامعه که عموماً افراد  ینیاطالعات منجر شد که تنها قشر مع نیآنال آوری جمعمسئله که  نیبه ا

پژوهش  نیا جینتا کنند و در لیرا تکم موردنظرهستند، آزمون  ای رایانهو با سواد  کرده تحصیل

 های روش ری، از سایآت یها پژوهشکه در  شود می هیوجود داشته باشد، توص هایی سوگیری

 .معرف جامعه باشند شتری، بنظر مورداطالعات استفاده شود تا نمونه  آوری جمع

از  آمده دست بهبا توجه به اطالعات .  : شود پیشنهادهای کاربردی نیز به شرح زیر بیان می

مورد  های رنگ بر اساسآموزشی در مدارس ابتدایی  های کالسکه  شود مین رنگ، پیشنهاد آزمو

ت بر ان ابتدایی در شش استان طراحی شوند تا شاهد تأثیر شگرف این تغییراآموز دانش عالقۀ

 های کارگاهآموزش ضمن خدمت یا  های کالس شود میپیشنهاد . 8سالمت روان این افراد باشیم؛ 

ایجاد آگاهی بیشتر مسئولین و مدیران و سایر کارکنان  منظور به هایی همایشینارها و آموزشی، سم

که درسی  شود میپیشنهاد .  آموزان برگزار شود؛  یادگیری دانش نسبت به تأثیر فضاهای فیزیکی بر

برای باالبردن آگاهی  معلم تربیت برای دانشجویان مراکز « طراحی فضاهای آموزشی»با عنوان 

 .ها ارائه شود ان از استفاده و کاربرد بهینه این فضاها و چیدمان آنمعلم
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