
 چندین فرهنگ باستانی ، از جمله مصری ها و چینی ها ، از کروموتراپی یا استفاده از رنگ ها
 برای درمان استفاده می کردند. گاهی از کروموتراپی به عنوان نور درمانی یا رنگ شناسی یاد می


شود

رنگ شناسی هنوز هم امروزه به عنوان یک درمان جامع یا جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد


رنگ قرمز برای تحریک بدن و ذهن و افزایش گردش خون استفاده می شود

.تصور می شود که رنگ زرد باعث تحریک اعصاب و تصفیه بدن می شود


.نارنج برای بهبود ریه ها و افزایش سطح انرژی استفاده می شود

اعتقاد بر این است که آبی بیماری ها را تسکین می دهد و درد را درمان می کند


تصور می شود که سایه های نیلی مشکالت پوستی را کاهش می دهد

 در سال 1666 ، سر اسحاق نیوتن ، دانشمند انگلیسی کشف کرد که وقتی نور سفید خالص از یک
 منشور عبور می کند ، به تمام رنگهای قابل مشاهده تقسیم می شود. نیوتن همچنین دریافت که هر


رنگ از یک طول موج واحد تشکیل شده است و نمی توان آن را به رنگهای دیگر تفکیک کرد

 آزمایشات بیشتر نشان داد که نور را می توان برای ایجاد رنگهای دیگر ترکیب کرد. به عنوان مثال ،
 نور قرمز مخلوط با نور زرد رنگ نارنجی ایجاد می کند. برخی از رنگها مانند سبز و سرخابی هنگام


مخلوط شدن یکدیگر را خنثی کرده و منجر به نور سفید می شود




 اگر تا به حال نقاشی کرده اید ، احتماالً متوجه شده اید که چگونه می توان رنگ های خاصی را

برای ایجاد رنگ های دیگر ترکیب کرد

 علیرغم عدم تحقیقات عمومی در این زمینه ، مفهوم روانشناسی رنگ به موضوعی داغ در بازاریابی ،
 هنر ، طراحی و سایر زمینه ها تبدیل شده است. بسیاری از شواهد موجود در این منطقه در حال

 ظهور در بهترین حالت حکایتی است ، اما محققان و متخصصان چند کشف و مشاهدات مهم در


مورد روانشناسی رنگ و تأثیر آن بر خلق و خو ، احساسات و رفتارها انجام داده اند

 به عنوان مثال ، در حالی که رنگ سفید در بسیاری از کشورهای غربی
 برای نشان دادن پاکی و بی گناهی استفاده می شود ، در بسیاری از

کشورهای شرقی به عنوان نماد عزاداری تلقی می شود

 چرا رنگ چنین نیرویی قدرتمند در زندگی ما است؟ چه تاثیری می تواند بر بدن و ذهن ما بگذارد؟
 در حالی که ادراک رنگ تا حدودی ذهنی است ، برخی از جلوه های رنگی که معنای جهانی دارند


.وجود دارد
 رنگهای موجود در ناحیه قرمز طیف رنگها به عنوان رنگهای گرم شناخته می شوند و شامل قرمز ،

 نارنجی و زرد می شوند. این رنگهای گرم احساساتی از احساس گرما و راحتی گرفته تا احساس

.خشم و خصومت را برمی انگیزد

 رنگهای طرف آبی طیف به عنوان رنگهای سرد شناخته می شوند و شامل آبی ، بنفش و سبز می
 شوند. این رنگها اغلب آرام توصیف می شوند ، اما همچنین می توانند احساس غم یا بی تفاوتی را

.به ذهن متبادر کنند



 تحقیقات در بسیاری از موارد نشان داده است که تأثیرات خلقی رنگ می تواند موقتی باشد. یک
 اتاق آبی ممکن است در ابتدا باعث احساس آرامش شود ، اما بعد از مدت کوتاهی اثر از بین می


رود
 با این حال ، تحقیقات موجود نشان داده است که رنگ می تواند به طرق مختلف شگفت انگیز روی


افراد تأثیر بگذارد

 در یک مطالعه ، قرص های دارونما با رنگ گرم موثرتر از قرص های دارونما با رنگ سرد گزارش

شده است

 بر اساس شواهد موجود ، چراغ های خیابانی که به رنگ آبی است می توانند منجر به کاهش جرم

شوند

 رنگ قرمز باعث می شود افراد با سرعت و نیروی بیشتری واکنش نشان دهند ، چیزی که به گفته

محققان ممکن است در طول فعالیت های ورزشی مفید واقع شود

 لباس های مشکی به احتمال بسیار زیاد به نحوی مجازات می شوند. عالوه بر این ، طبق مطالعه
 ای که داده های تاریخی تیم های ورزشی و نحوه لباس پوشیدن آنها را بررسی کرده بود ، دانش

آموزان ویژگی های منفی را از بازیکنی که لباس سیاه پوشیده بود گرفته بودند

 در حالی که رنگ قرمز اغلب به عنوان تهدید کننده ، تحریک کننده یا هیجان انگیز توصیف می شود ،
 بسیاری از مطالعات قبلی در مورد تاثیر رنگ قرمز تا حد زیادی بی نتیجه بوده است. با این حال ،
 این مطالعه نشان داد که قرار گرفنت دانش آموزان در معرض رنگ قرمز قبل از امتحان تأثیر منفی


.بر عملکرد آزمون دارد

 در اولین آزمایش از شش آزمایش توصیف شده در این مطالعه ، 71 دانشجوی کالج آمریکایی قبل
از شرکت در یک آزمون پنج دقیقه ای ، شماره شرکت کننده ای را به رنگ قرمز ، سبز یا سیاه دیدند



 در حالی که رنگ قرمز اغلب به عنوان تهدید کننده ، تحریک کننده یا هیجان انگیز توصیف می شود ،
 بسیاری از مطالعات قبلی در مورد تاثیر رنگ قرمز تا حد زیادی بی نتیجه بوده است. با این حال ،
 این مطالعه نشان داد که قرار گرفنت دانش آموزان در معرض رنگ قرمز قبل از امتحان تأثیر منفی


بر عملکرد آزمون دارد
 در اولین آزمایش از شش آزمایش توصیف شده در این مطالعه ، 71 دانشجوی کالج آمریکایی قبل

از شرکت در یک آزمون پنج دقیقه ای ، شماره شرکت کننده ای را به رنگ قرمز ، سبز یا سیاه دیدند

 روانشناسی رنگ ها نشان می دهد که سایه های مختلف می توانند طیف گسترده ای از تأثیرات را
 داشته باشند ، از تقویت روحیه ما تا ایجاد اضطراب. اما آیا رنگ محصولی که می خرید می تواند
 چیزی در مورد شخصیت شما بیان کند؟ به عنوان مثال ، آیا رنگ خودرویی که می خرید می تواند به


نوعی با برخی ویژگی ها یا ویژگی های شخصیتی مرتبط باشد؟

در زیر رابطه رنگ خودرو و مالک ماشین را می خوانید

 سفید: رنگ سفید می تواند تازه و تمیز به نظر برسد. این رنگ اغلب برای برانگیخنت احساس جوانی

.و مدرنیته استفاده می شود

 مشکی: خوانندگان ما اغلب رنگ مشکی را به عنوان یک رنگ "قدرتمند" توصیف می کنند ، که ممکن
 است به این دلیل باشد که مشکی محبوب ترین رنگ برای خودروهای لوکس است. مردم اغلب رنگ را


.سکسی ، قدرتمند ، مرموز و حتی شوم توصیف می کنند
 نقره ای: این رنگ سومین رنگ پرطرفدار خودروها است و با حس نوآوری و مدرنیته مرتبط است.
 محصوالت با تکنولوژی باال اغلب نقره ای هستند ، بنابراین رنگ اغلب با چیزهای جدید ، مدرن و


.پیشرفته مرتبط است
 قرمز: در خواب خودروی قرمز می بینید؟ قرمز رنگی جسورانه و جلب توجه است ، بنابراین ترجیح

 دادن به این نوع خودروها ممکن است به این معنی باشد که می خواهید تصویری از قدرت ، عملکرد

.و اعتماد به نفس را نشان دهید

 آبی: مردم اغلب آبی را به عنوان رنگ ثبات و ایمنی توصیف می کنند. رانندگی با یک ماشین آبی
.ممکن است نشان دهد که شما قابل اعتماد هستید



 زرد: به گفته کارشناسان ، رانندگی با وسیله نقلیه زرد ممکن است به این معنی باشد که شما به

طور کلی یک فرد شاد هستید و شاید کمی بیشتر از افراد معمولی ریسک کنید

 خاکستری: کارشناسان پیشنهاد می کنند افرادی که با اتومبیل های خاکستری رنگ رانندگی می

.کنند نمی خواهند برجسته باشند و در عوض چیزی را کمی ظریف تر ترجیح می دهند


