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 یی: مرور روایا انهیرا یها یکاربران باز یرنگ در ادراک زمان ریتأث
 

 3ینصراصفهان وایش ،2یاشرف زادهیبهنام عل، 1یحق میمر

 

 چکیده

افراد در  یدارد. درک زمان یکیبا احساسات و عواطف بشر نزد یعناصر بصر هیاز بق شتریو ب باشد یها م انسان یاز جمله عوامل مؤثر در زندگ  رنگ :مقدمه

افراد در  یزمانادراک  یها بر رو رنگ ریتأث نهیصورت گرفته در زم قاتیمختلف، متفاوت است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور تحق یها رنگ یدارا یفضاها

 .بود یا انهیرا یها یباز

، Civilica ،Scientific Information Database (SID) اطالعاتیهای  از پایگاهای  و کتابخانه یاطالعات به صورت مطالعات پژوهش نیا ها: روشمواد و 

Noormags  وScopus آوری شد. همچنین، از موتورهای جستجوی  جمعGoogle Scholar  وScienceDirect های جستجو شده  استفاده گردید. کلید واژه

 .میالدی( وارد پژوهش شد 2111شمسی ) 0331شناسی رنگ، زمان و ادراک زمان بود. در نهایت، مقاالت فارسی و انگلیسی زبان از سال  شامل رنگ، روان

ارتباط را با موضوع مطالعه داشت،  نیشتریمقاله که ب 22رنگ در ادراک زمان،  ریها، ادراک زمان و تأث رنگ یشناس مقاله در مورد رنگ، روان 55 نیاز ب :ها یافته

 قاتیاست. با توجه به تحق  تهقرار نگرف یمورد بررس یا انهیرا یها یباز یمسأله در فضا نیتاکنون ا رسد یانجام شده، به نظر م ی. بر اساس جستجودیانتخاب گرد

ها،  رنگ نیا بیمورد استفاده قرار داد و با ترک یا انهیرا یها یها را در باز رنگ نیبتوان ا دیو قرمز(، شا یها )آب رنگ یدر حوزه برخ یمعمار طهیانجام شده در ح

 .فراهم نمود یکاربران باز یمناسب را برا یادراک زمان

مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه پژوهشی که ادراک زمان و تأثیر رنگ بر آن اغلب در مطالعات معماری و دکوراسیون داخلی یا شهری  گیری: نتیجه

های  ها را در گرافیک بازی ها و ترکیب آن ای انجام شده باشد، یافت نشد. بر این اساس، شاید بتوان استفاده از رنگ های رایانه به طور اختصاصی در حوزه بازی

 .ای نیاز است های رایانه ات علمی در زمینه بازیای توصیه کرد، اما به منظور تحلیل دقیق، به انجام تحقیق رایانه

 ای های رایانه بازی ؛ادراک زمان ؛زمان ؛شناسی رنگ روان ؛رنگ ها: کلید واژه

 

ی توانبخشپژوهش در علوم . یی: مرور روایا انهیرا یها یکاربران باز یرنگ در ادراک زمان ریتأث .وایش ینصراصفهان، بهنام یاشرف زادهی، علمیمر یحق ارجاع:

 235-242: (4) 15؛ 1398
 

 81/7/8921تاریخ چاپ:  81/6/8921تاریخ پذیرش:  92/4/8921تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
های  از طریق برداشت از طیفبخشی از تجربه انسان از محیط و جهان پیرامون، 

شود. جهانی که متشکل از عناصر متعدد و متنوعی  مختلف رنگی حاصل می
نماید که ممکن است  دیگری تجلی می  ها به گونه است و تحت تأثیر رنگ

شناسی علمی  (. روان1تر از آنچه هستند به نظر آیند ) کننده تر و یا کسل جذاب
ای خاص به رفتار سر  فرایندهای عاطفی و اشارهاست که با ذهن یا بعد روحی و 

و کار دارد و درکی از این که رفتار شامل فکر، احساس و هر رؤیایی از تجارب 

های آن تجربیات به صورت فرایندهایی  کند که ریشه شود، فراهم می فرد می
( و ناهوشیارانه Semi-conscious(، نیمه هوشیارانه )Consciousهوشیارانه )

(Unconsciousمی ) (. تجربه هوشیارانه حاکی از آن است که ما به آنچه 2) باشد
کنیم، آگاه هستیم. نیمه هوشیارانه اشاره به آن دسته از  که فکر و احساس می

ها به صورت ناخودآگاهانه یا به آرامی انجام  فرایندهای ذهنی دارد که ادراک آن
های حسی  خاطرات، تکانه شود. تجربیات ناهوشیارانه مجموع تمام افکار، می

ها آگاهی  ها، عالیق و احساسات است که ما نسبت به آن ها(، خواسته )انگیزه
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ها نیز بخشی از تجربیات هوشیارانه، نیمه هوشیارانه  (. احساسات و رنگ2نداریم )
باشد که با رفتار انسان عجین شده است و رفتارها را تحت تأثیر  و ناهوشیارانه می

(. مبحث رنگ و تأثیرات آن بسیار پیچیده است و به همین دلیل 3)دهد  قرار می
شناسی،  (. روان2گیرد ) شناسی مورد بحث قرار می در قسمتی از موضوعات روان

پیرامون مسایل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ همچون عنصری از تجربه 
 (.4کند ) بصری بحث می
ربی نیست، بلکه ، مفهوم زمان یک مفهوم تجErnst Poppelبه تعبیر 

(. 5شود ) ای حیاتی است که مبنای تمام ادراک انسان در نظر گرفته می ایده
انگیزترین  مسأله ادراک زمان در حیطه علوم اعصاب شناختی نیز یکی از بحث

مسایل مبهم است. ادراک افراد از زمان سپری شده اغلب متفاوت است که 
(. تأثیر رنگ بر ادراک 6ی فرد باشد )تواند وابسته به حاالت ذهنی و یا احساس می

(. هر فرد با 6-9شناسان بوده است ) انسان از فضا و زمان، از جمله تحقیقات روان
توجه به خصوصیات فردی و فرهنگی خود، درک و حس زمانی خاصی از هر 
رنگ دارد. با توجه به این خصوصیات، درک زمانی برخی افراد از یک رنگ 

تواند در فرد دیگر  دیگر است؛ در حالی که این مسأله میتر از رنگ  طوالنی
 (.7گونه نباشد ) این

ای بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته است  های رایانه امروزه صنعت بازی
و کمتر کسی است که با این صنعت آشنایی نداشته باشد. با توجه به روند 

ای  های رایانه ازیدهندگان ب  کنندگان، توسعه افزایشی تقاضا از سوی مصرف
گیرند. بدون تردید،  ها به کار می تمام قدرت خود را برای خلق بهترین بازی

ها برای جلب نظر بازیکنان، ارایه گرافیکی تأثیرگذار  یکی از بهترین روش
ای باشد که از عالقمندی بازیکن نسبت به  ها باید به گونه است. گرافیک بازی

تواند یکی از عوامل عالقمندی بازیکن به  میبازی نکاهد. در این میان، رنگ 
ها برای فرد  بازی باشد. با توجه به درک و حس زمانی مختلفی از رنگ

تواند گذر  متناسب با خصوصیات فردی وی، نوع استفاده از رنگ در بازی می
تواند  زمان را برای بازیکن طوالنی و یا کوتاه نماید. این مسأله از یک سو می

سازان در طراحی مناسب گرافیک بازی، باعث کاهش کسالت  زیبا کمک به با
ها از گذر زمان را کاهش دهد و به این ترتیب، به  بازکنان شود و درک آن

های  جلب کاربران بازی کمک نماید. از سوی دیگر، در تحلیل اعتیاد به بازی
کمک آن تواند ارزشمند باشد تا با  شناسی می ای و آنالین و از بعد روان رایانه

ها در کودکان، نوجوانان و جوانان را  بتوان مدت زمان استفاده از این بازی
های درمان و  ای به حیطه های رایانه کاهش داد. همچنین، با ورود بازی

توان از این ابزار برای کسب رضایتمندی بیشتر  بخشی، می آموزش و توان
هدف طراحی شده  مخاطبان خاص این اهداف، افزایش بازده بازی در زمینه
ها بهره برد. بر این  آن و افزایش انگیزه و پیگیری مخاطبان خاص این بازی

ها  اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، به بحث گذاشتن چگونگی تأثیر رنگ
 ای بر ادراک زمانی کاربران بود.  در یک بازی رایانه

 

 ها مواد و روش
مقاالت  د.گردیآوری  جمعای  کتابخانهو  یاطالعات به صورت مطالعات پژوهش

مورد استفاده در این مطالعه شامل مقاالت فارسی و انگلیسی بود که از 
پژوهشی(،  -)مقاالت کنفرانسی و علمی Civilicaهای فارسی  پایگاه

Noormags پژوهشی( و  -)مقاالت علمیScientific Information Database 

(SID ) هانگلیسی از پایگاو مقاالت  Scopus های آوری شد. همچنین، موتور جمع
مورد استفاده قرار گرفت.  ScienceDirectو  Google Scholarجستجوی 

بر افراد  ها شناسی رنگ و تأثیر روانی رنگ مقاالتی که در حیطه رنگ و روان
مختلف و زمان و ادراک زمانی افراد و بررسی چگونگی درک زمان توسط افراد و 

ن بود، انتخاب گردید. همچنین، مقاالتی که این مباحث را برای تأثیر رنگ بر آ
های سنی و جنسی مختلف به بحث گذاشته بود، وارد این تحقیق شد. کلید   گروه
(، Colorهای جستجو شده برای دستیابی به مقاالت مرتبط شامل رنگ ) واژه
(، ادراک زمان Time(، زمان )Psychology of Colorشناسی رنگ ) روان

(Temporal Perception  یاPerception of Timeو هدف اصلی، جمع )  آوری
شمسی( به  1382میالدی ) 2222سال اخیر از سال  22مقاالت منتشر شده طی 

در صورت عدم دسترسی به متن کامل مقاالت، با نویسنده اول، نویسنده بعد بود. 
 ه گردید. مسؤول یا سردبیر مجله برای دریافت متن کامل مقاله مکاتب

 

 ها یافته
مقاله به دست آمد که  122های مورد نظر، بیش از  ابتدا با جستجوی کلید واژه

ها به دلیل این که سال انتشارشان قدیمی بود و همچنین، ارتباط  تعدادی از آن
 27مانده،  مقاله باقی 65کمی با موضوع داشتند، کنار گذاشته شدند. سپس از بین 

و مورد بررسی قرار گرفت. مقاالت منتخب از نظر سال مقاله انتخاب گردید 
روزتر از مقاالت دیگر بودند و از لحاظ موضوعی شامل  انتشار جدید و به

به  1ترین مطالب بودند. متن تمام مقاالت در دسترس بود. در جدول  مرتبط
 تعدادی از مقاالت انتخاب شده اشاره شده است.

 

 بحث
مقاالتی که به بحث در مورد رنگ و ادراک در پژوهش مروری روایی حاضر، 

آوری شد و مورد برسی  ها بر ادراک زمان پرداخته بود، جمع زمان و تأثیرات رنگ
قرار گرفت. بیشتر مقاالت در مورد تأثیر رنگ بر ادراک زمان، در حیطه معماری 

ها )از  سری رنگ بود. نتایج نشان داد که یک یشهر ای یداخل ونیدکوراسیا 
تر گردد و بر عکس  شود ادراک افراد از زمان طوالنی رنگ قرمز( باعث میجمله 

تر شدن ادراک زمان  های دیگر )از جمله رنگ آبی( باعث کوتاه بعضی رنگ
که به طور مستقیم ادراک زمان را در کاربران  یا مطالعه نهیزم نیدر اشود.  می
و تحلیل متون  بررسی کند، یافت نشد. پیش از بررسی یا انهیرا یها یباز

آوری شده، الزم است مفاهیم پایه مورد استفاده در این مرور تعریف شود تا  جمع
 درک واحدی از مباحث مطرح شده در مقاالت به دست آید.

  مفاهیم پایه
ترین تعریف علمی رنگ در فرهنگ لغت وبستر آمده است.  دقیق :رنگ

از یک شیء است که تحت عنوان تم، روشنی و اشباع توصیف   رنگ ویژگی
کننده اعضای چشم است، مرتبط  شود و با طول موج قابل دیدنی که تحریک می

(. برخی رنگ را انعکاس مرئی حاصل از عبور یا انتشار یا بازتاب اشعه 16است )
ز ( که این توصیف ا2کنند ) با طول موج خاصی در محدوده بینایی تعریف می

نامه  رنگ به بعد فیزیکی و شیمیایی آن و نه به ماهیت آن اشاره دارد. در لغت
دهد؛  های مختلف می دهخدا رنگ اثر نوری است که بر ظاهر اجسام، نمایش

بدین معنی که اثر مخصوصی که در چشم از انعکاس اشعه نور در روی اجسام 
 (.17شود ) پدید آید، به عنوان رنگ تعریف می
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 یخالصهمقاالتموردبررس.1جدول

جینتا یموردبررسیهاشاخص یموضوعاصلمنابع

 یپورنگار یموس
 (1پور ) حسن و

بررسی نقش رنگ در 
طراحی معماری و تأثیر آن 

 بر انسان و محیط

شناسی رنگ،  رنگ، روان
ها بر انسان،  تأثیر رنگ
 معماریها در  کاربرد رنگ

 یداخل یبا طراح. آرامش دهنده باشد ایزا و  تواند تنش یمهم م یعامل بصر کیعنوان  رنگ به
عنوان ه . رنگ بافتیها دست  با استفاده مناسب از رنگ طیدر مح یو شاداب آرامش توان به یم نهیبه

 ینسب راتیو تأث هایژگیو یما قرار دارند دارا رامونیپ طیکه در مح ییایوابسته به وجود اش ،صهیخص
هدفمند از  یریگ با بهره توانیحال م نیاما با ا ،باشد یمتفاوت م یطیمح طیبر افراد مختلف و در شرا

 طیمح انسان در ییکارا شیو افزا یزندگ تیفیبهبود ک یها در راستا رنگ هیو پا یعموم یهایژگیو
 گام برداشت. یکار و زندگ

و  خرسند
 (4همکاران )

روانی رنگ در  بررسی تأثیر
 کیفیت ادراک محیط داخلی

شناسی، تأثیر  رنگ، روان
 رنگ، کیفیت ادراک

شود که  یما از آن وجود دارد. مشاهده م برداشت ، احساس وطیرنگ مح انیم وستهیارتباط پ کی
 یتمام. شدند بخش توصیف آرامش گرید یو بعض یمعمول گرید یفعال و بعض اریبس هااز رنگ یبعض

 .در نظر گرفت طیاز مح یعنصر خنث کیبه عنوان  را توان رنگ یدهند که نم یان ممطالعات نش
و  یفرد یها قهیسل ینورپرداز طیچون شراهم یعواملتأثیر که تحت  ای است دهیچیرنگ موضوع پ

شده  یزیآم رنگ ءیرنگ مهم است، ش کیمفهوم  که باشد و به همان اندازه یادراک تناسب رنگ م
 آن اثرگذار است. طیمح رنگ در کارکرد کاربران یادراک اتتأثیرتوجه کرد که  دیبا. دارد تیاهم زین

قدرجانی و 
 (12همکاران )

بررسی تأثیر رنگ در 
معماری داخلی فضای 

 آموزشی

شناسی رنگ،  رنگ، روان
 معماری داخلی

کالس ها، اولین قدم در طراحی رنگی برای دکوراسیون هر  رنگ مناسب برای پوشش کالس انتخاب
است. باید معماران به فضایی کهک به آموزش تعلق دارد توجه بیشتری نشان دهند و آن را با توجه 

کند تا مسیر طراحی فضاهای  ها طراحی کنند. این پژوهش به معماران کمک می به نیازهای آن
 مخصوص آموزش را با توجه به نیازهای دانشجویان طراحی کنند.

موقر و آریافر 
(11) 

 یرنگ در طراحتأثیر  یبررس
 ساختمان یداخل یفضا

، یداخل یرنگ، طراح
 رنگ،  یشناس روان

 رنگ بیترک

را برساند. رنگ به  یذهن امیآن پ لهیتواند به وس یاست که طراح م یعناصر نیتر از مهم یکیرنگ 
را در برابر طراح قرار دهد.  ییها تواند چالش یم ،کند یکاربر را به خود جلب م توجه همان اندازه که

 یدر وقت و انرژ ییجو تواند باعث صرفه یم یرنگ روابطی ها و شناخت از چگونگ شناخت نوع رنگ
آن با  بیدرست انتخاب رنگ و ترک یها رنگ و روش فیطراح با توجه به تعر ،رو نیا از طراح باشد.

درست انجام دهد و واکنش  یطراح کیتواند  یم هارنگ درست یشناس روان ،نیو همچن گریکدی
 .زدیرا در کاربر برانگ یدرست

یوسفی اکبر 
(12) 

شناختی  بررسی تأثیر روان
ها از  رنگ بر درک انسان

 معماری فضای مسکونی

شناسی،  تأثیر رنگ، روان
معماری، فضاهای مسکونی، 

 ها درک انسان

به  توانیم راتیثأت نیا نیتر یاصلز . ادارد، یدر معمار یمختلف راتیثأرنگ در حاالت گوناگون ت
است که  یضرور یبه قدر یمعمار یفضاها یرنگ در طراح نقش. سالمت روح و روان اشاره کرد

اساس  بعد از اتمام آن. بر نهشود  گرفته در نظر یبه عنوان امر مهم یمراحل طراح یدر ط دیبا
ها روح و  آن به توان ی، میطراح یعنصر به عنوان عنصر اصل نیفضاها با در نظر گرفتن ا یکاربر

است  تیاهم یزچنان حا یرا مشخص کرد. رنگ در معمار هایکاربر ،گریبه عبارت د ای جان داد و
 قرار خواهند گرفت. رشیثأآن، تحت ت یهاتیچه ناآگاه از خاص آگاه که افراد چه

نظری و 
 (8همکاران )

نقش حافظه کاری بر روند 
تحولی ادراک زمان در 

 کورکان دبستانی

ادراک زمان، بازتولید زمان، 
 کودکان دبستانی

دبستانی بود.  کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان بررسی نقش حافظه ،هدف پژوهش
تکلیف منفرد بلندمدت و در تکلیف  های حاصل نشان داد که اثر طول رشد بر ادراک زمان در یافته

توان گفت که با افزایش سن،  میدیگر،  دار است. به عبارت یدوگانه بلندمدت از نظر آماری معن
 یابد. بهبود می ادراک زمان در کودکان در تکالیف منفرد و دوگانه بلندمدت

پور و  علی
 (13همکاران )

بررسی اثر دست برتر، 
جنسیت و سن بر ادراک 

 زمان
 ادراک زمان، سن، جنس

 صیاما در تشخ ،، برآورد باالتری از زمان دارندهرچند که افراد راست دست نسبت به افراد چپ دست
 ،نی. همچنشوند یم شترییداری دچار اشتباهات ب یبه طور معن گریکدیبه  کیدو زمان نزد تفاوت

 .شود یم ادراک ترعیها سر شود، گذشت زمان برای آن شتریهرچه سن افراد ب

لشنی و شعیری 
(14) 

ادراک زمان فیزیک و 
 تباین شناسی: توازی یا روان

 شناسی، انرژی و زمان روان
بر زمان  یانرژ ریثأدهنده ت نشان گریکدیهمسو با  یبه صورت کیزیف و یشناس روان یها افتهی
 تواند موجب ادراک کندتر و یدر انسان م یانرژ یرسد که فزون یبه نظر م اساس، نیباشد. بر ا یم

 .آن باعث ادراک تندتر زمان گردد کمبود

Shibasaki  و
Masataka 

(9) 

The color red 
distorts time 

perception for 
men, but not for 

women 

Color, Time 
Perception, Gender 

ها در  به هر دو جنس زن و مرد صفحه نمایشگری را با دو رنگ آبی و قرمز )که هر کدام از رنگ
ثانیه رنگ  32رنگ آبی و ثانیه  32صفحه نمایشگر با مدت زمان یکسان نمایش داده شد. مثالً 

صفحه  افراد از یکه درک و حس زمان بود گونه نیبه دست آمده ا جهیو نت قرمز( نشان داده شد
ادراک  نیمردان و زنان ا یالبته برا ؛رنگ بود یآب شگریاز صفحه نما تر یقرمز رنگ طوالن شگرینما

 .از زنان درک کردند تر یمردان زمان رنگ قرمز را طوالن ومتفاوت بود 

Grondin 
(15) 

Video games and 
the perception of 

very long duration 
by adolescents, 

Time perception, 
Video games, 

Attention 

 یرا برا قهیدق 8و  یا انهیرا یباز کیبا  یباز یرا برا قهیدق 24 ،کنندگان شرکت یبرا یدر پژوهش
 بود که افراد مقدار  گونه نیبه دست آمده ا جهیدر نظر گرفتند و نت توریمان یاز رو یخواندن متن

شده بود  گرفتهزودتر از زمان در نظر  شانیبرا یگذر باز زمان درک کردند و نیرا کمتر از ا قهیدق 24
 تر یرا طوالن قهیدق 8بود و زمان  شانیبرا یاز آن مقدار اصل شتریب یگریعکس گذر زمان د و بر

 .درک کردند
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ها از جمله  شناسی رنگ روان شناسی رنگ و تأثیر رنگ بر انسان: روان
ها به عنوان عناصر  باشد. توجه به رنگ ها می های مهم در بررسی رنگ جنبه

توان گفت  ای دارد. می بخشی به محیط پیرامون انسان، اهمیت ویژه زیبایی
(. افراد نسبت به 4ها در حس روحی و روانی انسان بسیار مؤثر هستند ) رنگ
دهند. استفاده از این تمایل اشخاص به عنوان  های خاصی تمایل نشان می رنگ

(. 18انگیزی است ) ها موضوع بحث ای برای تشخیص شخصیت آن وسیله
ب تغییرات رفتاری گذارند که موج ها چنان در روح و روان آدمی اثر می رنگ
شوند و این نوع تغییر، منجر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد  می
های مختلف، تأثیرات بنیادینی در زندگی  توانند به شیوه ها می (. رنگ2شود ) می

توان به تأثیر بر احساسات اشاره  ها می ترین آن بر جای بگذارند که از جمله مهم
ای برای بیان احساسات و عقاید بوده و  وسیله(. رنگ همیشه معرف و 18کرد )

( و بیشتر از همه عناصر بصری با احساسات و عواطف بشر نزدیکی 2هست )
(. تأثیرگذاری رنگ بر روی روان و حاالت ذهنی از طریق تأثیرات 19دارد )

های حسی و پردازش این تحریکات در مغز  آمیز آن بر روی گیرنده تحریک
ها معنی خاصی دارد و با تأثیر فیزیکی و  هر یک از رنگ(. 22گیرد ) صورت می

کند و در این  گذارد، احساس را منعکس می روحی خاصی که بر روی بیننده می
معتقد  Le Corbusierدهند.  های متفاوتی از خود نشان می زمینه افراد واکنش

گردد و شاید هر یک از ما رنگ خاص خود را  است که رنگ به وجود ما برمی
کند متشکل از هزاران رنگ  (. جهانی که انسان در آن زندگی می2اشته باشیم )د

تر و حتی به  های مختلف است که موجودات و اشیاء را برای ما جذاب و تونالیته
 .(19دهد ) تر نشان می ای معنوی، عمیق گونه

 ای است  تأثیر رنگ بر ذهن و روان انسان امر مشخص و اثبات شده
ها  انسان در محیط زندگی خود به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه با رنگ(. 4، 12، 22)

تواند به صورت  پذیرد. این تأثیرات می ها تأثیر می باشد و از آن در تعامل می
ها در طول زمان به نمادهایی از احساسات  (. رنگ4فیزیولوژیکی پدیدار شود )

شناسان اثر رنگ را  وان(. ر21اند ) درونی و حاالت شخصیتی و اجتماعی بدل شده
(. 1، 4، 5، 22اند ) بر روی افراد مورد بررسی قرار داده و حاالت آنان را توصیف کرده

گذارد که این اثر در  هر رنگی به مقتضای خاصیتش به نوعی در روان افراد تأثیر می
فرایندهای بصری،  (.1ارتباط با رفتارهای اجتماعی و روانی فرد است ) 

ی و شیمیایی در چشم و مغز همواره با فرایندهای دنیای الکترومغناطیس
هایی از تجربه رنگ ممکن است تا  شناختی همراه است. چنین بازتاب روان

های حسی و فکری تأثیر  ترین مراکز نفوذ کند و بدین وسیله روی شناخت درونی
، ای که دارد شناسانه های شیمیایی و روان (. هر رنگی به سبب ویژگی1بگذارد )

ها به  منبع مهمی از انرژی در جهت فزونی سالمت و نشاط روح و روان در انسان
کنند که اگر  های متفاوتی را در افراد ایجاد می ها حس (. رنگ19رود ) شمار می

ها مورد توجه قرار نگیرد، باعث بروز پریشانی و  این مسأله در انتخاب رنگ
های متعددی مانند  شاخصالعمل افراد به  (. عکس22گردد ) سردرگمی می

های خاص فردی  فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی و تجربه
 (.18) ها منحصر به فرد است بستگی دارد؛ هرچند نوع و شدت این واکنش

(. اگرچه در جهان 23زمان و مکان دو بعد اصلی زندگی هستند ) :زمان
کامپیوتری امروز، مکان به تدریج ارزش و اهمیت خود را از دست داده، اما در 
 مقابل زمان اهمیت یافته است. زمان اساس فعالیت روزانه و شامل چرخه 

رزش بیداری تا قدم زدن، صحبت کردن، بازی کردن، نواختن موسیقی، و -خواب
کنیم و از اطالعات زمانی در  ها شرکت می (. ما در این فعالیت24باشد ) و... می

کنیم. با وجود این  ها را پردازش می بریم و آن ها بهره می وسیعی از بازه  گستره
که هیچ گیرنده و اندام حسی خاصی در رابطه با ادراک زمان وجود ندارد، 

(. 25شود ) دگی روزمره محسوب میپردازش اطالعات زمانی، بخش مهمی از زن
تر برآورد شود و  شود که طول زمان طوالنی توجه به گذر زمان موجب می
 (.24گردد ) تر طول زمانی می انحراف توجه موجب برآورد کوتاه

با وجود حضور فراگیر زمان در جهان تجربی، احساس زمان  :زمان ادراک
زمان کارکردی انطباقی است که (. ادراک 26آید ) ای به شمار می احساس ویژه
الوقوع  کردن و نشان دادن واکنش مناسب به رویدادهای قریب  بینی توانایی پیش

(. توانایی ادراک زمان و بازنمایی زمان، امر اساسی و 25کند ) و آینده را فراهم می
ای از  دهد زنجیره بنیادین و یک مهارت شناختی پیچیده است که امکان می

(. 26بینی شود ) ها ادراک و وقوع برخی از حوادث آینده پیش عالیترویدادها و ف
ناملموس بودن، فقدان وجود اندام حسی خاص برای ادراک زمان و نامتناظر 
بودن زمان ادراکی با زمان فیزیکی، موجب شده است که عوامل بسیاری مانند 

طور  های هیجانی و میزان خوشایندی و به توجه، حافظه، انگیختگی و حالت
های بالقوه ادراک زمان در نظر گرفته  کننده عمومی وضعیت ذهنی، همگی تعدیل

 (.5، 6شوند )
ای کامالً ذهنی است. یک موقعیت بر حسب شرایط  ادراک زمان پدیده

توان گفت  (. به طور کلی، می13تواند خیلی سریع و یا خیلی کند ادراک شود ) می
تر برسد؛ در حالی که  نظر کوتاه شود زمان به که هیجانات مثبت موجب می
رسانند. این امر به وفور در تجارب  تر به نظر می هیجانات منفی زمان را طوالنی

(. منظور از ادراک کندتر زمان آن است که ادراک زمان 6شود ) فردی ما یافت می
توسط فرد بیشتر از میزان آن بر اساس ساعت باشد. به طور مثال، اگر زمان 

ثانیه نشان داده شود و فرد آن زمان را یک دقیقه  5ساعت مشخصی توسط 
باشد. بر خالف آن، منظور از  ادراک کند، بیانگر کند بودن زمان برای وی می

ادراک تندتر زمان آن است که ادراک زمان توسط فرد از میزان آن بر اساس 
ساعت کمتر باشد. به طور مثال، اگر زمان مشخصی توسط ساعت یک ساعت 

دقیقه ارزیابی کند که بیانگر تند بودن زمان  12ده باشد، فرد آن زمان را طی ش
کنندگان درخواست شد یک بار مدت  ی از شرکتدر پژوهش(. 14برای وی است )

دقیقه  8ای بپردازند. این افراد یک بار هم به مدت  دقیقه به یک بازی رایانه 24
دو حالت، از زمان واقعی انجام  پرداختند و در هر توریمان یاز رو یمتن به خواندن

ها درخواست شد زمان هر یک از این دو  اطالع بودند. از آن این تکالیف بی
از واقعیت و زمان مطالعه را  زمان بازی را کمتر افرادفعالیت را حدس بزنند. 

 (.5بیشتر از واقعیت تخمین زدند )
اغلب چهار نوع کننده زمان  های ارزیابی آزمون :زمان ادراک یها آزمون

هستند. برای انجام « برآورد زمان، تولید زمان، بازتولید زمان، افتراق زمان»
های مذکور، تکالیف محول شده به صورت منفرد یا دوگانه قابل اجرا  آزمون

باشند. هدف اصلی آزمون در تکالیف منفرد، تعیین سنجش طول مدت زمان  می
دهد و آن، ارزیابی  لیف را انجام میاست. به عبارت دیگر، آزمودنی فقط یک تک

مدت زمان است. در تکالیف دوگانه، آزمودنی در حین انجام یک تکلیف شناختی، 
 (.8زمان طول مدت زمان را نیز ارزیابی کند ) باید به طور هم

شود و از آزمودنی  در برآورد زمان، مدت زمان به صورت کالمی ارایه می
را با استفاده از واحدهای طول زمانی مانند گردد که طول مدت آن  درخواست می

(. در روش تولید، آزمایشگر یک 15ثانیه و دقیقه، به صورت کالمی برآورد کند )
کند و آزمودنی موظف است آن فاصله زمانی را  طول مدت زمانی را مشخص می
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تولید نماید. در این روش دو دکمه برای شروع کردن و پایان دادن به فواصل 
وجود دارد یا این که باید یک دکمه را که برابر با فاصله زمانی است، فشار زمانی 
(. در روش بازتولید، آزمایشگر یک فاصله زمانی را با تداوم یک محرک 13دهد )

خواهد که این فاصله زمانی ارایه  دهد و از آزمودنی می صوتی یا بینایی ارایه می
ای نامیده  رم که روش مقایسه(. روش چها15محرک را با یک عمل نشان دهد )

شود.  های روان فیزیک استفاده می شود، شبیه به روشی است که در آزمایش می
های صوتی  کنندگان در آزمایش باید قضاوت کنند که کدام یک از محرک شرکت

تر و یا بلندتر است و این کار را با  شود، کوتاه یا بینایی که پشت سر هم ارایه می
کنندگان اغلب در یک شرایط  کنند. شرکت مه مشخص میفشار دادن یک دک

های روان فیزیک ابتدا در فاصله  گیرند. آزمایش ای قرار می انتخاب دوگزینه
کننده  گردد و این روش به روش یادآوری استاندارد و سپس مورد مقایسه ارایه می

 (.13معروف است )

 مرور مطالعات 
 ان انجام شده است مقاالت مختلفی در مورد رنگ و ادراک زم

ها در ادراک  (. همچنین، در مقاالت متعددی تأثیر برخی رنگ9-7، 13، 27)
( که این مقاالت بیشتر در 7، 9، 13زمانی افراد مورد بررسی قرار گرفته است )

( بود، اما بر اساس 12، 28، 29های شهری ) ( و مکان4، 19، 22حیطه معماری )
های  رسد این مسأله تا به حال در فضای بازی جستجوی انجام شده، به نظر می

 یها یباز تیبا توجه به اهماست؛ در حالی که   ای مورد بررسی قرار نگرفته رایانه
 نیاست که در ا ازی، نها قرار گرفتن روزافزون آنو استفاده و مورد توجه  یا انهیرا
و  دهکنن خسته کنیباز یبرا دیبان ی. بازدیبه عمل آبیشتری   تالش طهیح

ادراک تغییر مربوط به راهکارهای اولیه این چالش، از  یکیکننده باشد و  کسل
شناسی در  های مبتنی بر زیبایی رعایت تکنیکاست.  یاز زمان باز کنیباز
مخاطب جذب و  کاربران نیدر ب تیمحبوب افزایش یبرا یا انهیرای ها یباز

نوع  نیدر ا کیگرافرود و بر همین اساس،  بیشتر، یک ضرورت به شمار می
، ها یباز کیگراف کردن باتریعوامل زمیان قرار دارد. از  یخاص گاهیها در جا یباز

 کند.  یم فایرا ا ینقش اصلرنگ 
با توجه به عدم بازیابی مقاالتی که به صورت هدفمند به بررسی کاربرد 

در این  ای پرداخته باشند، های رایانه رنگ در تغییر ادراک زمانی بازیکنان بازی
ها از رنگ برای  شود که در سایر زمینه قسمت مطالعاتی به بحث گذاشته می

 تغییر در ادراک زمانی مخاطب استفاده نمودند. 
آن بر  یرگذاریثأنحوه ت دانش پایه در مورد ،شناخت رنگمعماری در 

 دهد شیانسان را افزا یزندگ یعملکرد فضاهاتواند  می ساختمان یداخل ونیدکوراس
، 22، 26) روزانه شود یکاربران از فضاها یتمندیرضاو  موجب آرامش ،تیو در نها

12 ،12 ،4 ،2 .)Shibasaki  وMasataka زنان و مردان انجام  یروبر را  پژوهشی
درک زمان  کیاز کدام  ی،دو رنگ قرمز و آب نیافراد ب بررسی کنندکه  دادند
با دو رنگ آبی و قرمز )هر   گری . به هر دو جنس صفحه نمایشدارند یتر یطوالن

ها در صفحه نمایشگر با مدت زمان یکسان نمایش داده شد. به طور  کدام از رنگ
 جهینت ها به این ثانیه رنگ قرمز( نشان داده شد. آن 32ثانیه رنگ آبی و  32مثال 

 تر یقرمز رنگ طوالن شگریصفحه نما افراد از یکه درک و حس زماندست یافتند 
 وادراک متفاوت بود  نیمردان و زنان ا یالبته برا ؛رنگ بود یآب شگریاز صفحه نما

  (.9) از زنان درک کردند تر یمردان زمان رنگ قرمز را طوالن
 ،شد که بر اساس آن فادهاست یاز مدل ساعت درون دیگری، مطالعهدر 

 نیبه عنوان شمارنده ا یو قسمت یزمان یها از مغز به عنوان سازنده گام یقسمت

زمان را در حافظه  نیا یساز رهیذخ تیولؤمس زین یو قسمت کند میها عمل  گام
تخمینی  تخمینی و کم رسد که امواج دلتا و بتا در بیش رد. به نظر میبر عهده دا

های زمانی درازمدت  افراد نقش داشته باشد. اگرچه نقش این امواج در ادراک بازه
های مختلف  (. مقیاس زمان در فضاهای دارای رنگ6بررسی نشده است )

متفاوت است. به عنوان مثال، شنوندگان سخنرانی در یک سالن آبی رنگ آن را 
یابند؛ در حالی که همان سخنرانی در یک سالن قرمز  کننده می طوالنی و کسل

(. هرچند در تحقیق دیگری 29گردد ) تر ارزیابی می انگیز و کوتاه رنگ هیجان
هده شد که نور و فضای قرمز منجر به تخمین بیش از اندازه زمان و سبز یا مشا

(. بر این اساس، 27شود ) آبی منجر به تخمین کمتر از اندازه زمان در شخص می
استفاده از ترکیبات رنگی با کاهش درک فرد از زمان سپری شده در بازی، 

با هدف آموزش و یا های جدی را که  ممکن است بتواند زمان استفاده از بازی
های سرگرمی با  شوند، افزایش دهد و یا در بازی بخشی طراحی می درمان و توان

هدف جلوگیری از ایجاد اعتیاد، باعث ایجاد حس کسالت پس از زمانی منطقی 
گونه که اشاره شد، بحث  دارد. همان شود و بازیکن را از ادامه بازی باز می می

های  های دقیق در حیطه بازی جام پژوهشعلمی در این زمینه مستلزم ان
 ای جدی و سرگرمی است.  رایانه

 

 ها محدودیت
ترین محدودیت مطالعه حاضر، عدم دستیابی به تحقیقاتی بود که به صورت  مهم

ای مشخص  های رایانه تخصصی تأثیر رنگ را بر درک زمان در بازی با بازی
شد، به طور عمده بر اساس  کرده باشند. آنچه در پژوهش حاضر به بحث گذاشته

مقاالت معماری، دکوراسیون داخلی و دکوراسیون شهری بود و امکان تعمیم 
 قطعی نتایج وجود ندارد.

 

 پیشنهادها
های گرافیکی متفاوت یک بازی برای مخاطبان  ها تم انجام مطالعاتی که در آن

انتخاب تم و گرافیک ها از زمان مورد ارزیابی قرار گیرد، در  ارایه شود و درک آن
ها با هدف جلوگیری از کسالت و جلب بیشتر کاربران ارزشمند خواهد بود. از  بازی

بخشی در هر جلسه و  سوی دیگر، با توجه به زمانبر بودن مداخالت توان
آوری شده در تحقیق  همچنین، طوالنی بودن مدت درمان آن، اطالعات جمع

بخشی کمک کند تا  ها و مراکز توان تر بخش تواند به طراحی مناسب حاضر می
های مختلف در این  کننده کمتر متوجه گذر زمان شود و در اجرای فعالیت مراجعه
 ها احساس کسالت کمتری نماید.  محیط

 

 گیری نتیجه
ادراک زمان و تأثیر رنگ بر آن اغلب در مطالعات معماری و دکوراسیون داخلی یا 

های  در این زمینه پژوهشی در زمینه بازیشهری مورد توجه قرار گرفته است و 
ها را  ها و ترکیب آن ای یافت نشد. بر این اساس، شاید بتوان استفاده از رنگ رایانه

ای توصیه کرد، اما برای تحلیل دقیق، نیاز به انجام  های رایانه در گرافیک بازی
 ای است.  های رایانه تحقیقات علمی در زمینه بازی

 

 تشکر و قدردانی
ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز به جهت در  بدین وسیله از دانشکده چند رسانه
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 گردد.  سازی پژوهش، سپاسگزاری می اختیار گذاشتن فضا و امکانات برای پیاده
مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 

های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین
، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در 1398درمانی )بهمن ماه 

بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نویسندگان از پژوهشگاه  علوم توان
فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله 

از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه ، آورند. همچنین قدردانی به عمل می
ها و به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی داشتند،  آوری داده که در جمع اصفهان

  گردد. سپاسگزاری می
 

 نقش نویسندگان
های  پردازی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه مریم حقی، طراحی و ایده

نوشته، ارزیابی تخصصی  تنظیم دستها، تحلیل و تفسیر،  آوری داده مطالعه، جمع
جهت ارسال به دفتر  یینوشته نها دست دییتأنوشته از نظر مفاهیم علمی،  دست
انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و  ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمسه، مجل

، بهنام علیزاده اشرفی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و به نظرات داوران ییپاسخگو
نوشته  نوشته، ارزیابی تخصصی دست لیل و تفسیر، تنظیم دستعلمی مطالعه، تح

ه، جهت ارسال به دفتر مجل یینوشته نها دست دییتأاز نظر مفاهیم علمی، 
به  ییانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگو ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمس

تفسیر، تنظیم ها، تحلیل و  آوری داده ، شیوا نصراصفهانی، جمعنظرات داوران
 دییتأنوشته از نظر مفاهیم علمی،  نوشته، ارزیابی تخصصی دست دست
 ندایفر یکپارچگیحفظ  تیولؤمسه، جهت ارسال به دفتر مجل یینوشته نها دست

 را بر عهده داشتند. به نظرات داوران ییانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگو
 

 منابع مالی
شد. بررسی و انتشار  توسط نویسندگان حمایتپژوهش حاضر از لحاظ مالی 

بخشی، با حمایت مالی پژوهشگاه  تحقیق حاضر در مجله پژوهش در علوم توان
المللی  فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، حامی پنجمین همایش بین

های درمانی صورت گرفت. این پژوهشگاه  های کامپیوتری با رویکرد بازی بازی
 زارش این مطالعه نقشی نداشت.در طراحی، تدوین و گ

 

 تعارض منافع
از سال باشند. دکتر بهنام علیزاده اشرفی  نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

کار ه مشغول ب زیتبر یدر دانشگاه هنر اسالم یعلم تیأعنوان عضو هه ب 1393
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  1397د. مریم حقی از سال باش یم

ای و شیوا نصراصفهانی از سال  های رایانه ای گرایش تولید بازی هنرهای رایانه
ساز  ای گرایش شبیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته هنرهای رایانه 1396

 ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز هستند. هوشمند در دانشکده چند رسانه
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Abstract 
 

Introduction: Colors are among the effective factors in human life, which are related to human feelings and 

emotions more closely than other visual elements. The perception of time may vary in different physical 

environments according to the colors. The aim of this study is to review the studies on the effects of colors on the 

perception of time in computer games. 

Materials and Methods: Data were collected through library research in Civilca, Noormags, Scientific Information 

Database (SID), and Scopus databases; Google Scholar and Science Direct search engines were also used. The search 

keywords included: color, color psychology, time, and time perception. English and Persian articles since 2000  

(1380 Persian Calendar) were included. 

Results: Among 65 articles found regarding colors and psychology of colors as well as the perception of time and 

color impact on the perception of time, 28 articles, which were related most, were selected. Based on the search, it 

seems that the plan had not been investigated in the context of the computer games. According to the studies in the 

field of architecture on some colors (blue and red), these colors may also be used in computer games. With the 

combination of these colors, perfect time perception may be provided for game players 

Conclusion: The time perception and the impact of color on it was often investigated in architectural studies and 

interior or urban decoration while no study was found specifically in the field of computer games. Although those 

studies may be considered as the basis for implementing color compositions in computer game graphics, scientific 

studies basically in the field of computer games are essential for detailed analysis. 

Keywords: Color; Color psychology; Time; Perception of time; Computer games 

 
Citation: Haghi M, Alizadeh-Ashrafi B, Nasr-Esfahani S. The Effect of the Colours on the Perception of Time among Players 

of Computer Games: A Narrative Review. J Res Rehabil Sci 2019; 15(2): 235-42. 

 
Received: 20.07.2019 Accepted: 05.09.2019 Published: 07.10.2019 

 

 

Review Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v15i4.3469
http://orcid.org/0000-0001-6971-0076
http://orcid.org/0000-0001-9480-6213
http://orcid.org/0000-0002-4903-4418

