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ية  عىل     تأثي  طبقا لمنهج علم النفس فإن األلوان لها   ي    النفس البشر
، ولهذا يجب أن تؤخذ  ف 

ي العملية اإلدارية . واألباالعت
ي القرارات .  لوان ار ف 

وىه وسيلة   تعتير أداة اتصال قوية كما تؤثر ف 

ي إشارات المرور  لتدير الحركة المرورية، فاأللوان تؤثر عىل  
لتسهيل اإلدارة ، فنجد األولوان  ف 

   السائقي   والمشاة وتجعلهم يتخذون القرار المناسب عن مشاهدة لون اإلشارة.   

األزرق  إىل    اللون  يشي   أنه  ، كما  واالبتكار  واالبداع  واالنفتاح  الذكاء  إىل  والقوة  اليرمز  حكمة 

ال هذا  ربط  يمكن  وبالتاىلي  ألن  لوالثقة،  نظرا  ي  اتيجر االسير والتخطيط  التخطيط  بعملية  ون 

ي تتناسب   
التخطيط  يعتمد عىل المعلومات والتنبؤ بالمستقبل   والبحث عن المعلومات التر

 وطبيعة عملية التخطيط. 

عىل الهدوء والتفكي  بشكل   هو األكير األلوان المفضلة للعي   والعقل ويساعد اللون األخض    

ية   التنظيمية عملية ال، ويتناسب هذا اللون مع إبداعي  ي تتطلب توزي    ع اإلمكانات البشر
والتر

ي مرحلة التخطيط والمادية 
ي تم  تحديدها ف 

، وبالتاىلي يساهم والمالية  لتحقيق األهداف التر

ي االستخدام األمثل للموارد المتاحة.  
 ف 

التوتر ولهذا تحتاجه  من يساعد االنسان  عىل الهدوء  وبالتاىلي يقلل  يتمي   بأنه اللون الوردي

ي توجيه الناس فكلما كان القائد أقل توترا انعكس ذلك عىل  
لألفضل وعدم   أدائهالقيادة ف 

ي ترشيد القرارات واتخاذها بشكل صحيح بعيدا العاملي   معهعىل توتر ال
، ويساعد القيادة ف 

    والنفعال. عن التوتر 
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ن بالتفاؤل وبالتاىلي يرتبط هذا اللون بالرقابة  ي   يتم  اللون األصفر 
 بالوضوح والسطوع  ويقير

ي تتطلب من ا
ي التأكد من أن  لالتر

شخص أن يكون متفائال وأن تكون  لديه معايي  واضحة ف 

ي  التنفيذ يتم طبقا لما هو مخطط
، وبالتاىلي يحول عملية الرقابة إىل عملية متابعة تساهم ف 

  نوع من الرقابة الذاتية لدى القائمي   باألعمال. بناء 

ي اإلدارة   وانهذه إشارة إىل أهمية األول
ي  أهمية األلوان ف 

ي اإلدارة ، وهناك بعض الكتابات ف 
ف 

ي عملية التفكي  االبداعي وأهمية توظيف األو 
ي  لو مثل قبعات التفكي  الست المستخدمة ف 

ان ف 

 . النظر للمشكلة من زوايا مختلفة 


