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 ارزيـابیهـای، در ايـن تحقيـق. فرهنگ و سن براحساس رنگی برای نمونههای تك رنگ مورد بررسی قرارگرفـت، تأثير جنسيت،در تحقيق حاضر
" سـرد-"گرم،" سبك-"سنگين، فيزيكی برروی بيست محرک رنگی تك رنگ تحت مقياس های احساس رنگی-چشمی به کمك آزمايشات روان
 را به طـور مناسـبی پوشـشCIELAB  محرکهای رنگی که فضارنگ. انجام شد،که براساس آزمايش لی چن او انتخاب شدند،" غيرفعال-و"فعال
. مشاهدهکنندگان پاسخهای احساسی خود را به هر محرک گـزارش دادنـد. در يك اتاق تاريك نشان داده شدندLCD میدادند روی يك نمايشگر
. سال سن مورد بررسی قرار گرفتنـد45  تا35 - سال30  تا20  غيراصفهانی و- اصفهانی، زنان-دادهها در سه گروه مشاهدهکنندگان شامل مردان
 فرهنگ و، نتايج نشان داد که جنسيت. فيزيكی قضاوت دستهای به دادههای مقياسی تبديل شدند-دادههای گزارش شده توسط يك آزمون روان
 که لیچن او آنها را به عنوان مقياسهای جهانی معرفـی نمـوده اسـت،" غيرفعال- سرد" و " فعال- "گرم،" سبك-سن برمقياسهای "سنگين
 مدل پيشنهادی لـی. دقت مدل احساس رنگی پيشنهادی لی چن او با دادههای چشمی حاصل از تحقيق حاضر ارزيابی شد.تأثيرمحسوسی ندارد
. بهترين پيشبينی رابرای دادههای چشمی تحقيق حاضر دارد0.74  برابر باR2  سبك" با مقدار-چن او برای مقياس"سنگين
. سن، فرهنگ، جنسيت، محرك رنگي تكرنگ، آزمايش روان فيزيكي، احساس رنگي:واژههاي كليدي
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The present research is defined to clarify the relationship between colour and emotion and to investigate the effects of culture,
gender and age on colour emotion. Observers took part in a psychophysical experiment to evaluate the single colour stimuli
using “heavy-light”, “warm-cool”, and “active-passive” colour emotional scales. These scales were chosen on the basis of the
suggested emotional scales in Li Chen Ou's study. The observers divided into three different groups to investigate the effect of
culture, gender and age on the colour emotional scales. The observer groups were female versus male, from Isfahan versus not
from Isfahan and 20 to 30 years old versus 35 to 45 years old. Twenty colour stimuli which covered CIELAB colour space,
reasonably, were presented on a calibrated LCD in a darkened room. The observers reported their emotional responses of each
of the stimuli. The reported data were transformed to scale values using a categorical judgment method. The results showed that
the effect of gender, culture and age on the “heavy-light”, “warm-cool” and “active-passive” colour emotional scales is
insignificant. Examining the suggested colour emotional model of the previous study conducted by Li Chen Ou, showed the best
determination coefficient between visual data and predicted ones for “heavy-light” colour emotional scales by R2=0.74. J. Color
Sci. Tech. 9(2015), 11-19©. Institute for Color Science and Technology.
Keywords: Colour emotion, Psychophysical experiment, Single colour stimuli, Gender, Culture, Age.
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1ـ مقدمه
يكی از حوزههای مـورد عالقـه محققـان ،بررسـی عوامـل مختلـ بـر
احساس رنگی است .آيا فرهنـگ و تمـدن يـك کشـور يـا منطقـه بـر
احساس رنگی ساکنين آن تأثيرگذار اسـت آيـا انتخـاب رنـگ ،ميـان
مردان و زنان تفاوت دارد رنگ محيط چه تأثيری بر رفتار افراد خواهد
داشت آيا رابطهای ميان سن افراد و احساس رنگی آنها وجود دارد و
پرسشهای بسيار زياد ديگری که ذهن محققـان را بـه خـود مشـوول
نمود ،منجر به انجام تحقيقات بيشتری در اين زمينه شـد .بسـياری از
محققان با ترتيب دادن سری آزمايشات روان فيزيكی به بررسـی ابعـاد
مختل احساس رنگی پرداختند .يكی از اهداف محققان ،تـالش بـرای
طبقهبندی و کمیسازی احسـاس رنگـی محـرکهـای رنگـی بـوده و
تحقيقات گستردهای در اين زمينه انجام گرفته است [ .]1-7با نگـاهی
کلی به مطالعات انجام گرفته درحوزه احسـاس رنگـی ،وجـود دو نـو
محرک تكرنـگ و چنـدرنگ قابـل تشـخيص اسـت .بررسـی محـرک
تكرنگ و ارائه مدلهای توصيفی بر پايه رنگسنجی يكی از مهمترين
بخشهای مطالعه احساس رنگی است و محدوده تحقيقاتی وسـيعی را
به خود اختصاص میدهد .هم چنين ،معدود مدلهای پيشنهادی برای
پيشبينی مقدار احساس رنگـی محـرکهـای چنـدرنگ نيـز بـر پايـه
مدلهای تكرنگ ايجاد شده است [.]1 ،2
بدون توجه به نو تكرنگی يا چندرنگی بودن ،محرکهـای مـورد
آزمون میتوانند به صورت نمونههای فيزيكی (مانند کارتهای رنگـی)،
نمونههای تصويری شبيهسازی شده (مانند قطعات رنگی نمـايش داده
شده در نمايشـگر) و اشـياء فيزيكـی (ماننـد درب ،گلـدان) يـا اشـياء
تصويری شبيهسازی شده (تصوير اشياء در نمايشگر) باشـند [3، 4 ، 8
.]1،

يكديگر است .البته تفاوتهايی نيز در برخی مقياسهـا گـزارش شـده
است [.]1-7 ،11
هدف از تحقيق حاضر ،بررسی و يافتن رابطه ميان رنگ و احساس
برای ايرانيان است که البته بـه دليـل محـدوديتهـای موجـود ،بـرای
تعدادی از اساتيد ،دانشجويان و کارکنان دانشگاه صنعتی اصـفهان بـه
عنوان جامعه هدف انجام میشود .همچنين در کنار آن ،تأثير عـواملی
چون جنسيت ،فرهنگ و سن مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و دادههـای
تجربی به دست آمده در اين تحقيق ارزيابی میشوند .برای دستيابی به
اين اهداف ،طرح دقيق آزمايشات روان فيزيكی ،جمـ آوری دادههـای
مورد نظر و بررسی دادهها به کمك روشهای آماری مناسب مهمترين
ابزار موردنياز تحقيق است.

2ـ بخش تجربي
در اين تحقيق از بيست نمونه رنگی به عنوان محرک استفاده شد .اين
نمونههای رنگی به گونهای انتخاب شدهاند که محدوده وسيعی از فـام،
روشنايی وخلوص را در فضارنگ  CIELABپوشش دهنـد .جـدول  1و
شكل  1مشخصات محرکهای رنگی استفاده شده را نشان میدهد.

در سال  ،1997هوشـينو 1از دربهـای رنگـی بـه عنـوان محـرک
استفاده نمود .نتايج اين تحقيق نشان داد که نو محرک (نمونه رنگـی
کوچك باشد يا نمونه واقعـی) تفـاوت محسوسـی در پاسـخ هـا ايجـاد
نمیکند .آن چه باعث ايجاد تفاوت های معنادار در مطالعـات مختلـ
میشود روشهای مختل ارزشدهی به کلمات کاربردی در آزمونهای
روان فيزيكی 2احساس رنگی و کمیسازی نتايج است [.]5، 6
با توجه به مطالعات انجام گرفته پيرامون احساس رنگـی ]،[9-11
روشن است که رابطه ميان احساس و رنگ بسيار پيچيده است و نيـاز
به بررسی بيشـتر در ايـن زمينـه وجـود دارد .بعضـی محققـان اظهـار
میدارند که احساس رنگی میتواند از عـواملی چـون جنسـيت ،سـن،
مليت و حتی زمينههای فرهنگی و جورافيـايی تـأثير پـذيرد .از طـرف
ديگر برخی محققان پاسخ به ابعاد احساس رنگی را جهانی مـیداننـد.
زيرا برخی نتايج تجربی به دست آمـده در کشـورهای مختلـ مشـابه

شكل  :1توزي محرک های رنگی در ال ) فضای * a*- bو
ب) فضای *.L*- C

1- Hoshino
2- Psychophysical Experiment
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الزم به ذکر است محرکهای رنگی به کار رفته در اين تحقيـق بـا

مقياسها که توسط لیچن او نيز پيشـنهاد شـدهانـد ،پـ از بررسـی
مطالعات انجام شده در سراسر جهان و بـا در نظـر داشـتن معيارهـای

نمونه رنگی از فضارنگ  NCSاسـت ،مشـابه مـیباشـند .بـرای تعيـين
احساس رنگی مربوط به هر محـرک ،محـرکهـای رنگـی بـه صـورت
نمونههای مرب شكل با ابعاد  7.5سانتیمتردر وسط صـفحه نمايشـگر
 LCDبا زمينه خاکستری با * Lبرابر  50نشان داده شدند .هـر محـرک
رنگی در يك قاب مشكی رنگ به ضخامت  0.32ميلیمتر نمايش داده
شد تا مشابه آزمايشـاتی کـه از نمونـههـای واقعـی در کابينـت نـوری
استفاده میکنند ،تأثير سايه لحاظ شود [.]6

معرفی شده توسط ازگود ، 5انتخاب شدند [ .]1 ،4 ،12توضيح مختصر

محرکهای رنگی انتخابی در تحقيق لی چـن او ،1کـه منتخبـی از 20

جدول  :1مشخصات رنگی بيست محرک رنگی [.]2
NCS notation

*L

*C

h

1

R-1080

45.8

68.2

25

2

Y-1070

84.7

82.2

85

3

G-2060

61.4

52.7

160

4

R90B-3050

49.6

43.3

255

5

R70B-3060

38.0

42.2

288

6

Y60R-5040

42.2

37.0

45

7

G80Y-4040

58.3

40.3

94

8

B50G-5040

39.2

28.8

191

9

R70B-5030

41.4

24.7

281

10

R-1020

84.7

18.0

18

11

Y-1030

88.9

39.4

87

12

B30G-1040

78.3

28.8

202

13

R60B-1040

73.9

26.2

295

14

G50Y-4020

64.2

20.6

113

15

B50G-5030

47.1

22.7

194

16

R50B-5020

49.7

16.0

312

17

N-9000

15.6

1.5

281

18

N-7000

43.0

0.3

36

19

N-3500

72.1

0.7

58

20

B-0502

97.8

2.1

168

سه جفت کلمهای که به عنـوان مقيـاسهـای احسـاس رنگـی در
آزمايشات روان فيزيكی مورد بحـث در تحقيـق حاضـر اسـتفاده شـد،
2

3

در باره هر يك از جفت لوات به کار رفته (پيوست  )1در ايـن تحقيـق
به رويت مشاهدهکنندگان رسيده است.
با توجه به اين که در اين تحقيق از آزمون روان -فيزيكی قضـاوت
دستهای 6استفاده میشود ،هر يك از جفت کلمات تعيين شده که يك
مقياس احساس رنگی را تشكيل میدهند بـه  10دسـته طبقـهبنـدی
میشوند و هر يك از کلمات موجود در مقياس میتوانند مقدار  1تـا 5
را کسب نمايند .در ايـن طبقـهبنـدی ،دسـته  ،1مقـدار بسـيار کـم از
احساس رنگی و دسته  ،5مقدار بسيار زياد از احساس رنگـی اسـت .در
شكل  ،2شمايی از  10دسته تعيين شده برای مقياسـی چـون فعـال-
غيرفعال و توضيح مربوط به هر دسته که در اختيار مشـاهدهکننـدگان
قرار گرفت ،نشان داده شده است .به منظور انجـام آزمايشـات ،از يـك
نمايشگر توصي رنگیشده LCD 7که در يك اتاق تاريك قرار داشـت،
استفاده شد [ .]13روشنايی نمايشگر بـرای منبـ نـوری  D65تنظـيم
شد .تاريك بودن محيط باعث میشود که آزمايشات در شرايط کنتـرل
شدهای از روشنايی انجام گيرند و هرگونه اثر نورهای اضافی محيط بـه
حداقل برسد.
مشاهدهکنندگان در مقابل ميزی که نمايشگر بر آن قـرار داشـت،
نشسته و آزمايش را انجام دادند .فاصله چشم مشاهدهکننده بـا سـطح
نمايشگر در حدود  50سانتیمتر تنظيم شـد .پـيش از شـرو ارزيـابی
توسط هر مشاهدهکننده ،سـالمت ديـد رنگـی آنهـا بـا انجـام آزمـون
ايشیهارا تاييد شد [ .]14هر آزمايش در يك جلسـه کـه حـداکثر 30
دقيقه به طول انجاميد ،برگزار شد و 20محرک رنگی با ترتيـب کـامالا
تصــادفی نمــايش داده شــدند .بــرای افــزايش دقــت آزمايشــات ،همــه
محرکهای رنگی دو بار نشان داده شدند و هر مشاهدهکننده نيز دو بار
در آزمون شرکت نمود ،يعنی تعداد دفعـات انجـام آزمـايش بـرای هـر
محرک رنگی چهار بار بود.
3ـ تجزيه و تحليل دادهها
برای بررسی احساس رنگی ميان گروههای مختل جنسيتی ،فرهنگـی
و سنی ،چهل مشاهدهکننده در آزمايشات شرکت نمودنـد .مشخصـات
مشاهدهکنندگان و تعداد نفرات هر گروه بـه طـور کامـل در جـدول 2
آورده شده است.

4

عبارتند از :گرم -سـرد  ،فعـال -غيرفعـال و سـنگين -سـبك  .ايـن
1- Li Chen Ou
2- Warm -cool
3- Active - passive
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4- Heavy - light
5- Osgood
6- Categorical judgment
نمايشگری است که رنگها را بـا دقـت بـااليی 7- Characterized display:

نمايش میدهد
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فعال
4

5

غير فعال
2

3

1

1

2

 : 5بسيار زياد فعال است.
 :4بسيار فعال است.
 :3فعال است.
 :2کمی فعال است
 :1بسيار کم فعال است

3

4

5

 :5بسيار زياد غيرفعال است.
 :4بسيار غيرفعال است.
 :3غيرفعال است.
 :2کمی غيرفعال است.
 :1بسيار کم غيرفعال است.
شكل  :2دستههای تعيين شده برای مقياس فعال -غيرفعال.
جدول  :2مشخصات مشاهدهکنندگان شرکتکننده در آزمايشات.

گروه

زنان

مردان

اصفهاني

غيراصفهاني

 20-30سال

 35-45سال

زنان
مردان

20
0

0
20

11
10

9
10

16
15

4
5

اصفهانی
غير اصفهانی

11
9

10
10

21
0

0
19

14
17

7
2

 30-20سال
 45-35سال

16
4

15
5

16
5

15
4

31
0

0
9

نحوه گروهبندي

يكی از موارد مهم در آزمايشات روان فيزيكی ،بررسی دقـت افـراد
شرکتکننده در آزمون است .روشن است که هرچه دقت افـراد بيشـتر
باشد ،نتايج به دست آمده مطمئنتر است .دقت مشاهدهکننـده نشـان
میدهد که رأی هر شخص تا چه اندازه با رأی اکثريت گروه در توافـق
است .روابط آماری مختلفی برای تعيين دقت وجود دارد ،در اين جا از
فــاکتور رأی صــحيح( )CD(1رابطــه  )1و مجــذور ميــانگين مربعــات
2

(( )RMSرابطه  )2برای بررسی دقت گروههای مختل مشاهدهکننده
در مقياسهای مورد نظر و ميزان توافق مـابين دو سـری داده ارزيـابی
شده توسط دو گروه مشاهدهکننده استفاده میشوند [.]4، 15

 i ci

()1

N

CD 

که در آن  Nتعداد محرکهـای رنگـی اسـت و  ciمشـاهدهکننـدگانی
هستند که پاسخهای رنگی آنها بـا رأی اکثريـت گـروه ،بـرای رنـگ ،i
موافق است.
()2

 y i )2

 i (x i

N

RMS 

که در آن  Nتعداد محرکهای رنگی (در اينجا بيست محرک) است و

 x iو  y iمقادير محرک  iام از دو سری داده مورد سنجش مثال پاسـخ
احساسی زنان و پاسخ احساسی مردان هستند [ .]4، 15، 16جدول 3
دقت مشاهدهکنندگان را برای هر گـروه برحسـب رأی صـحيح نشـان
میدهد .دقت مشاهدهکنندگان در مقياس سنگين -سبك با ميـانگين
 ،0.81بيشترين مقدار را نشان مـیدهـد [ .]4، 15محـدوده توييـرات
ميزان رأی صحيح بين  0.5تا  1است.
در گروه زنان و مردان ،زنان با ميانگين دقت  ،0.80در مقايسـه بـا
مردان با ميانگين  ،0.78دقت بهتری داشته اند .بيشترين مقـدار دقـت
زنان در مقياس سنگين -سبك ( )0.83است .اگرچه ،در گروه اصفهانی
و غيراصفهانی ميـانگين دقـت تقريبـاا برابـر اسـت (دقـت  0.78بـرای
اصفهانی و دقت  0.79برای غيراصـفهانی) ولـی در دو مقيـاس گـرم-
سرد تفاوت نسبتا قابل توجهی ميان دقت دو گروه مشاهدهکننده وجود
دارد .دقت در دو گروه سنی  20 -30و  35 -45سال نيز ،به ترتيب بـا
ميـانگين  0.79و  0.76نشـان مـیدهـد کـه ميـانگين دقـت در همــه
مقياسهای مورد بررسی گروه سنی  30 – 20سال باالتر از گروه سنی
 35 -45سال است .برای بررسی تكرارپذيری دادهها ،از شاخص RMS
برای تكتك مشاهدهکنندگان استفاده شد .جدول  4مقـادير ميـانگين
 RMSبين گروههای مختل مشاهدهکننده را نشان میدهـد .بـر ايـن
اساس مقدار ميانگين  RMSکل مشاهدهکنندگان برابر  1.92است.

1- Correct decision
2- Root Mean Squared
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جدول  :3دقت مشاهدهکنندگان بر حسب .CD
گروه
جفت كلمات
سنگين-سبك
گرم -سرد
فعال -غيرفعال
ميانگين

زنان

مردان

اصفهاني

غيراصفهاني

 20-30سال

 35-45سال

كل

0.83
0.79
0.76
0.80

0.80
0.74
0.79
0.78

0.81
0.75
0.77
0.78

0.82
0.79
0.75
0.79

0.81
0.78
0.77
0.79

0.77
0.72
0.79
0.76

0.81
0.76
0.77
0.78

جدول  :4دقت مشاهده کنندگان
گروه
جفت كلمات
سنگين-سبك
گرم -سرد
فعال -غيرفعال
ميانگين

بر حسب RMS

زنان

مردان

اصفهاني

غيراصفهاني

 20-30سال

 35-45سال

كل

1.88
1.80
2.08
1.92

1.82
2.05
1.98
1.95

1.85
1.88
2.09
1.94

1.83
1.93
1.99
1.92

1.83
1.91
2.12
1.95

1.90
1.89
1.94
1.91

1.85
1.91
2.04
1.92

در هرحال دقت مشاهدهکنندگان با ميانگين کلی ( 0.78برحسـب
 )CDو ( 1.92برحسب  ،)RMSنشان دهنـده بـاال بـودن دقـت نتـايج
آزمايشات و قابل اطمينان بودن دادهها است .ايـن درحـالی اسـت کـه
ميانگين دقت مشاهدهکنندگان شرکت کننده در تحقيـق لـی چـن او
( 0.73برحسب  )CDو ( 2.07برحسب  )RMSگزارش شده است [.]2
به منظور يافتن اثـر عـواملی چـون جنسـيت ،فرهنـگ و سـن بـر
احساس رنگی ،ارزشهـای احسـاس رنگـی کـه توسـط روش قضـاوت
دستهای به دادههای فاصلهای 1تبديل شدهاند ،تقريباا در محدوده  -2تا
 2قرار میگيرند .مقادير مثبت اين ارزشها نشان مـیدهـد کـه پاسـخ
بيشتر از نيمی از مشاهدهکنندگان در ارتبـاط بـا صـفاتی چـون گـرم،
سنگين و فعال است از طرفی مقادير منفی با صفاتی چون سرد ،سبك
و غيرفعال در ارتباط است .از ضريب همبستگی پيرسـون (( 2)rرابطـه

 )3به عنوان معياری برای تعيين اختالف ميان گروههای مشاهدهکننده
استفاده میشود [.]4، 15، 16
()3

)  x )( y i  y
1
y )2 ] 2



i ( y i

2

 i (x i

r

) [ i ( x i  x

کــه در آن  xو  yمقــدار ميـانگين دو ســری دادههــا و x iو
مقادير مربوط به محرک  iهستند .برای يافتن اثر جنسيت بر احسـاس
رنگی ،پاسخهای مشاهدهکنندگان زن و مرد در شكل  3با هم مقايسـه
شد.
i

y

1- Interval Data
2- Pearson product-moment correlation coefficient

شكل  :3بررسی اثر جنسيت برمقياسهای ال ) سنگين -سبك ،ب) گرم -سرد ،پ) فعال -غيرفعال.
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نتايج نشان داد که دو گروه مـرد و زن در سـه مقيـاس سـنگين-
سبك ،فعال -غيرفعال و سرد -گـرم بـا ضـريب پيرسـون ،بـه ترتيـب،
 0.91 ،0.92و  0.89هم بستگی بااليی با هم دارنـد ايـن بـدان معنـی
است که اختالف جنسيتی تأثير کمی بر سه مقياس مذکور دارد.
تحقيقات انجام شده توسط لی چن او نيز برای بررسی اثر جنسيت
روی احساس رنگی نتايج مشابهی را داشته است به طوری که ضـريب
هم بستگی مردان و زنان برای مقياس های گرم -سرد ،سنگين -سبك
و فعال -غيرفعال به ترتيب برابر با  0.85 ،0.94و  0.77بوده است [.]2
با توجه به اينكه ايران کشوری وسي با قوميتهـا و فرهنـگهـای
گونــاگون اســت ،اثــر فرهنــگ بــر احســاس رنگــی ميــان دوگــروه
مشاهدهکننده اصفهانی و غيراصفهانی بررسی شد .بـه منظـور بررسـی
امكان اثرپـذيری احسـاس رنگـی از محـيط و فرهنـگهـای مختلـ ،
احســـاس رنگـ ـی ميـ ـان گروهـ ـی از ايرانيـ ـان ســـاکن انگلـ ـي و
مشاهدهکنندگان تحقيق حاضر نيز مقايسه شدند ( که از تحقيق مشابه

آمدهاند).

انجام شده در انگلي [ ]2به دست
شكل 4نتايج حاصل از مقايسه ميان مشاهدهکننـدگان اصـفهانی و
غيراصفهانی را نمايش میدهد .با توجه به ضرايب پيرسـون بـه دسـت
آمده ،بيشترين هم بستگی دو سری داده در مقياس گرم -سرد ()0.95
و پ ـ از آن بــه ترتي ـب در مقي ـاسهــای فعــال -غيرفعــال ( )0.94و
سنگين -سبك ( ،)0.89نشاندهنده توافق باالی دوسری داده است.
در شكل ،5مقايسه ميان احساس رنگی مشـاهدهکننـدگان سـاکن
ايران ( شرکت کننده در تحقيـق حاضـر) و مشـاهدهکننـدگان ايرانـی
ساکن انگلي انجام شد .محدوده سنی مشاهدهکنندگان ايرانی ساکن
انگلي بين  22تا  43سال قرار داشت و  20نفر مشـاهدهکننـده (10
نفر زن و  10نفر مرد) درآن شرکت نموده بودند .ضـريب هـم بسـتگی
باال در هر سه مقياس سنگين -سـبك ( ،)0.92گـرم -سـرد ( )0.91و
فعال -غيرفعال ( ،)0.89نشان میدهـد کـه توييـر محـيط زنـدگی بـر
احساس رنگی سه مقياس مذکور تأثير چندانی نداشته است.

شكل  :4بررسی اثر فرهنگ برمقياس های ال ) سنگين -سبك ،ب) گرم -سرد ،پ) فعال -غيرفعال.

شكل  :5مقايسه احساس رنگی مشاهدهکنندگان ساکن ايران و مشاهده کنندگان ايرانی ساکن انگلي

بر مقياسهای ال ) سنگين -سبك ،ب) گرم -سرد،

پ) فعال -غيرفعال.
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شكل  :6بررسی اثر سن برمقياسهای ال ) سنگين -سبك ،ب) گرم -سرد ،پ) فعال -غيرفعال.

به منظور بررسی اثر سن بر احساس رنگی ،دو گروه مشاهدهکننده
در محدوده سنی  20-30سال و  35-45سال در نظـر گرفتـه شـدند.
داده های ايـن دو گـروه نيـز پـ از تبـديل بـه ارزشهـای مقياسـی
فاصــلهای 1در شــكل  6نمــايش داده شــد .مقايســهای مي ـان ضــرايب
پيرسون در مقياسهای مختل  ،نشان میدهد که هم بستگی ميان دو
گروه شرکت کننده در مقياس گـرم -سـرد ( )0.86و مقيـاس فعـال-
غيرفعال ( )0.87با مقادير تقريبا يكسان از همه بيشتر هستند .هر چند
برای مقياس سنگين – سبك هم بستگی کمتری در ايـن مـورد ديـده
می شود اما با توجه به ضرايب هم بستگی ارائه شده در مراجـ ديگـر
[ ،]2سن مشاهدهکننده نيز نمیتواند تأثيرزيادی بر مقياسهای مـورد
مطالعه داشته باشد.
نتــايج نشــان داد کــه جنسـيت ،فرهنــگ و ســن تــأثير کمـی بــر
مقياسهای سنگين -سبك ،گرم -سرد و فعال -غيرفعال دارد .لی چن
او ،اين مقياسها را به عنوان مقياسهای جهانی يعنی مقياسهايی که

پيشبينی مدلهای موجود استفاده میشود و برابر بـا مجـذور ضـريب
هم بستگی است دادههای چشمی تحقيـق حاضـر در مـدل احسـاس
رنگی پيشنهادی توسط لی چن او مقايسه میشود .محـدوده مقـدارR2
بين صفر تا  1متوير است .مقدار بيشتر  R2نشان دهنده اين است کـه
همپوشانی واريان حساب شده بين دادههای ايجاد شده توسط مدل و
دادههای بصری ،بيشتر و کارايی مدل بهتر است R2.برابر صـفر بيـانگر
اين است که هيچ يك از دادههای چشمی توسط مدل محاسـبه نشـده
است و  R2برابر  1به اين معنی است که دادههای چشمی به طور کامل
به وسيله مدل ايجاد شده تعيين میشوند[.]1، 4
جدول  :5مقايسه ميان دادههای چشمی و مدل لیچناو []1
مدل لي چن او
دادههاي لي چن او

دادههاي
تحقيق حاضر

از طبقــهبنــدی واکنشــی کاپچيــك 2پيــروی مــیکننــد و نظــر

سنگين -سبك

0.76

0.74

مشاهدهکنندگان بر آنها تاثير قابل توجهی ندارند معرفی نموده اسـت.
اين نتايج با مدل احساس کاپچيك ،که احسـاس هـای رنگـی را در دو
دسته پاسخ های واکنشی و انعكاسی قرار داده است و عنوان مـی دارد
که پاسخ های واکنشی از عواملی چون سن و جنسيت و فرهنگ تـاثير
نمی پذيرد [ ]17کامال تطبيق دارد.

گرم -سرد

0.74

0.70

فعال -غيرفعال

0.75

0.69

3

با محاسبه ضريب تعيين که به عنوان معياری برای تعيين کارايی
1- Interval Scale Value
2- Cupchik
3- Coefficient of determination
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در جدول  5مقادير  R2دادههای چشمی در تحقيق حاضر با مقادير
متناظر در مدل احساس رنگی پيشنهادی لیچن او مقايسه شدهاند .در
حقيقت جدول مذکور قابليت پـيشبينـی مـدل موجـود را بـر اسـاس
دادههای چشمی به دست آمده از تحقيق حاضر در مقايسـه بـا نتـايج
حاصل از دادههای لی چن او نشان میدهد [.]1
لی چن او برای پيشبينـی مقيـاسهـای سـنگين -سـبك (،)HL
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گرم -سرد ( )WCو فعال -غيرفعال ( )APمدلهای خود را ارائه نموده
است (رابطه هـای  4تـا  .)6مـدلهـای پيشـنهادی لـیچـناو قابليـت
پيشبينی بااليی را برای دادههـای چشـمی حاصـل از آزمايشـات وی
دارند .مدل پيشنهادی توسط لی چن او بـه وسـيله دادههـای چشـمی
حاصل از تحقيق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفت .نتايج آزمـون
نشان دادکه مدل پيشنهادی "سنگين -سـبك" بـا  R2برابـر بـا ،0.74
بهترين پيشبينی را برای دادههای چشمی حاضر دارد ولی در کل اين
مدل پيشبينی نسبتا مشابهی از دادههای تحقيـق حاضـر و دادههـای
کاربردی در استخراج مدل دارد.

و سن تأثير کمی بر مقياس های سنگين -سـبك ،گـرم -سـرد و فعـال-
غيرفعال دارد .لی چن او ،اين مقياس ها را به عنوان مقياس های جهـانی
معرفی نموده اسـت .نتـايج تحقيـق حاضـر نيـز نشـان داد کـه اخـتالف
جنسيتی ،فرهنگی و سنی تأثير محسوسـی بـر ايـن ابعـاد نـدارد .دقـت
مشاهدهکنندگان خوب و با نتايج تحقيقات پيشين قابل مقايسـه بـوده و
در مقياس سنگين -سبك با ميـانگين  ،0.81بيشـترين مقـدار را نشـان
میدهد .دادههای اين آزمايش با مدل پيشنهادی لی چن او مقايسه شـد.
مدل پيشنهادی لـی چـن او بـرای دادههـای ايـن آزمـايش در مقيـاس
"سنگين -سبك" بهترين پيشبينـی را نسـبت بـه مقيـاسهـای ديگـر
داشتند .مقدار  R2مقياس "سنگين ـ سبك" برای مدل مـذکور برابـر بـا
 0.74است .به طور کلی اگر چه مدل لی چن او پـيشبينـی مناسـبی را
برای دادههای تحقيق حاضـر داشـت امـا يكسـانی محـرکهـای رنگـی
کاربردی تحقيق حاضـر بـا بخشـی از محـرکهـای رنگـی کـاربردی در
استخراج مدل لی چن او نيز بايستی مد نظر قرار گيرد.

4ـ نتيجهگيري

تشكر و قدرداني

در اين تحقيق تاثير عواملی همچون تويير جنسيت ،فرهنـگ و سـن بـر
روی احساس رنگی نمونه های تك رنگ مورد بررسی قرار گرفت .مقياس
های احساس رنگی مورد ارزيابی عبـارت بودنـد از" :سـنگين -سـبك"،
"گرم -سرد" و "فعال -غيرفعال" .نتايج نشان داد که جنسيت ،فرهنـگ

اين تحقيق توسط دانشگاه صنعتی اصفهان حمايت مالی شده است .از
کليه مشاهدهکنندگانی که در ايـن آزمـايش شـرکت نمودنـد تشـكر و
قدردانی میشود.

()4

,R2 = 0.74

)WC = -0.5 + 0.02 (C*) Cos (h – 50

()5

,R2 = 0.76

)*HL = - 2.1 + 0.05 (100 - L

()6

,R2 = 0.75

AP=-1.1+0.03[(c*)2+(L*-50)2]1/2

پيوست :توضيح کوتاه در خصوص جفت لوات به کار رفته در تحقيق برای احساس های رنگی
گرم  -سرد
گرم :داغ نيست ،يك گرمای مناسب دارد .سرد :کمی سرد ،دمايی پايين دارد.

سنگين -سبك
سنگين :وزن آن زياد است ،جابجاکردن

آن نياز به تالش دارد .سبك :سنگين نيست ،دارای وزن کمی است..

فعال -غيرفعال
فعال :برون گرا  ،آماده اجرای کار يا هرفعاليت مشخصی است.
غيرفعال :درون گرا ،اراده ای برای تويير موقعيت (يا اجرای فعاليتی ) ندارد .به ديگران اجازه می دهد که آن را کنترل نمايند.
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