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 شـناتت و درك، با توجه به کيفيت بيانی بسيار زیاد رنگ در محصوالت.محصوالت عالوه بر کيفيت مطلوب نيازمند ظاهری مقبول نيز هستند
 در صنعت کفش ورزشی کـه بـا رقابـت فزاینـده داتلـی و. مرحله مهمی در طراحی محصوالت محسوب میشود،استفاده از این عامل چشمی
. موفقيت طراحی کفش به عنوان یک مرحله مهم به عوامل متعددی وابسته است کـه یکـی از هنهـا عامـل رنـگ مـیباشـد،جهانی روبرو است
 هدف تحقيق حاضـر بررسـی تـا ير تـرجيگ رنـگ بـر تـرجيگ.رنگهای ترجيحی برای این محصول در بين مشتریان مختلف یکسان نمی باشد
 ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از طـر. جنسيت و تحصيالت) میباشد،محصول با توجه به نقش تعدیلگری عوامل منتخب جمعيتشناتتی (سن
 جنسـيت و تحصـيالت، نفـر در سـنين400  دادهها از طریق اسالیدهای طراحی شـده از. پيمایشی انجام شده است- پژوهشی از نوع توصيفی
 برای هزمون فرضـيات از هزمـون کـای دو و. مدل مفهومی شامل سه متغير و چهار فرضيه میباشد.مختلف در غرب شهر تهران جمعه وری شد
 جنسيت و تحصيالت رابطـه ميـان ترجيحـات رنـگ و تـرجيگ، نتایج نشان داد که سن. استفاده شده استspss رگرسيون و همچنين نرمافزار
.محصول را تعدیل میکند و ترجيحات رنگ بر ترجيگ محصول تا ير معنادار دارد
. جنسیت و تحصیالت، نقش تعدیلگری سن، ترجیح محصول، ترجیحات رنگ:واژههای كلیدی
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Products need to have high quality as well as acceptable appearance. Due to the extremely high expressive quality
of the colors in the products, knowledge and understanding of the visual element is considered very difficult and yet
critical step in the product design. The systematic design of sports shoes is the first step to success in global industry
competition and the color element in shoes is considered a critical role in design and customers attraction, and the
preferenced colors for this product in various segments of society should be identified. Given the importance of this
issue, this paper investigates the effect of color preferences on product preferences with the moderating role of age, gender
and education. The research methodology is of descriptive_survey type and data were collected from 400-person with
different ages, gender and education in Tehran city. The conceptual model consists of three main variables. To test the
hypotheses, the chi-square test, Friedman and regression were used. Results showed that age, gender and education
have moderating impact on the relationship between color preferences and product preferences. Color preferences
are also significantly related to product preference. J. Color Sci. Tech. 9(2016), 321-332©. Institute for Color Science and
Technology.
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1ـ مقدمه
رنگ یکی از ویژگیهای غالب بينایی مو ر بر ادراك مصـرفکننـده و
رفتار است ] .[1، 2عدهای عقيده دارند که رنگ به کار گرفته شده در
یک محصول از فرم ،جنس و بافت سریعتـر اسـتنبام مـیشـود ].[3
همچنين نتایج پژوهشهای سينگ )2006(1دربـاره برتـی از کاالهـا
نشان داده حدود  62تا  90درصد ارزیابی مردم از محصول بر اسـاس
رنگ صورت میگيرد .رنگ به عنوان یکـی از عوامـل جـذب مشـتری
میتواند در مشتریان حاالت تاصی را ایجاد کنـد بـرای ماـال رنـگ
قرمز ،غدد بزاقی را فعال میسازد و به همين دليل است که بسـياری
از رستورانهای فست فود 2با رنگ قرمز رنگهميـزی مـیشـوند و در
نتيجه دیدن رنگ قرمز سبب احساس گرسنگی میشـود ] .[3فهـم و
درك استفاده از این عامـل چشـمی ،بسـيار سـخت و در عـين حـال
مرحله مهمی در طراحی محصوالت محسـوب مـیشـود ] .[3یکـی از
مشکالت عملی انتخاب رنگ ،بررسی تا يرات زیباییشناسی رنـگ در
محصول است .نخستين زمينه تصميم گيری ،درباره تعداد رنـگ هـایی
است که باید در محصول به کار گرفته شود و اینکه هیا محصول بایـد
با تنوعی از رنگها به بازار عرضه شود یا تير .دالیل اقتصادی روشنی
وجود دارد که بر کاربرد حداقل تعداد رنگ در محصول داللت دارنـد،
اما اگر تنوع رنگ در توليد ،دارای منطـق اقتصـادی باشـد ،هنگـاه بـه
کارگيری رنگهای متنوع برای یک محصـول ،توجيـه کـافی تواهـد
داشت ].[5
هر اقدامی که موافق با احساس افراد از رنگ محصول یا تـدمت
باشد ،میتواند باعث یادهوری بهتر هن در ذهن مخاطبان شـود .لکـن
قبل از هر اقدامی میبایست به ویژگیهـای بـازار هـدف توجـه کامـل
داشت اینکه بازار هدف مـورد نظـر متشـکل از چـه افـرادی بـا چـه
ویژگی های سنی ،جنسی ،روانی ،اجتمـاعی و غيـره اسـت مـی توانـد
راهنمای مو ری برای بهرهگيری از ابزار قدرتمنـد رنـگ در بازاریـابی
باشد ] .[3رنگ ها نيز می بایست در کنار سایر عناصر بازاریابی به دقت
مورد استفاده قرار گيرند.در کل تحليل رنـگ هـا بسـتگی بـه مليـت،
فرهنگ ،تجربيات و ترجيحات و ویژگیهای شخصی دارد و با توجه به
ویژگیهای بازار هدف باید اقدام به انتخاب رنگ کرد ].[6
معيارهای جمعيتشناتتی مانند نژاد و جنس ،و سـایر متغيرهـا،
مانند فرهنگ و مکان جغرافيایی ،ممکن اسـت پاسـخ هـای افـراد بـه
رنگ ها را تحت تا ير قرار دهد ] .[7پژوهشها نشان میدهـد زنـان و
مــردان در انتخــاب رنــگ ،ترجيحــات متفــاوتی دارنــد ] .[8برتــی
پژوهشگران با متمرکزشدن بر تفاوت زنان و مردان در ترجيگ رنگها
به این نتيجه رسيدهاند کـه بـين ایـن دو گـروه در ترجيحـات رنـگ
تفاوتهای معناداری وجود دارد ] .[9سن اشخاص نيز در ترجيگ رنگ
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2- Fast Food
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تا ير قابل مالحظهای دارد و مطالعه دیتمار [10]3بر روی یـک نمونـه
شامل گروه سنی جوان با ميـانگين سـنی  24.6سـال و گـروه سـنی
مسن با ميانگين سنی  68.4سال در شهر مينز هلمان به تـوبی ایـن
تفاوت معنیدار ترجيگ را نشان داد.
ترجيگ 4به معنی هن چيزی است که مردم فکر میکننـد صـحيگ
است ] .[11در سطگ ترجيگ و انتخاب فردی رنگ سـفيد بـه صـورت
تودکار بر رنگ سياه ترجيگ داده میشود و محصوالتی به رنگ سفيد
نيز بر محصوالت به رنگ سياه ترجيگ داده میشوند ].[12
وقتی محصولی نسبت به محصوالت هـمپایـه تـود تـرجيگ داده
میشود ،به تاطر هن است که توانسته است به سـليقه هـای شخصـی
کاربر تود نزدیکتر شود و استفاده کننده فارغ از قيمت و یا مراحـل
توليد ،قرار است به تعبيری با محصولی که انتخاب کرده زندگی کند.
دانستن ترجيحات رنـگ مشـتریان از هن جهـت مهـم مـیباشـد کـه
بازاریابان با درك اینکه کدام رنگ برای محصوالتشـان باعـث فـروش
بيشتری میشود ،میتوانند پيشنهادات بهتری به مشتریان ارائه کنند
و هزینههای توليد را کاهش دهند ].[13
بنابراین تحقيق حاضر به بررسی تا ير رنگ بر ترجيگ محصول بـا
5

در نظرگــرفتن نقــش تعــدیلگــری متغيرهــای جمعيــتشناســی
(سن،جنسيت و تحصيالت) در محصول کفش ورزشی پرداتته است.
مدل مفهومی تحقيق در شکل 1نمایش داده شده است.

عوامل جمعیتشناسی منتخب
(سن ،جنسیت ،تحصیالت)

ترجیحات رنگ

ترجیح محصول

شکل  :1مدل مفهومی تحقيق.

3- Dittmar
4- Preference
 - 5متغير تعدیلگر یا تعدیلکننده ( )Moderator variableمتغير کيفی یا کمّی
است که جهت یا ميزان رابطه ميان متغير مستقل و وابسته را تحت تأ ير قرار
میدهد .به عنوان ماال در فرضيه سوم تحقيق حاضر بيان شده است که تحصيالت
رابطه بين ترجيحات رنگ و ترجيگ محصول را تعدیل میکند .این موضوع بدان معنا
میباشد که رابطه بين ترجيگ رنگ و ترجيگ محصول در سطو مختلف تحصيالت
دارای ميزان متفاوت است .در نقطه مقابل چنانچه ميزان رابطه ذکر شده در سطو
مختلف تحصيالت به صورت هماری متفاوت نباشد هنگاه می توان گفت که تحصيالت
در این رابطه تعدیلگر نمیباشد.
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2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ روش تحقیق
تحقيق حاضـر از لحـا روش ،تحقيـق توصـيفی ـ پيمایشـی اسـت.
ابزارهای جمع هوری دادهها در برگيرنـده پرسشـنامهای بسـته جهـت
جمع هوری اطالعات جمعيتشناسی و اسالیدهایی طراحی شده برای
دریافت ترجيحات رنگ و محصول مشتریان میباشد.

مفروضات حاكم بر مسأله
در ابتدا به کمک هزمون ایشی هـارا وضـعيت کـوررنگی پاسـخگویـان
بررسی گردید .در این پژوهش نسخۀ کامپيوتری ایـن هزمـون اجـرا و
افراد مبتال به کوررنگی در هزمون شرکت داده نشدند.
پرسشنامه مصور به صورت اسالید طراحی شد .از هن جـایی کـه
کفش ورزشی قابل استفاده برای تمامی سنين و همچنين دو جـنس
زن و مرد به صورت مشترك می باشد این محصول بـه عنـوان مـورد
مطالعه ،برگزیده شد .یک مدل کفش ورزشی که برای هـر دو جـنس
مرد و زن قابـل اسـتفاده بـود انتخـاب گردیـد و سـپس رنـگ هن در
نرمافزار فتوشـا بـه نـه رنـگ (زرد ،قرمز ،هبی ،نارنجی ،سبز ،بنفش،
مشکی ،سفيد و تاکستری) تغيير داده شد.
به دليل این که تصاویر در صفحه نمایش رایانه بـه پاسـخگویـان
نشان داده میشد از سيستم رنگ  RGBاستفاده شد .برای این منظور
در نرمافـزار فتوشـا طبق جدول  ،1رنگهای مـورد اشـاره و رنـگ
کفشها تعریف گردید.
جدول  :1نحوه تعریف رنگهای مورد استفاده.
كدهای)(R,G,B

نام رنگ

)(0,0,0

مشکی

)(255,255,255

سفيد

)(255,0,0

قرمز

)(0,0,255

هبی

)(255,255,0

زرد

)(128,128,128

تاکستری

)(238,130,238

بنفش

)(0,128,0

سبز

)(255,165,0

نارنجی

رنگ مورد بررسی

اسالید اول بدین صورت طراحی شد کـه در هن تصـویری از سـه
رنگ ( هبی ،قرمز و زرد) قرارداده شد (ایتن این رنگهـا را رنـگهـای
اصلی می ناميد) و از پاسخگو تواسته میشد رنگ ترجيحـی تـود را
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انتخاب کنند و در اسالید بعد سه رنگ نارنجی ،سبز ،بنفش (ایتن در
نظریه تود این رنگها را رنگهای مکمل میناميد) و سپس سه رنگ
سياه ،سفيد و تاکستری قرار داده شد و نظرات پاسخگـو جمـعهوری
گردید .در مرحله بعد در اسـالیدی کـه حـاوی کليـه تصـاویر بـود از
پاسخگو تواسته میشد از بين رنگ های انتخابی تود در مراحل قبل
یک رنگ را به عنوان رنگ ترجيحی نهایی انتخاب کنند و بـه همـين
ترتيب کفش ها رنگی قـرار داده شـد و پاسـخگویان کفـش بـه رنـگ
ترجيحی تود را انتخاب میکردند .بنابراین در هر کدام از اسالیدهای
 1، 2، 3 ،5 ، 6، 7سه تصویر قرار داده شد و در اسالیدهای  4و  8که
به عنوان اسالیدهای انتخاب نهایی تعریف شدند 9 ،تصویر قرار گرفت.
نحوه طراحی اسالیدها در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  : 2نحوه تعریف تصاویر در اسالیدها.
شماره
اسالید
1
2
3
4
5
6
7
8

تصاویر قرار داده شده
رنگهای زرد ،قرمز و هبی
رنگهای سبز ،بنفش و نارنجی
رنگهای مشکی ،سفيد و تاکستری
رنگهای :زرد ،قرمز ،هبی ،سبز ،بنفش ،نارنجی ،مشکی،
سفيد و تاکستری
کفشهایی به رنگ زرد ،قرمز و هبی
کفشهایی به رنگ سبز ،بنفش و نارنجی
کفشهایی به رنگ مشکی ،سفيد و تاکستری
کفشهایی به رنگهای :زرد ،قرمز ،هبی ،سبز ،بنفش ،
نارنجی ،مشکی ،سفيد و تاکستری

اسالیدها برای تمامی پاسخگویـان در کـامپيوتر شخصـی همـراه
(لپ تا ) نمایش داده شـد .بـدین صـوت کـه هـر اسـالید بـرای هـر
پاسخگو بـر روی کامپيوترشخصـی همـراه نمـایش و از وی پرسـيده
میشد که "در این اسالید کدام رنگ یا کفش را ترجيگ میدهيـد" و
پس از پاسخگویی اسالید بعدی نمـایش داده مـیشـد .الزم بـه ذکـر
است که تمامی عکس کفشها و عکس تصاویر در زمينـه تاکسـتری
قرار داده شد تا زمينه عکسها بر روی انتخاب افراد بی تا ير باشد.
با توجه به گردهوری دادهها در مکانهای مختلـف ،سـعی گردیـد
که تنظيمات صفحه نمایشگر در مکانهای متفاوت به گونهای تنظـيم
شود که رنگهای یکسان در تمامی مکانها به پاسخگویان نشان داده
شود (برای ماال افزایش روشنایی در مکانهای با نور کمتر).
جامعه هماری شامل تریداران بالقوه کفش ورزشی در غرب شـهر
تهران در نيمه اول سال  1393انتخاب گردید .بـرای نمونـهگيـری از
روش نمونهگيری توشهای -تصادفی استفاده شده است .بدین ترتيب
که ابتدا غرب شهر تهـران بـه سـه قسـمت تقسـيم گردیـد (منطقـه

)Journal of Color Science and Technology(2016

324

عظيم زارعي و همكاران

براساس تقسيمبندی شهرداری یعنی مناطق  9، 5و  )18و از بين هنها
منطقه  5تهران به صورت تصادفی انتخاب شد .سـپس منطقـه  5بـه
سه ناحيه شمال ،جنوب و مرکز تقسيم گردید و مجددا ناحيه شـمال
به صورت تصادفی انتخاب شد .در مرحله بعـد بـا توجـه بـه ایـن کـه
مــیبایســت افــراد ســنين مختلــف در دو جــنس و دارای تحصــيالت
متفاوت مورد بررسی قرار میگرفتند از بين مـدارس و دانشـگاههـا و
مراکز فـروش کفـش بـه صـورت در دسـترس یـک دبسـتان و یـک
دبيرستان دتترانه ،یک دبستان و یک دبيرستان پسرانه ،یک دانشگاه
و چند مغازه فروش کفش بـه عنـوان توشـه انتخـاب شـده و در هن
مراکز ،نمونهها به صورت در دسترس انتخاب و از ایـن افـراد انتخـاب
شده ،دادهها جمعهوری گردید.
همچنين از هنجایی که گروه سنی جوان که شامل افراد بزرگتـر
از 10سال و کوچکتر از  30سال هستند به عنوان افراد دارای تمایل
بيشتر به ورزش نسبت به ردههای سنی دیگر در نظـر گرفتـه شـدند،
سعی گردید تا تقسيمبندیها به گونه ای باشد کـه ایـن افـراد بيشـتر
مورد بررسی قرار گيرند.
حجم نمونه با توجه به نامحدود بـودن جامعـه ،تعـداد  384نفـر
تعيين گردید که جهت افزایش دقت  400نفر به عنوان نمونـه مـورد
بررسی قرار گرفتند .برای جمع هوری دادههـا در مـدارس و دانشـگاه،
پاسخگویان به صورت انفرادی در یـک اتـاق هرام مـورد بررسـی قـرار
گرفتند .در مغازههای فروش کفش با توجه به محدودیتهای مکـانی،
پاسخ گو به مکانی نسبتا هرام دعوت شده و در هنجا اسالیدها برای وی
نمایش داده میشد .در کل حدود  15دقيقه برای ارائـه توضـيحات و
کسب نظر هر پاسخگو زمان صرف شد.

2ـ2ـ یافتههای تحقیق
2ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی آزمودنیهـا بـه تفکیـ

تحصـیالت،

جنسیت و گروههای سنی
وضعيت پاسخگویـان زن و مـرد از نظـر تحصـيالت و از نظـر توزیـع
ردههای سنی در جدول 3نمایش داده شده است .در کل فراوانی زنان
 200نفر و فراوانی مردان نيز  200نفر می باشد.
2ـ2ـ2ـ آزمون فرضیات
تحقيق حاضر درپی بررسی چهار فرضيه میباشد که برای هزمون هنها
از نــرمافــزار ( spssنســخه  [16] )0.16و هزمــونهــای ناپارامتریــک
همچون کای دو 1استفاده شده اسـت .هـدف از ایـن هزمـون بررسـی
وجود استقالل بين دو متغير غيرکمی اسـت .هزمـون کـای دو بـرای
بررسی فرضيه استقالل دو متغير که دسـت کـم یکـی از هنهـا کيفـی
است ،استفاده می شود .در این هزمون فراوانی مشاهده شده با فراوانی
مورد انتظار که براساس استقالل دو متغير محاسبه میشود ،مقایسـه
میشود و هماره هزمون "کای دو پيرسون" از طریق رابطه  1محاسـبه
میشود.
𝑗𝑛× 𝑖𝑛

()1

𝑛

= 𝑒𝐹

,

( 𝐹𝑜 −𝐹𝑒 )2
𝑒𝐹

𝑥2 =  

در این رابطه  niجمع فراوانی سطر nj ، iجمع فراوانـی سـطر  jو
تعداد کل مشاهدات است.

n

1- 2

جدول  :3توزیع فراوانی هزمودنیها به تفکيک سن ،جنسيت و تحصيالت.
تحصیالت

جنسیت

زن

ردههای سنی

دیپلم و كمتر

كارشناس

كارشناس ارشد و باالتر

<10

)%29(58

)%0( 0

)%0( 0

)%29( 58

20-10

)%5.5(11

)%20( 40

)%0( 0

)%25.5( 51

30-20

)%1( 2

)%0( 0

)%22.5( 45

)%23.5( 47

>30

)%18( 36

)%0( 0

)%4( 8

)%22( 44

)%53.5( 107

)%20( 40

)%26.5( 53

)%100( 200

<10

)%21( 42

)%0( 0

)%0( 0

)%22( 42

20-10

)%0( 0

)%24.5( 49

)%0( 0

)%24.5( 49

30-20

)%0( 0

)%5.5( 11

)%21( 42

)%26.5( 53

>30

)%25.5 ( 51

)%0( 0

)%2.5( 5

)%28( 56

)%46.5( 93

)%30( 60

)%23.5( 47

)%100( 200

مجموع

مرد

ردههای سنی

مجموع

مجموع
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دیگر پاسخگویان در اغلب موارد محصولی را انتخاب میکنند که رنگ
هن را ترجيگ میدهند .البته در مواردی همچون ترجيحات رنگ قرمز
و سبز ،نتایج نشان مـی دهـد کـه افـراد زمـانی کـه رنگـی را تـرجيگ
می دهند ،محصوالت دارای هن رنگ را ترجيگ نمـیدهنـد کـه شـاید
علت هن را بتوان بـه عـرف جامعـه ایرانـی در تمایـل بـه اسـتفاده از
رنگهای تيره برای جلوگيری از جلب توجه نسبت داد.
برای مشخص شـدن اینکـه کـدام یـک از رنـگ هـای ترجيحـی
بيشترین تا ير را بر ترجيگ نهایی محصول دارد از رگرسيون اسـتفاده
میشود .ولی ابتـدا پـيش فـراهـای رگرسـيون مـورد هزمـون قـرار
میگيرد .هزمون دوربين -واتسون برای سنجش استقالل تطاهـا کـه
پيش فرا اول رگرسيون میباشد ،انجام گرفت .فـراهـای زیـر در
مورد استقالل تطاها در نظر گرفته شدهاند.

آزمون فرضیه اصلی
به منظور بررسی فرضيه اول این تحقيق از هزمون کای دو و همچنين
رگرســيون اســتفاده شـد .فرضــيه اول بــدین صــورت مــیباشــد کــه
"ترجيحات رنگ بر ترجيحات محصول تا ير معنـادار دارد" .ابتـدا بـا
استفاده از هزمون استقالل مشخص میگردد که هیا این دو متغيـر بـا
یکدیگر ارتباطی دارند یا تير.
دو متغير ترجيحات رنگ و ترجيگ محصول مستقل هستند:
دو متغير ترجيحات رنگ و ترجيگ محصول مستقل نيستند:

HO
H1

نتایج نشـان داد ( )df = 64 , Sig=0.000کـه سـطگ معنـاداری
هزمون کمتر از  5درصد است بنـابراین فـرا اسـتقالل دو متغيـر رد
می شود و به عبـارت دیگـر دو متغيـر ترجيحـات رنـگ و ترجيحـات
محصول با یکدیگر ارتبام معنادار دارند.
نتایج تروجی دوم هزمون کای دو در جـدول  4نمـایش داده شـده
است .نتایج نشان میدهد که رنگ هبی با بيشترین فراوانی مشاهده شده
دارای بيشترین تطابق بين رنگ ترجيحی و محصول ترجيحی است .بـه
بيان دیگر بيشتر پاسخگویان رنگ هبی را به عنوان رنـگ اول ترجيحـی
تود با فراوانی  133انتخاب کرده اند و محصول به رنگ هبی را نيـز بـه
عنوان اولين محصول ترجيحی تود با فراوانی 111برگزیدهاند .رنگ قرمز
نيز به عنوان رنگ دوم انتخابی است که از تطابق نسبتا توبی با محصول
ترجيحی برتودار است .محصـول مشـکی رنـگ ،در مقـام دوم تـرجيگ
محصول قرار دارد و به عبارت دیگر پاسخگویان با فراوانی مشاهده شـده
 71نشان دادند که محصوالت مشکی رنگ را نيز ترجيگ میدهند.
نتایج نشاندهنده این مطلب میباشد که در اکار موارد رنگهای
ترجيحی و محصوالت ترجيحی بر یکدیگر منطبق هسـتند .بـه بيـان

تطاها از یکدیگر مستقل هستند:

H0

تطاها از یکدیگر مستقل نيستند:

H1

از هنجایی که هماره دوربين -واتسون  1.644میباشد و این مقدار
در فاصله  1.5تا  2.5قرار دارد بنابر این فرا  H0رد نمـیشـود و بـه
عبارت دیگر فرا عدم همبستگی بين تطاها پذیرفته میشـود و بـه
این ترتيب شرم اول برای استفاده از رگرسيون وجود دارد .شرم دوم
استفاده از رگرسيون ،یعنی نرمال بودن تطاها نيز باید بررسی شـود.
با توجه به اینکه مقدار ميانگين تطاها  0.1بـه دسـت همـد کـه ایـن
مقدار کوچـک و تقریبـا نزدیـک صـفر اسـت و انحـراف معيـار 0.58
به دست همد که این مقدار هم به یک نزدیک میباشد بنابراین تطاها
نرمال هستند و به این ترتيب شرم دوم رگرسيون نيز رعایت گردیده
و میتوان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول  :4نتایج هزمون کای دو (تروجی سوم) جهت بررسی تطابق رنگ ترجيحی و رنگ ترجيحی برای محصول.

رنگ ترجیح داده شده

رنگ ترجیح داده شده برای محصول
هبی
قرمز
زرد
بنفش
نارنجی
سبز
مشکی
سفيد
تاکستری
مجموع

آبی

قرمز

زرد

بنفش

نارنجی

سبز

مشکی

سفید

خاكستری

مجموع

95
4
1
3
0
2
3
2
1
111

7
24
3
12
0
4
0
3
1
54

5
0
12
5
1
2
0
0
0
25

7
4
1
16
1
5
0
3
0
37

1
1
2
2
6
0
1
4
0
17

2
0
0
0
0
7
0
1
1
11

4
24
1
5
3
17
10
6
1
71

7
6
5
4
0
6
0
11
1
40

5
2
3
2
13
1
3
1
4
34

133
65
28
49
24
44
17
31
9
400
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عظيم زارعي و همكاران

پس از تایيد وجود رابطه معنادار ميان ترجيحات رنـگ و تـرجيگ
محصول در مرحله بعد ،ميزان تا ير متغير وابسته که ناشـی از متغيـر
مستقل است ،بررسی گردید .با توجه بـه جـدول  ،5از هن جـایی کـه
سطگ معنیداری صفر شده و این مقدار کمتر از  5درصد است وجـود
رابطه تطی بين ترجيگ رنگ و ترجيگ محصول تایيد گردید .تروجی
چهارم هزمون رگرسيون در قالب جدول  6ارائه شده است.
با توجه به ضریبهای بتا که در جدول قبل نشان داده شده است
از هنجایی که ضریب بتا در رابطه ميان ترجيگ رنگ گروه  1و ترجيگ
محصول با رنگ گروه ، 1برابر  0.524به دست همد و از سایر ضـرایب
بيشتر است پس میتوان نتيجه گرفت کـه رنـگ ترجيحـی محصـول
توسط پاسخگویان را میتوان به وسيله رنگ گروه 1ترجيحی به توبی

پيشبينی کرد .به بيان دیگر در صورتی که بتوان رنگ گـروه یکـی را
که پاسخگو ترجيگ مـیدهـد را شناسـایی کـرد مـیتـوان بـا درصـد
اطمينان باال رنگ ترجيحی محصول انتخابی او را نيز پيشبينی نمود.
آزمون فرضیات فرعی
برای هزمون این فرضيات از هزمون استقالل )کای دو( استفاده شـده
است .تالصه این هزمون در جدول  7نمایش داده شده است .با توجه
به نتایج نمایش داده شده در جدول  7پاسـخگویـان ردههـای سـنی
مختلف رنگها ی متفاوتی را ترجيگ داده اند که ایـن موضـوع بيـانگر
نقش تعدیلگری سن میباشد .همچنين تعـداد فراوانـیهـای کـم در
برتی موارد با توجه به حجم نمونهی بررسی شده قابل توجيه است.

جدول  :5نتایج بررسی وجود رابطه تطی.
فرضیه وجود

ترجیات رنگ و

ترجیح رنگ گروه  1و ترجیح

ترجیح رنگ گروه 2و ترجیح

ترجیح رنگ گروه 3و ترجیح

رابطه خطی بین

ترجیح محصول

محصول به رنگ گروه1

محصول به رنگ گروه 2

محصول به رنگ گروه 3

درجه هزادی

1

1

1

1

73.115

30.150

54.47

54.47

سطگ معناداری

0.000

0.000

0.000

0.000

نتيجه وجود
رابطه تطی

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

هماره

F

جدول  :6نتایج هزمون رگرسيون.
ضرایب استاندارد
معادله رگرسیون حاصل شده

سطح
معناداری

آماره t

شده
بتا

ضرایب استاندارد نشده
خطای معیار
ضرایب رگرسیون

B

𝟒𝒙𝟏𝟔𝟓 𝒚𝟒 = 𝟐. 𝟑𝟔𝟐 + 𝟎.

0.000

10.758

0.475

0.052

0.561

متغير مستقل :رنگ نهایی ترجيگ داده شده
متغير وابسته :رنگ کفش نهایی ترجيحی

𝟏𝒙𝟑𝟐𝟓 𝒚𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟗 + 𝟎.

0.000

12.260

0.524

0.043

0.523

متغير مستقل :رنگ گروه  1ترجيگ داده شده
متغير وابسته:کفش به رنگ گروه  1ترجيحی

𝟐𝒙𝟑𝟐𝟑 𝒚𝟐 = 𝟑/𝟓𝟔𝟐 + 𝟎.

0.000

6.895

0.327

0.047

0.323

متغير مستقل :رنگ گروه  2ترجيگ داده شده
متغير وابسته :کفش به رنگ گروه  2ترجيحی

𝟑𝒙𝟓𝟏𝟒𝒚𝟑 = 𝟒/𝟓𝟖𝟓 + 𝟎/

0.000

8.043

0.374

0.052

0.415

متغير مستقل :رنگ گروه  3ترجيگ داده شده
متغير وابسته :کفش به رنگ گروه  3ترجيحی
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جدول  :7نتایج هزمون کایدو برای بررسی فرضيههای دوم ،سوم و چهارم.
فرضیه

2

سن رابطه ميان ترجيحات
رنگ و ترجيگ محصول را
تعدیل میکند.

3

جنسيت رابطه ميان
ترجيحات رنگ و ترجيگ
محصول را تعدیل میکند.

4

تحصيالت رابطه ميان
ترجيحات رنگ و ترجيگ
محصول را تعدیل میکند.

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

نتیجه نهایی

24

0.000

سن و ترجيحات رنگ وابستهاند.

24

0.000

سن و ترجيگ محصول وابستهاند.

فرضيه تایيد
شد

8

0.000

جنسيت و ترجيحات رنگ وابستهاند.

8

0.000

جنسيت و ترجيگ محصول وابستهاند.

16

0.001

تحصيالت و ترجيحات رنگ وابستهاند.

16

0.000

تحصيالت و ترجيگ محصول وابستهاند

فرضيه تایيد
شد
فرضيه تایيد
شد

جدول  :8رنگهای ترجيحی در گروههای سنی مختلف.
ردههای سنی
رنگهای مورد

فراوانی مشاهده

بررسی

شده.

هبی
قرمز

فراوانی ترجيحات رنگ

زرد
بنفش
نارنجی
سبز
مشکی
سفيد
تاکستری
مجموع
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مجموع

<10

10-20

20-30

>30

تعداد

17

51

21

44

133

درصد از کل

4.2

12.8

5.2

11

33.2

تعداد

13

18

16

18

65

درصد از کل

3.2

4.5

4

4.5

16.2

تعداد

6

4

14

4

28

درصد از کل

1.5

1

3.5

1

7

تعداد

22

11

8

8

49

درصد از کل

5.5

2.8

%2

2

12.2

تعداد

4

1

16

3

24

درصد از کل

1

0.2

4

0.8

6

تعداد

17

5

16

6

44

درصد از کل

4.2

1.2

4

1.5

11

تعداد

5

6

2

4

17

درصد از کل

1.2

1.5

0.5

1

4.2

تعداد

14

2

5

10

31

درصد از کل

3.5

0.5

1.2

2.5

7.8

تعداد

2

2

2

3

9

درصد از کل

0.5

0.5

0.5

0.8

2.2

تعداد

100

100

100

100

400

درصد از کل

25

25

25

25

100
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با توجه به نتایج ،پاسخگویان ردههای سـنی مختلـف رنـگهـای
متفاوتی را ترجيگ دادهاند که رنـگهـای دارای بيشـترین تـرجيگ در
ردههای سنی مختلف در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول  :9رنگها ی ترجيحی دارای بيشترین فراوانی در سنين مختلف.

با توجه به نتایج نمایش داده شده در جدول  10پاسخگویـان زن
و مرد رنگهای متفاوتی را ترجيگ دادهاند که این موضوع بيانگر نقش
تعدیلگری جنسيت میباشد .رنگ هـای دارای بيشـترین تـرجيگ در
ميان مردان و زنان در نمودار  1نمایش داده شده است.

ردههای سنی

رنگهای ترجیحی دارای بیشترین فراوانی

140

کمتر از  10سال

بنفش -سبز -هبی

120

 10تا  20سال

هبی -قرمز -بنفش

 20تا  30سال

هبی -نارنجی – سبز -قرمز

بيشتر از  30سال

هبی -قرمز -سفيد

100
80
مردان

60

زنان

40
20

همانطور که در جـدول  9مشـاهده مـیشـود رنـگ هبـی رنـگ
مشترك انتخابی بين تمامی سنين میباشد و ایـن رنـگ بـا فراوانـی
مشاهده شده  133دارای بيشترین فراوانی در ميان رنگها میباشد.
نمودار  :1رنگهای ترجيحی دارای بيشترین فراوانی در زنان و مردان.

جدول  :10رنگهای ترجيحی در زنان و مردان.
جنسیت
فراوانی
رنگهای
مورد بررسی مشاهده شده
هبی
قرمز
زرد

فراوانی ترجيحات رنگ

بنفش
نارنجی

تعداد

22

43

65

درصد از کل

5.5

10.8

16.2

تعداد

18

10

28

120

درصد از کل

4.5

2.5

7

100

تعداد

45

4

49

80

درصد از کل

11.2

1

12.2

60

تعداد

1

23

24

درصد از کل

0.2

5.8

6

20

تعداد

27

17

44

0

درصد از کل

6.8

4.2

11

تعداد

9

8

17

درصد از کل

2.2

2

4.2

نمودار  :2رنگهای ترجيحی برای کفش ورزشی دارای بيشترین فراوانی در

تعداد

19

12

31

زنان و مردان.

درصد از کل

4.8

3

7.8

تعداد

7

2

9

درصد از کل

1.8

0.5

2.2

تعداد

200

200

400

درصد از کل

%50

%50

%100

زنان

خاكستری

سفید

مشکی

سبز
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مردان
40

نارنجی

مجموع

درصد از کل

13

20.2

33.2

بنفش

تاکستری

تعداد

52

81

133

زرد

سفيد

زن

مرد

قرمز

مشکی

مجموع

همانطور که در جدول و نمودار باال دیده میشود رنگ هبی رنگ
مشترك انتخابی زنان و مردان میباشد و این رنگ با فراوانی مشاهده
شده  133دارای بيشترین فراوانی در ميان رنگها مـیباشـد .سـپس
زنان رنگ بنفش ،قرمز و سبز را ترجيگ دادهاند و مردان قرمز ،نارنجی
و سبز را ترجيگ دادهاند .همچنين نارنجی در ميان زنان و تاکسـتری
در ميان مردان دارای کمترین ترجيگ بودهاند.

آبی

سبز

0

همانطور که در نمودار  2مشاهده میگردد محصول به رنـگ هبـی
محصول اولين انتخاب زنان و مردان میباشد و این رنگ برای محصـول
با فراوانی مشاهده شـده  111دارای بيشـترین فراوانـی در ميـان رنـگ
محصوالت میباشد .سپس زنان محصوالت رنگ بنفش ،قرمز و مشـکی
را ترجيگ دادهانـد و مـردان محصـوالت قرمـز ،مشـکی و تاکسـتری را
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ترجيگ دادهاند .همچنين محصوالت نارنجی در ميان زنان و محصـوالت
بنفش در ميان مردان دارای کمترین ترجيگ بودهاند.
با توجه به نتـایج نمـایش داده شـده در جـدول  11پاسـخگویان
دارای سطو تحصيالتی مختلف رنگهای متفاوتی را ترجيگ داده اند
که این موضوع بيانگر نقش تعدیلگری تحصيالت میباشد .رنگهـای
دارای بيشترین ترجيگ در ميان سطو تحصيالتی مختلف در جـدول
 12نمایش داده شده است.

همانطور که در جدول و نمودارها دیده میشود رنگ هبی و قرمـز
رنگ مشترك انتخابی تمام سطو تحصيالت میباشد و این رنـگهـا
به ترتيب با فراوانی مشاهده شده  133و  65دارای بيشترین فراوانـی
در ميان رنگها می باشد .سپس افراد دارای سطگ تحصيالت دیپلم و
کمتر رنگ بنفش و همچنين کارشناس ارشـد و بـاالتر رنـگ سـبز را
ترجيگ دادهاند و افراد دارای سـطگ تحصـيالت کارشـناس نـارنجی را
ترجيگ دادهاند.

جدول  :11رنگهای ترجيحی افراد در سطو تحصيالت مختلف.
سطوح تحصیالت

رنگهای فراوانی مشاهده
شده
مورد بررسی
هبی
قرمز
زرد

فراوانی ترجيحات رنگ

بنفش
نارنجی
سبز
مشکی
سفيد
تاکستری
مجموع

دیپلم و كمتر از
دیپلم

كارشناس

كارشناس ارشد و

مجموع

باالتر

تعداد

58

47

28

133

درصد از کل

14.5

11.8

8

33.2

تعداد

32

16

17

65

درصد از کل

8

4

4.2

16.2

تعداد

12

4

12

28

درصد از کل

3

1

3

7

تعداد

29

9

11

49

درصد از کل

7.2

2.2

2.8

12.2

تعداد

7

12

5

24

درصد از کل

1.8

3

1.2

6

تعداد

23

5

16

44

درصد از کل

5.8

1.2

4

11

تعداد

12

3

2

17

درصد از کل

3

0.8

0.5

4.2

تعداد

22

2

7

31

درصد از کل

5.5

0.5

1.8

7.8

تعداد

5

2

2

9

درصد از کل

1.2

0.5

0.5

2.2

تعداد

200

100

100

400

درصد از کل

50

25

25

100

جدول  :12رنگهای ترجيحی دارای بيشترین فراوانی در سطو تحصيالت.
سطوح تحصیالت

رنگهای ترجیحی دارای بیشترین فراوانی

دیپلم و کمتر

هبی  -قرمز -بنفش

کارشناس

هبی  -قرمز  -نارنجی

کارشناس ارشد و باالتر

هبی  -قرمز  -سبز
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3ـ نتایج و بحث

زمينــه هبــی و قرمــز بــه مشــتریان نشــان داد و تمایــل بــه تریــد را
اندازهگيری کرد و متوجه شد افرادی که اسالید تودکار را در زمينـه
هبی دیدند تمایل بيشتری به ترید از تودشان نشان دادند .همچنين
بليزی 2و همکاران متوجه شدند که افراد تحت هزمایش ،محـيطهـای
فروشگاهی تزیين شده با رنگ سـرد را جـذاب تـر از فروشـگاههـایی
میدانستند که با رنگ گرم رنگهميزی شده بودند .پژوهشهای فـوق
نشان داده است که رنگ هبـی جـذابيت بيشـتری دارد .ایـن موضـوع
زمانی نمایان شد که از افراد تواسته شد رنگهای دلخواه تود را بـه
صراحت بيان کنند .بسياری از هنها رنـگ هبـی را در گزینـه اول قـرار
داده بودند.
تحقيق حاضر برای پاسخ به این سوال که هیا ترجيحات رنـگ بـر
ترجيگ محصول مو ر است یا تير ،انجام گرفت .ایـن سـوال در قالـب
فرضيه " ترجيحات رنگ بر ترجيگ محصول تا ير معنادار دارد" مـورد
بررسی قرار گرفت .رنـگهـای گـروه یـک شـامل هبـی ،قرمـز و زرد،
رنگهای گروه دو شامل بنفش ،سبز و نارنجی و رنگهای گـروه سـه
شامل مشکی ،سفيد و تاکستری به عنوان رنگهای مورد بررسـی در
نظر گرفته شدند .نتایج هزمون این فرضيه نشان داد کـه بـا اطمينـان
 %95ترجيحات رنگ بر ترجيگ محصول مو ر اسـت .همچنـين نتـایج
نشان داد که به طور کلی به ترتيب رنـگهـای هبـی ،قرمـز و بـنفش
رنگهایی هستند که بيشتر از سایر رنـگهـا تـرجيگ داده شـده انـد.
کفشهـای ورزشـی بـه رنـگ هبـی ،مشـکی و قرمـز نيـز بـه ترتيـب
کفشهایی بودند که ترجيگ داده شدند.
تحقيقات پيشين انجـام شـده نيـز رابطـه ميـان رنـگ و تـرجيگ
محصول را تایيد میکنند ] .[6، 12، 13، 18-20تحقيقات پيشين که
در صنایعی همچون تودرو ،پوشاك و بستهبندی انجام گرفته اسـت،
نشان دادند که افـراد رنـگ محصـوالت را بـا ترجيحـات رنـگ تـود

امروزه رنگ به عنوان یکی از شـاتصهـای بـارز محصـوالت در نظـر
گرفته میشود .کاربرد رنگ در طراحی محصوالت چنان ارزشی پيـدا
کرده است که حتی تصـور وسـيلهای بـدون رنـگ ممکـن نيسـت .از
هنجایی که سازندگان متفاوت ،محصوالت مشابهی را عرضه میکننـد،
محصولی تریداری میشود که از نگاه تریداران فریبندهتـر احسـاس
شود .تنها در این صورت است که محصول ماندنی تلقی میشود.
رنگ میتواند تا يرات زیادی بر تصميم ترید و نگرش مخـاطبين
در تصوص یک محصول داشته باشد .ویژگیهایی همچـون فرهنـگ،
وابســتگیهــای شخصــی ،تجــارب اوليــه ،ســن ،جنســيت و وضــعيت
اقتصادی همراه با متغيرهای دیگر میتواند بر نحوه درك مفهوم رنگ
و انتخاب هن مو ر است.
تحقيقات بازاریابی نشان میدهد که مصرف کنندگان محصول را بر
اساس معانی که هنها را با رنگ مرتبط میدانند انتخاب میکنند ،و رنگ
محصول را با ترجيحـات رنگـی کلـی تـود هماهنـگ مـیکننـد ].[17
اهميت رنگ برای کاال به حدی است کـه حتـی تریـدار ممکـن اسـت
محصولی را فقط براساس رنگش انتخاب نماید و یا اینکه انتخـاب رنـگ
نامناسب باعث عدم فروش وسيلهای هرچند کارهمد گردد .نقـش رنـگ
برای محصول حياتی است زیرا مقدمات فروش کاال را فـراهم مـیکنـد
].[3
پژوهش و بررسی درباره عملکرد زیبـایی رنـگ بایـد بـه مـوازات
بررسی مشکالت توليد ،صورت پذیرد .در حقيقت توليد کننده باید به
این نتيجه برسد که چه عواملی باعث جذابيت و مشـتری پسـندبودن
رنگ می شود .هر قدر طيف کاربران گستردهتر باشـد (زنـان ،مـردان،
کودکان ،نوجوانان ،ميانساالن و غيره) دقت انتخاب رنگ در محصول
مهــمتــر جلــوه نمــوده و اهميــت هن شــدت بيشــتری مــییابــد.
توليدکنندگان و طراحان با مسـاله پيچيـدهای رو بـه رو هسـتند کـه
همانا تواستههای چشمی و دیداری متفاوت و متغير تریداران اسـت
مقابله با این مهم در صورتی ممکن تواهـد بـود کـه سـطگ دانـش و
همچنين ميزان شناتت قـوانين چشـمی ،روانشناسـی و فيزیولـو ی
تریداران مورد مطالعه صحيگ قرار گرفته باشد.
تحقيقات مختلفی در مورد تا ير رنگ بـر انتخـاب بسـتهبنـدی و
جذابيت هن انجام گرفته است .امـا در مـورد تـا ير تـرجيگ رنـگ بـر
ترجيگ محصوالت تحقيقات بسيار کمـی انجـام گرفتـه اسـت و ایـن
تحقيقات اندك تنها رنگهای محدودی را بررسی کردهاند .همچنـين
تحقيقات قبلی تا ير سن ،جنسيت و تحصيالت را بر رنگ محصـوالت
به صورت همزمان و با این طيف از رنگها بررسی نکردهاند.
در چــارچوب رفتــار مشــتری ،ميدلســتات 1هزمایشــی را بــر روی
تریــداران تودکــار انجــام داد .وی اســالیدهایی از تودکــار را در دو

هماهنگ میکنند .برای ماال تحقيق قلیپور بـورتليلی ] [13نشـان
داد با اطمينان  %99ميان ارجحيت رنگها و انتخاب تـودرو ارتبـام
معنادار وجود دارد .پس از تایيد اینکـه ترجيحـات رنـگ بـر تـرجيگ
محصول مو ر است و این دو متغير بر یکـدیگر تـا ير معنـادار دارنـد،
برای پاسخگویی به این سوال که" هیا سن و جنسيت و تحصيالت یـا
به طور کلی متغيرهای جمعيتشناسی بر ترجيحـات رنـگ محصـول
تا ير معنادار دارند؟" فرضيههایی شکل گرفت.
نتایج نشان داد که سن رابطـه ميـان ترجيحـات رنـگ و تـرجيگ
محصول را تعـدیل مـیکنـد .همچنـين مشـخص گردیـد کـه افـراد
کوچکتر از  10سال به ترتيب رنگهای بنفش ،سبز و هبی افراد بين
 10تا  20سال به ترتيب رنگهای هبی ،قرمز و بنفش ،افراد بـين 20
تا  30سال به ترتيب رنگهای هبی ،نارنجی ،سبز و قرمز ،نهایتا افـراد
باالی  30سال رنگهای هبی ،قرمز و سـفيد را تـرجيگ دادهانـد .ایـن

1- Middlestadt

2- Bellizzi

نشريه علميـ پژوهشي علوم و فناوري رنگ ()1394

)Journal of Color Science and Technology(2016

331

بررسي تاثير ترجيح رنگ بر ترجيح محصول با تاكيد بر نقش تعديلگري ...

نتایج با پژوهشهای قبلی همتوانی دارد .تحقيقات انجام گرفته نشان
دادند که انتخاب رنگ و همچنين رنگ محصوالت با سن افراد ارتبام
معنادار دارند ] .[21، 18برای ماال مقالـه "بررسـی تحـولی تـرجيگ
رنگ در کودکان" رنگهای هبی ،زرد ،قرمز ،نـارنجی و صـورتی را بـه
عنوان  5ترجيگ اول کودکان  4،6،8و  10سال معرفی کرد ].[21
نتایج هزمون فرضيه نقش تعـدیلگـری جنسـيت در رابطـه بـين
ترجيحات رنگ و ترجيگ محصول نشان داد که این فرضيه قابل تایيد
است .نتایج نشان داد که زنان کفشهای ورزشی به رنـگهـای هبـی،
قرمز و بنفش را به ترتيب ترجيگ میدهند .این تـرجيگ رنـگ کفـش
ورزشی در مردان به صورت هبی ،قرمز و مشکی میباشد .این نتایج بـا
تحقيقات قبلی انجام گرفته منطبـق اسـت ] [9ماننـد تحقيـق انجـام
گرفته توسط بلوریان در سال  78که نشان داد تانمها رنگهای شـاد
و هقایان رنگهای تيره را ترجيگ میدهند ].[22
در نهایــت نقــش تعــدیلگــری تحصــيالت بــر روی رابطــه بــين
ترجيحــات رنــگ و تــرجيگ محصــول بــا اطمينــان  %95تایيــد شــد.
توليدکنندگان بزرگ جهانی بـا برنـدهای معـروف در صـنعت توليـد
کفــش و محصــوالت ورزشــی در جهــان حدــور دارنــد .بنــابراین
توليدکنندگان کفشهای ورزشی در داتل کشور برای رقابت با هنها و
همچنين پاسخگویی به نيازهای داتلی باید شناتت صحيگ و کـاملی
از ترجيحات مشتریان داتلی تود داشـته باشـند .رنـگ جـزل اولـين
عوامل جلب توجه محسوب میشـود بنـابراین توليدکننـدگان کفـش
ورزشی و همچنين توليدکنندگان سایر محصوالت باید برای محصول
توليدی تود برای سن و جنسيت و تحصيالت مختلف ،رنگ مناسـب
را انتخاب کنند تا نيازهای چشمی مشتریان را برطـرف کننـد .نتـایج
این تحقيق نشان داد که هر یـک از نـه رنـگ طرفـدارانی داشـتند و
بنابراین توليدکنندگان کفش ورزشی میبایست محصوالت تود را بـا
تنوع رنگ برای تمامی ردههای سنی و جنسيتی به بازار عرضه کننـد
اما از هنجایی که رنگ هبی ،مشکی و قرمز دارای بيشـترین تـرجيگ در
ميان رنگهای بررسی شده در این تحقيق بوده انـد بنـابراین توصـيه
میشود تا توليدکنندگان کفش ورزشی ،کفشهایی با این رنـگهـا را
بيش از سایر رنگها توليد کنند .در نهایت توصيه میگردد که صنایع

برای شناسایی رنگهای ترجيحی هر صنعت ،واحـد تحقيقـات رنـگ
راهاندازی کنند.

4ـ نتیجهگیری
در این تحقيق  400نفر در سـنين ،جنسـيت و تحصـيالت مختلـف در
غرب شهر تهران به صورت تصادفی و پس از اطمينان از عدم ابتال هنهـا
به نقص در بينایی رنگی توسط هزمون ایشی هارا ،انتخاب شدند .بـرای
بررسی فرضيات این تحقيق از هشت اسالید طراحی شده ،استفاده شد.
از طریق این اسالیدها ،رنـگ هـا و رنـگ کفـش هـای ترجيحـی افـراد
شناسایی شد .فرضيه اصلی ایـن تحقيـق وجـود ارتبـام معنـادار بـين
ترجيگ رنگ و ترجيگ محصول تعریف و سه فرضيه فرعـی تحقيـق نيـز
نقش تعدیلگری سن ،جنسيت و تحصيالت بر روی رابطه بين تـرجيگ
رنــگ و تــرجيگ محصــول را مــورد تاکيــد قــرار دادنــد .پــس از انجــام
هزمونهایی مانند کای دو و رگرسـيون بـر روی دادههـای تحقيـق ،هـر
چهار فرضيه تایيد گردد و این به معنای هن است که ترجيحات رنگ بـر
ترجيگ محصول مو ر است و سـن ،جنسـيت و تحصـيالت رابطـه بـين
ترجيحات رنگ و ترجيگ محصول را تعدیل میکند .به بيان دیگر نتـایج
تحقيق نشان داد که افـراد در سـنين ،جنسـيت و تحصـيالت مختلـف
رنگهای متفاوتی را تـرجيگ و ایـن امـر در انتخـاب محصـول (کفـش
ورزشی) مو ر است .بعالوه مشخص گردید کـه بـه علـت بيشـتر بـودن
ضریب همبستگی بـين ترجيحـات رنـگ اصـلی و تـرجيگ کفـشهـای
ورزشی با رنگ اصلی ،در صورتی که بتوان رنگ اصلی ترجيحـی فـرد را
پيشبينی کرد میتوان با اطمينان زیاد رنگ کفـش ورزشـی ترجيحـی
فرد را نيز براورد نمود .همچنين نتایج تحقيـق نشـان داد کـه اگـر چـه
بعدی از رنگها همانند هبی در بين اقشار مختلف پاسخگویان طرفداران
بيشتری دارند اما رنگ های دیگر نيز از طرف افـراد تـرجيگ داده شـده
است و این موضوع نشان میدهد که اگر چه محصوالتی بـا رنـگهـای
تاص باید در تعداد بيشتر توليد شود اما یک محصول باید در رنگهای
مختلف عرضه شود تا مورد استقبال تمامی افراد جامعه باشد.
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