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 این پژوهش به روش پيمایشی انجام شد و شيوه جمعآوری دادههـا.هدف تحقيق حاضر بررسی نقش شخصيت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود
. دانشگاهيان دانشگاه مازندران بودند که پست الكترونيک داشتند، جامعه آماری تحقيق. با استفاده از پرسشنامه ترکيبی بود،به صورت الكترونيكی
 بـرای سـنجش شخصـيت از. نفر با روش نمونه گيری تصادفی ساده به عنوان نمونـه آمـاری تحقيـق انتخـاب شـدند379 بر اساس جدول مورگان
 رنگ مختلف (در سه بخش10  برای هر کدام یک عكس با، به منظور بررسی ترجيحات رنگ برای پوشاک ورزشی.پرسشنامه شخصيت استفاده شد
 نتایج نشان داد که نقش. دادههای جمعآوری شده با روش رگرسيون لجستيک چندجملهای تحليل شد. گرم و سرد) قرار داده شد،رنگهای خنثی
 بـه، معنیدار است و افراد هرچه تجربه پذیرتر و وجدانگراتر باشـند0.05 شخصيت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به جز شورت ورزشی در سطح
.انتخاب رنگهای خنثی و سرد نسبت به رنگهای گرم بيشتر تمایل دارند
. پوشاک ورزشی، پوشاک، شخصیت، رنگ:واژههای كلیدی
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The aim of this study was to investigate the role of personality in choosing the color of sport clothing. This research was conducted
through a survey and method of data collection was electronically and data collected by a combined questionnaire. The population
of this research included all academics at University of Mazandaran that had e-mail. According to Morgan table, 379 of them were
considered as a sample by using simple random method. To measure personality, personality questionnaire was used. For
evaluating the preferences of color for sport, a picture was placed with 10 different colors (in three parts of neutral, warm and cold
color). Data was analyzed by using polynomial logistic regression. Results showed that the role of personality was significant in the
level of 0.05 in choosing the color of sport clothing except panties and people who are more experienced and more conscientious,
tend to choose more neutral and cold colors than warm colors. J. Color Sci. Tech. 11(2017), 1-10©. Institute for Color Science and
Technology.
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سيد رسول مرتضویفر و همكاران

1ـ مقدمه
پدیده رنگ از یک سو در چهار سوق علـوم و فنـون گونـاگون ماننـد
فيزیک ،روانشناسی ،نورشناسی ،مهندسی کيفيت و غيـره و از سـوی
دیگر بين هنـر و علـوم قـرار گرفتـه اسـت [ .]1انسان پيوسته چه به
لحاظ فيزیكی و چه به لحاظ روانشـــــناختی تحت تﺄﺛير رنگها بوده
است ،بدیهی است که واکنشها و چگونگی تأﺛير انسان از رنگها
ماهيت کامﻼً روانی داشته [ ]2و به دليل آن که رنگ معانی مختلفـی
را بــا خــود حمــل مــیکنــد [ ،]3بــه ﻃور غير مستقيﻢ در هنجارها،
عكسالعملها و رفتارهای فرد مؤﺛر است [ .]2رنـگ خاصـيت اشـيا ،
فضاها یا سطوح نيست [ ]4بلكه کيفيت نور است که بـا ﻃـول امـوا
ادراک شده توسط حسـگرهای شـبكيه مطابقـت دارد [ ،]1سـسس از
ﻃریق سيستﻢ عصبی ،بـه مزـز منتقـل شـده و بـه رنگـی کـه دیـده
میشود ،تبدیل میگردد [ .]5به عبارت دیگر ،رنگ از ﻃریق تحریـک
شبكيه چشﻢ از نور گسيل شدهای که از جسـﻢ مـیتابـد ،بـه دسـت
1

را یافت که به اندازه رنگ واجد جنبه روانشناختی باشد .رنگ ادراکـی
است که به وسيله کيفيت خاص نوری که چشﻢ تشخيص مـیدهـد و
مزز تقسيﻢ میکند ،ایجـاد مـیشـود .ایـن تفسـير کلـی کـه از پـس
الیههای مختلف دارای ارتباط درونی با رنگ مورد استنباط ذهن واقع
میشود ،میتواند به صورتی دو سویه نيز مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد.
بدین ترتيب که ترجيحهای صورت گرفته از رنـگ ،بـه نـوعی بيـانگر
وضعيت رفتاری و شخصيت فرد نيز قلمداد گردند [.]4
درواقع شخصيت افراد یک مفهـوم انتزاعـی نيسـت بلكـه تجلـی
موجود زندهای است که از بيرون نگریسته مـیشـود و از درون حـس
میگردد .این نگرش و حس نمودن است که در مـورد افـراد مختلـف
متفاوت میباشد [ .]9شخصيت ،نشاندهنـده تعامـل فـرد بـا محـيط
است (به عنوان مثال ،محرکی که فرد از آن آگاه است و به آن پاسـخ
میدهد) و چارچوب نسـبتا پایـداری را بـرای پاسـخ فـرد در شـرایط
مختلف به شكل عملی بيان مـیکنـد [ .]10شخصـيت دارای ابعـاد و
2

ویژگیهای مختلفی میباشد .نورمن ( )1963از ﻃریق تحليل عاملی
ویژگی شخصيتی اندازهگيری شده ،پـنج عامـل اساسـی را شناسـایی
نمود .پنج عامل عبارت بودند از :برونگرایی ،سازگاری ،وظيفهشناسـی
(وجدانگرایی) ،ﺛبـات هيجـانی (عصـبيت) و فرهنـگ [ .]11در ادامـه
تكامل این مدلها ،بـرای اولـين بـار در دهـه  1980توسـط لـوئيس
گلدبرگ مدل پنج عاملی صفات مطرح گردید .ایـن مـدل در ابتـدای
دهه  1990ميﻼدی ،با ابتكار و انتشار آزمـونهـای پـنج عـاملی ن ـو

میآید [ .]6ارسطو در کتاب کالوریبس رنگها را در تناظر با عناصـر
چهارگانه معرفی نموده و مینویسـد« :رنـگهـای سـاده ،رنـگهـای
مناسب عناصر یعنی آتش ،آب ،باد و خاک هسـتند .بـاد و آب وقتـی
خالص باشند ،سفيد هستند .همانﻃور کـه خاکسـتر ،پـس از اینكـه
رﻃوبت آن میسوزد به رنگ سفيد در میآید .اما در جریـان اشـتعال
بار دیگر توسط دود که سياه است ،رنگآميزی میشود .سـياه ،رنـگ
مناسب عناصر در فرآیند تزيير و تبـدیلهـا اسـت» [ .]7رنـگهـا در
حالت کلی ،به سه دسته تقسيﻢ میشوند :رنـگهـای خنثـی ،گـرم و
سرد .رنگهای خنثی ،رنگهایی هستند که از ترکيب رنگهای دیگر
به وجود میآیند و میتوانند اﺛرات مثبت یا منفی داشته باشند .سياه،
سفيد ،خاکستری ،بژ و قهوهای رنگهای خنثـی هسـتند .رنـگهـای
گرم ،محرک سيستﻢ عصبی بوده و احساسات را تشدید میکنند .این
دسته از رنگها به وضـوح قابـل رؤیـت بـوده و موجـب جلـب توجـه
میگردند .رنگهای قرمز ،نارنجی ،زرد ،سبز و ارغوانی رنگهای گـرم
هستند .رنگهای سرد ،رنگهای آرامش بخش هستند و هارمونی آنها
در محيطهای مختلف بيشتر است و زیاد در چشﻢ نيستند .رنگهایی
که از ترکيب رنگهای آبی -بنفش و آبی  -سبز ایجـاد مـیشـوند ،از
جمله رنگهای سرد هستند [.]8
رنگ ،به ﻃور غيرمستقيﻢ هنجارها ،واکنش و رفتار فردی را تحت
تﺄﺛير قرار میدهد .همچنين رنگ یكی از جنبههای مهﻢ تـﻼش افـراد
برای ایجاد فضاهای شخصی به ميل خودشـان اسـت .عـﻼوه بـر ایـن
انتخاب رنگ میتواند جنبه مهﻢ اجتماعی نيز داشته باشـد ،ایـن کـه
انتخاب رنگ در افراد نوعی ارائـه خودشـان بـه دیگـران اسـت و ایـن
انتخابها ممكن است دربـاره ایـن کـه دیگـران چطـور فـرد را درک
میکنند ،تﺄﺛير بگذارد .بی تردید به ندرت میتوان در ﻃبيعت نمـودی

توسط کاستا و مککری ( )1992با عنوان پـنج عامـل بـزرگ مـورد
تائيد عمومی واقع شـده [ ]12و پـس از چنـدین مرحلـه اصـﻼح بـه
تكامل امروزی خود رسيد [ .]13برونگرایان به فعاليتهای جسمی و
کﻼمی تمایل داشته ،ماجراجو ،فعال ،اجتماعی و پرحرف میباشند در
حالی که درونگرایان به تنهایی عﻼقمند بوده ،ساکت و غيراجتمـاعی
میباشند .عامل توافقپـذیری بـه وسـيله از خودگذشـتگی مشـخص
میشود .این دسـته از افـراد متواضـع ،سـازشپـذیر ،منعطـف ،گـرم،
مهربان ،مؤدب ،نيک اندیش و هﻢدرد دیگران میباشـند و تمایـل بـه
شنيدن صحبتهای دیگران دارند .فرد دگرستيز ،خودمدار ،ستيزهجو
و نسبت به دیگران شكاک میباشد و همين شـکاندیشـی و بـدبينی
نسبت به دیگران ،منجر به رفتارهای دوریگزینی مـیشـود .شـخص
وظيفه مدار ،کارآمد ،مرتب ،منظﻢ و مس ول است .وظيفه مـداری بـا
ویژگیهایی مانند سخت کوشی ،مس وليتپذیری ،مصر بودن بر انجام
بهينه تكليف و پيشرفت مداری در ارتباط است .شخص دارای گرایش
عصبيت ،ناراحت ،خشمگين ،مضطرب ،دارای مـزا منفـی و مسـتعد
ابتﻼ به افسردگی است؛ در حالی که گرایش ﺛبات هيجانی با آرامـش،
آسایش و آسودگی همراه است .فـرد بـا ویژگـی شخصـيت عصـبيت،
سعی بر اجتناب از موقعيتهای تهدیدزا میکنـد و بيشـتر اﻃﻼعـات

1- Coloribus

2- Norman
3- Casta & McCrae
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آشنا را نسبت به موضوعات چـالش انگيـز جدیـد تـرجيح مـیدهـد.
گشودگی در برابر تجربه با انگيزه نياز بـه تزييـر ،شـناخت ،آگـاهی و
درک ارتباط دارد [.]14
برای بهزیسـتی یـا بهتـر زیسـتن ،رنـگهـای پيرامـونی بایـد بـا
شخصيت افراد هماهنگ باشند [ .]15در واقع ویژگیهای شخصـيتی
عامل مؤﺛری در ترجيح رنگ افراد محسوب میشـوند [ .]16، 17کـه
در این راستا پژوهشهایی نيز صورت گرفته است .لـویز )2012( 1در
پژوهش خود دریافت که شخصيت در انتخاب رنگ تﺄﺛير قابلتـوجهی

دارد [ .]18فــرنو و الكســاندر )1972( 2بــا اســتفاده از آزمــون رنــگ

لوچر 3دریافتند که آدمهای آرام ،رنـگ آبـی را تـرجيح مـیدهنـد و
آنهایی که زرد را انتخاب میکنند ،مثبـتگـرا هسـتند [ .]19آیزنـک
( )1941نيز نشان داد که افراد درونگرا ممكـن اسـت رنـگ آرامـش
بخش آبی را برای کاهش سطح باالی انگيختگی داخلی خود تـرجيح
دهند ،در حالی کـه بـرونگراهـا ممكـن اسـت رنـگهـای گـرمتـر و
هيجانانگيزتر مانند قرمز را بـرای افـزایش سـطح پـایين انگيختگـی
4

داخلی خود ترجيح دهند [ .]16السچر و اسكات ( )1969همچنـين
در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که کسانی که رنگهای مشابه
انتخاب میکنند باید ویژگیهای شخصـيتی مشـابه داشـته باشـند و
درونگرایان به رنگ آرامتر مانند آبی و سبز متوسل میشوند در حالی
که برونگرایان رنگهای مهيج مانند زرد و قرمز را ترجيح مـیدهنـد
[ .]20بيرن 5معتقد است که قرمز ،رنگ برونگرائـی و رابطـه اسـت،
آبی ،رنـگ هوشـمندی و سـبز ،رنـگ خـوش مشـربی و خودسـتایی
میباشد [ .]21بنابراین به نظرمیرسد شخصيت میتواند نقشی مـؤﺛر
در پيشبينی رنگ انتخابی افراد بازی کند .آنچه که انتخاب رنـگ آن
از اهميت ویژهای برخوردار میباشد ،پوشاک است .در واقـع پوشـاک
بخش مهمی از هویت فرد در زندگی میباشد .نوع پوشش نه تنها بـر
شخصيت تﺄﺛير مهمی دارد ،بلكه باعث شكلگيری شخصيت و منزلت
اجتماعی شخص در اجتماع میشود و هر فرد با انتخاب سبک پوشش
متفاوت هویت شخصی خویش را به نمایش گـذارد [ .]22ویلسـون و
همكارانش ،در پژوهش خود نتيجه گرفتند که رنـگ یكـی از عوامـل
انتخاب پوشاک محسوب میشود که بر چگونگی درک افراد به وسيله
دیگران و برداشت افراد از خودشان اﺛـر مـیگـذارد [ .]17ایـن بـدان
معنی است که افراد هنگام انتخاب پوشاک نسبت به رنـگ آن بسـيار
حساس هستند .چون رنگ پوشاک بيانگر ویژگیهای شخصـی افـراد
است و بسياری از قضاوتهای شخصی دیگران راجع بـه فـرد از روی
ظاهر او انجام میگيرد [ .]23سابل و آکای 6در پژوهش خود به ایـن
1- Lewis
2- French & Alexander
3- The Luscher Color Test
4- Luscher & Scott
5- Birren
6- Sable & Ackay
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نتيجه رسيدند که مهﻢترین موضوع در مورد پوشاک رنگ آن میباشد
[ .]24اما در ميان صنعت پوشاک ،پوشاک ورزشـی بخـش مهمـی از
بازار محصوالت ورزشی را تشكيل مـیدهـد [ .]25در واقـع پوشـاک
ورزشی ،بخشی از محصوالت ورزشی هسـتند کـه در اجـرا و توسـعه
رشته های ورزشی نقش مهمی دارند و با اقبال جهانی مواجه هسـتند
[ ، ]26که در درجه اول به عنوان پوشاک و کفش ساخته شـده بـرای
مشارکت در ورزش تعریف میشود؛ هرچند کـه در حـال حاضـر نيـز
شامل لباسهایی میشود که توسط مردم بـرای فعاليـتهـای روزانـه
مورد استفاده قرار میگيرد [ .]25نتایج تحقيقات نشان میدهـد کـه
در اوایل سالهای  ،2000پوشاک ورزشی  22درصد از کل سهﻢ بازار
پوشاک جهان را به خود اختصاص داده بود که به تدریج این مقدار در
سالهای بعد افزایش یافت .بـه ﻃـوری کـه پوشـاک ورزشـی درصـد
چشمگيری از بازار کل پوشاک را به خود اختصـاص مـیدهـد [.]26
بنابراین با در نظر گرفتن این نكته که نوع پوشش فرد ،شخصيت او را
نمایان میکند و ویژگیهای شخصـيتی فـرد در تـرجيح رنـگ نقـش
دارند ،افراد ممكن است به دليل رنگ ،چيزی را بسذیرند یا رد کنند و
با توجه به این که رنگ پوشاک ورزشی بـه همـراه مـد ،سـایز ،اجـزا،
عملكرد و کارایی از ویژگیهـای کيفيـت پوشـاک ورزشـی محسـوب
میشود [ ،]27در این پژوهش به بررسی نقش شخصـيت در انتخـاب
رنگ پوشاک ورزشی پرداخته شده است.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع همبستگی بوده ،به روش پيمایشـی انجـام شـده
است ،از لحاظ هدف کاربردی مـیباشـد و شـيوه جمـعآوری دادههـا
ميدانی بهصورت الكترونيكی بوده است .جامعـه آمـاری ایـن تحقيـق
شامل کليه دانشگاهيان (دانشـجویان ،اسـاتيد و کارمنـدان) دانشـگاه
مازندران بودند که دارای پست الكترونيک میباشند .بر اساس جدول
مورگان و با توجه به حجﻢ جامعه 379 ،نفر به عنـوان نمونـه آمـاری
تحقيق در نظر گرفته شدند .روش نمونهگيـری بـه صـورت تصـادفی
ساده بود و آزمودنیها به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شـدند.
برای جمعآوری دادهها در این پـژوهش از پرسـشنامـه الكترونيكـی
استفاده شده است ،که در قالب یک سایت ﻃراحی و آدرس آن توسط
ایميل ،برای نمونه آماری ارسال شد .یكی از دالیل استفاده از این نوع
پرسشنامه ،امكان نمایش رنگها با وضـوح ،ميـزان روشـنی و درجـه
اشباع واقعی میباشد ،که بـا اسـتفاده از نـرمافـزار فوتوشـام ميـزان
وضوح ،روشنی و درجه اشباع هر یک از رنگهـا در حالـت اسـتاندارد
تعيين شد .به منظور بررسی ترجيحات رنگ برای پوشاک ورزشی یک
عكس با  10رنگ قرار داده شد .قهوهای ،سبز ،آبی ،قرمز ،زرد ،بنفش،
سفيد ،سياه ،خاکستری و نارنجی (در سه بخش خنثی ،گرم و سرد) و
پاسخگویان برای انتخاب رنگ پوشاک مورد نظر خود روی آن کليـک
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کــرده و نظرشــان ﺛبــت شــد (در شــكل  1نمونــهای از پرســشنامــه
الكترونيكی برای کفش ورزشی مشاهده میشود).
در قسمت اول پرسشنامه چند سؤال برای سنجش ویژگـی هـای
جمعيت شناختی مطرح شد .سؤاالت پرسشنامه شخصيت نيز برگرفته
1

از مطالعه گوزلين و همكارانش متشكل از  10سؤال بود که شامل 5
بعد برونگرایی ،سازگاری ،وجدانگرایی ،ﺛبات هيجانی و تجربهپـذیری
میباشد و برای هر بعد نيز  2سؤال در نظر گرفته شـده اسـت [.]28

سؤاالت با ﻃيف هفت ارزشی ليكرت ،از ارزش ( 1کـامﻼ مخـالف) تـا
ارزش ( 7کامﻼ موافـق) در پرسشـنامه شخصـيت پاسـخ داده شـدند.
آلفــای کرونبــان ایــن پرســشنامــه  0.77بــه دســت آمــد ،بنــابراین
پرسش نامه از پایـایی الزم برخـوردار اسـت (در شـكل  2نمونـهای از
پرسشنامه شخصيت نمایش داده شده است).
1- Gosling et al.

شکل  :1نمونهای از پرسشنامه برای انتخاب لباس ورزشی

شکل  :2پرسشنامه شخصيت در پژوهش حاضر.
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دادههای به دست آمده نيز توسط نرمافزار  SPSSنسخه  23با روش
رگریسيون لجسـتيک چندجملـهای تجزیـه و تحليـل شـد .رگرسـيون
لجستيک چندجملهای یكی از روشهای آماری است که برای پيشبينی
نقش متزيرهـای مسـتقل در متزيرهـای وابسـته مـورد اسـتفاده قـرار
میگيـرد .رگرسـيون لجسـتيک هـيو نيـازی بـه نرمـال بـودن توزیـع
متزيرهای مستقل ندارد .استفاده از این روش مستلزم آن است که متزير
وابسته به صورت چند بخشی ،اسمی و یا ترتيبی باشد .روش تحليـل در
نرم افزار بـه ایـن صـورت اسـت کـه متزيرهـای مسـتقل بـا توجـه بـه
کدگذاریهای انجام شده نسبت به هﻢ مقایسه میشوند بهصـورتی کـه
گروهی باالترین نمره عددی را دارد ،بـه عنـوان گـروه مرجـع شـناخته
میشود و بقيه گروهها نسبت به آن سنجيده میشوند .ضریب برای گروه
مرجع نيز صفر میباشد .متزير وابسته در ایـن پـژوهش انتخـاب رنـگ
است ،شامل سه سطح گرم ،سرد و خنثی میباشد .یكـی از سـطوح بـه
عنوان مرجع در نظر گرفته میشود و ضرایب بقيـه سـطوح نسـبت بـه
سطح مرجع محاسبه می شود .نتيجهگيری از خروجی نرمافزار نيـز بـه
این صورت است که سطح معنیداری هر بعدی که کمتر از  0.05است،
در نظر گرفته میشود و بيان میشود که به ازای یک واحـد افـزایش در
آن بعد ،شانس انتخاب رنگ (سرد نسبت به گرم ،خنثی نسبت به گرم و
سرد نسبت خنثی) برای لباس ورزشی مورد نظـر ،بـا توجـه بـه مقـدار
محاسبه شده ،افزایش یا کاهش مییابد .اگر مقدار شانس محاسبه شده،
بيشتر از  1باشد ،افزایش و اگر کمتر از  1باشد ،کاهش را به همراه دارد.
2ـ2ـ یافته های تحقیق
2ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک گروههای سـیی و
جیسیت
بررســی ویژگــیهــای جمعيــت شــناختی نشــان داد کــه توزیــع ســنی
پاسخگویان به  4دسته  20و زیـر  20سـال ( 4درصـد) 21-30 ،سـال

( 52درصد) 31-40 ،سال ( 32درصد) و بـاالی  40سـال ( 12درصـد)
تقسيﻢ میشوند و از مجموع  379نفر نمونـه آمـاری 238 ،نفـر مـرد و
 141نفر نيز زن بودند .نتایج بررسی ویژگیهـای جمعيـتشـناختی در
جدول  1آمده است.
جدول  :1ویژگیهای جمعيت شناختی گروه نمونه براساس جنس و سن.
n=379

متغیر
جیس

سن

N

%

مرد
زن

238
141

63
37

زیر  20سال

15

4

 21-30سال

198

52

 31-40سال

121

32

باالی  40سال

45

12

2ـ2ـ2ـ آزمون فرضیه
برای بررسی نقش شخصيت در انتخاب رنگ ،با توجه بـه سـهوجهـی
بودن متزير وابسته که بـه سـه بخـش خنثـی ،سـرد و گـرم تقسـيﻢ
شدهاند ،برای بررسی نقش ابعاد شخصيت سه حالت مختلـف شـامل:
سرد نسبت به گرم ،خنثی نسبت بـه گـرم و سـرد نسـبت خنثـی در
خروجی رگرسيون وجود دارد .بنابراین باید برای هر متزير  3جدول با
حاالت ذکر شده آورده شـود ولـی بـا توجـه بـه ازدیـاد جـدولهـا از
حالتهای که نقش شخصيت در هيوکدام از کاالهـا معنـیدار نبـوده
چشــﻢپوشــی شــده و نتــایج آن آورده نشــده اســت .بــدین منظــور
نسبتهای شانس برای ابعاد شخصيت به ازای افزایش یک واحدی در
نمره ابعاد در حاالت سرد نسبت به گرم و خنثی نسـبت بـه گـرم بـه
ترتيب در جدول  2و  3آورده شده است.

جدول  :2سطح معنیداری و نسبت شانس رنگ سرد نسبت به گرم براساس متزير شخصيت.
پوشاک

متغیرها

كفش

شخصيت

سویشرت

شخصيت

سطوح

سطح معیی داری

نسبت شانس

برونگرایی

0.523

0.876

سازگاری

0.162

0.777

وجدانگرایی

0.113

1.449

ﺛبات هيجانی

0.64

1.431

تجربهپذیری

0.000

2.201

برون گرایی

1.664

0.922

سازگاری

0.043

0.712

وجدانگرایی

0.848

1.040

ﺛبات هيجانی

0.102

1.333

تجربهپذیری

0.204

1.274

نشريه علمي ـ پژوهشي علوم و فناوری رنگ ()1396

)Journal of Color Science and Technology(2017

6

سيد رسول مرتضویفر و همكاران

جدول  :2ادامه.
پوشاک

متغیرها

تیشرت

شخصيت

شلوار

شخصيت

كولهپشتی

شخصيت

حوله

شخصيت

شورت

شخصيت

جوراب

شخصيت

كاله

شخصيت

سطوح

سطح معییداری

نسبت شانس

برون گرایی

0.952

0.991

سازگاری

0.333

0.885

وجدانگرایی

0.473

1.120

ﺛبات هيجانی

0.160

0.823

تجربهپذیری

0.006

1.525

برون گرایی

0.895

0.967

سازگاری

0.274

0.777

وجدانگرایی

0.149

1.575

ﺛبات هيجانی

0.828

0.949

تجربهپذیری

0.006

2.088

برون گرایی

0.486

0.874

سازگاری

0.042

0.705

وجدانگرایی

0.033

1.601

ﺛبات هيجانی

0.532

1.121

تجربهپذیری

0.340

1.209

برون گرایی

0.209

0.840

سازگاری

0.525

1.078

وجدانگرایی

0.710

0.946

ﺛبات هيجانی

0.097

1.241

تجربهپذیری

0.013

1.423

برون گرایی

0.626

0.924

سازگاری

0.627

0.935

وجدانگرایی

0.512

0.895

ﺛبات هيجانی

0.325

1.163

تجربهپذیری

0.927

0.985

برون گرایی

0.632

1.130

سازگاری

0.360

0.817

وجدانگرایی

0.410

1.255

ﺛبات هيجانی

0.559

0.868

تجربه پذیری

0.033

1.514

برون گرایی

0.096

0.752

سازگاری

0.063

1.491

وجدانگرایی

0.218

0.798

ﺛبات هيجانی

0.134

1.352

تجربهپذیری

0.033

1.514
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جدول  :2ادامه.
پوشاک

متغیرها

كوله سبک

شخصيت

كاور

شخصيت

سطوح

سطح معییداری

نسبت شانس

برون گرایی

0.144

1.293

سازگاری

0.453

0.889

وجدانگرایی

0.704

0.930

ﺛبات هيجان

0.646

1.078

تجربهپذیری

0.554

0.898

برون گرایی

0.659

1.070

سازگاری

0.351

0.884

وجدانگرایی

0.989

0.998

ﺛبات هيجانی

0.473

0.901

تجربهپذیری

0.978

0.996

همانﻃورکه در جدول  2مﻼحظه میشود در ميان پوشاک ،نقش
شخصيت در انتخاب کفش ،سویشرت ،تيشرت ،شـلوار ،کولـه پشـتی،
حولــه ،جــوراب و کــﻼه ورزشــی در ســطح  0.05معنــیدار اســت.
برآوردهای نسبت شانس محاسـبه شـده بـرای هریـک از پوشـاک را
می توان به ایـن صـورت تفسـيرکرد :بـا افـزایش یـک واحـد در بعـد
تجربهپذیری ،شانس انتخاب رنگهای سرد نسبت به گـرم در کفـش،
تيشرت ،شـلوار ،حولـه ،جـوراب و کـﻼه بـه ترتيـب ،1.525 ،2.201
 1.514 ،1.423 ،2.088و  1.514برابر افزایش پيدا میکند .همچنين
با افزایش یک واحد در بعد سازگاری شانس انتخاب رنـگهـای سـرد
نسبت به گرم در سویشرت و کوله پشتی به ترتيـب  0.712و 0.705
درصد کاهش پيدا میکند .در مورد کوله پشتی با افزایش یـک واحـد
در بعد وجدانگرایی شانس انتخاب رنگهـای سـرد نسـبت بـه گـرم
 1.601برابر افزایش پيدا میکند.
همانﻃورکه در جدول  3مﻼحظه میشود در ميان پوشاک ،نقـش
شخصيت در انتخاب کفش ،سویشرت ،شلوار ،حوله ،جوراب ،کﻼه ،کوله
سبک و کاور ورزشی در سطح  0.05معنیدار است .برآوردهـای نسـبت
شانس محاسبه شده برای هریک از پوشاک را میتوان بـه ایـن صـورت
تفسيرکرد :با افزایش یک واحد در بعد تجربـهپـذیری ،شـانس انتخـاب
رنگهای خنثی نسبت به گـرم در کفـش ،شـلوار ،حولـه و جـوراب بـه
ترتيب  1.506 ،1.794 ،1.754و  1.670برابر افـزایش پيـدا مـیکنـد.
همچنين با افزایش یک واحد دربعد سازگاری شانس انتخاب رنگهـای
خنثی نسبت به گرم در سویشرت ،کﻼه و کوله سبک به ترتيب ،0.712
 0.730و  0.719درصد کاهش پيدا میکند .در مورد شلوار بـا افـزایش
یک واحد در بعد وجدانگرایی شانس انتخاب رنگهای خنثی نسبت به
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گرم  2.198برابر افزایش پيدا میکند .همچنين در مورد کاور با افزایش
یک واحد در بعد ﺛبات هيجانی شانس انتخاب رنگهای خنثـی نسـبت
به گرم  0.775درصد کاهش پيدا میکند.

3ـ نتایج و بحث
ترجيحات رنگ ،نتایج اجتماعی مهمی به همراه دارد ،بـه دليـل آن کـه
انتخابهای افراد به نوعی آنهـا را بـه دیگـران معرفـی مـیکنـد و ایـن
انتخابها درباره این که دیگران چطور آنها را قضاوت مـیکننـد ،تـﺄﺛير
میگذارد [ .]29چون واکنشها و انتخابهـای افـراد در موقعيـتهـای
مختلف با هدایت شخصيت آنها صورت میگيرد [ ،]30بنابراین انتخـاب
رنگ خاص ،معرف شخصيت افراد است و با توجه به این که نوع پوشش
افراد نيز ،شخصيت آنها را به اجتماع معرفی میکند ،پـس ویژگـیهـای
شخصيتی در انتخاب رنگ پوشاک نيـز نقـش دارنـد .از آنجـا کـه بـازار
پوشاک ورزشی درصـد چشـمگيری از بـازار کـل پوشـاک را بـه خـود
اختصاص میدهد [ .]31در این پـژوهش نقـش شخصـيت در انتخـاب
رنگ پوشاک ورزشی مورد بررسی قرار گرفت که یافتـههـای حاصـل از
پژوهش نشان داد ،شخصيت در پيشبينی رنگ تمـام پوشـاک بـه جـز
شورت ورزشی نقش معنـیداری را بـازی مـیکنـد و همسـو بـا نتـایج
پژوهشهای آیزنک؛ لویز و ویلسـون و همكـارانش مـیباشـد کـه بيـان
کردند ،ویژگیهـای شخصـيتی عامـل مـؤﺛری در تـرجيح رنـگ افـراد
محسوب میشوند [ .]16-18در ادامه نتایج پـژوهش حاضـر نشـان داد
که افراد هر چه تجربه پذیرتر و وجدانگراتر باشـند تمایـل بـه انتخـاب
رنگهای خنثی و سردشان نسبت به گرم بيشتر است.
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جدول  :3سطح معنیداری و نسبت شانس رنگ خنثی نسبت به گرم بر اساس متزير شخصيت.
پوشاک

متغیرها

كفش

شخصيت

سویشرت

شخصيت

تیشرت

شخصيت

شلوار

شخصيت

كولهپشتی

شخصيت

حوله

شخصيت

شورت

شخصيت

نشريه علميـ پژوهشي علوم و فناوری رنگ ()1396

سطوح

سطح معیی داری

نسبت شانس

برونگرایی

0.675

0.923

سازگاری

0.170

0.796

وجدانگرایی

0.235

1.579

ﺛبات هيجانی

0.272

1.681

تجربهپذیری

0.004

1.754

برون گرایی

0.588

0.910

سازگاری

0.030

0.712

وجدانگرایی

0.445

1.157

ﺛبات هيجانی

0.284

1.188

تجربهپذیری

0.153

1.286

برونگرایی

0.336

0.141

سازگاری

0.788

0.967

وجدانگرایی

0.109

1.286

ﺛبات هيجانی

0.997

1.001

تجربهپذیری

0.367

1.144

برون گرایی

0.422

0.828

سازگاری

0.248

0.783

وجدانگرایی

0.007

2.198

ﺛبات هيجانی

0.998

0.999

تجربهپذیری

0.016

1.794

برونگرایی

0.277

0.830

سازگاری

0.194

0.818

وجدانگرایی

0.119

1.368

ﺛبات هيجانی

0.982

0.996

تجربهپذیری

0.747

1.059

برونگرایی

0.228

0.822

سازگاری

0.865

0.977

وجدانگرایی

0.696

1.069

ﺛبات هيجانی

0.847

1.030

تجربهپذیری

0.014

1.506

برونگرایی

0.760

0.957

سازگاری

0.889

1.017

وجدانگرایی

0.123

0.791

ﺛبات هيجانی

0.847

1.027

تجربهپذیری

0.541

1.093
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بررسي نقش شخصيت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعه موردی :پوشاک ورزشي)

جدول  :3ادامه.
پوشاک

متغیرها

جوراب

شخصيت

كاله

شخصيت

كوله سبک

شخصيت

كاور

شخصيت

سطوح

سطح معیی داری

نسبت شانس

برونگرایی

0.500

1.163

سازگاری

0.205

1.784

وجدانگرایی

0.401

1.225

ﺛبات هيجانی

0.755

0.936

تجربهپذیری

0.019

1.670

برونگرایی

0.670

1.070

سازگاری

0.024

0.730

وجدانگرایی

0.197

1.254

ﺛبات هيجانی

0.622

0.928

تجربهپذیری

0.095

1.312

برونگرایی

0.916

1.017

سازگاری

0.021

0.719

وجدانگرایی

0.776

0.953

ﺛبات هيجانی

0.150

1.245

تجربهپذیری

0.556

0.907

برونگرایی

0.979

1.004

سازگاری

0.836

0.974

وجدانگرایی

0.899

1.020

ﺛبات هيجانی

0.043

0.775

تجربهپذیری

0.414

0.884

همچنين با افزایش ميزان سازگاری و ﺛبات در هيجانات ،تمایل بـه
انتخاب رنگهای خنثی و سرد کاهش یافته و تمایل بـه انتخـاب رنـگ
گرم افزایش پيدا میکند ،که همسـو بـا نتـایج پـژوهشهـای آیزنـک و
السچر و اسكات میباشد [ .]16، 20همچنين در تحقيقات گذشـته بـه
تفاوت برونگرایان و درونگرایان در ترجيح رنگها اشاره شده به گونهای
که درونگرایان بيشتر رنگهای سرد و برونگرایـان رنـگهـای گـرم را
ترجيح دادهاند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان بيـان کـرد کـه
ویژگیهای شخصيتی افراد در ترجيحات رنـگ پوشـاک ورزشـی نقـش
دارند .از آنجا که پوشاک ورزشی بخش قابل توجهی از بازار محصـوالت
ورزشی را به خود اختصاص داده است ،نتایج این پژوهش میتواند برای
بازاریابان و توليد کنندگان این صنعت مفيد باشد .چون رنگ به عنـوان
یكی از عناصر مهﻢ و جداییناپذیر تبليزات محسوب میشود کـه کـارل
یونگ 1آن را به عنوان "زبان مادری ناخودآگاه" انسان معرفی میکند و
با توجه به اهميت ناخودآگاه در ایجـاد رفتـار خریـد مصـرفکننـدگان،
بازاریابان برنامه و ﻃرحهای بسياری به منظور درک این زبان به اجرا در
1- Carl Jung
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میآورند تا الیههای پنهان آن را آشكار کننـد .همچنـين رنـگ یكـی از
عوامل اصلی بسيار مؤﺛر در انتخاب محصـول در هنگـام خریـد در بـين
مصرفکنندگان محسوب میشود [ .]32بنابراین زیان ناشی از انتخـاب
یک محدوده رنگ نامتعادل به سادگی میتوانـد سـبب از دسـت رفـتن
فروش ،سود و سهﻢ بازار باشد [ .]17در نتيجه توجـه بـه ویژگـیهـای
شخصيتی افراد و توليد پوشاک ورزشی متناسـب بـا پـيشبينـی رنـگ
ترجيحی آنها میتواند در این بخش از بازار کارایی داشته باشـد .از بعـد
روانشناسی نيز ،رنگ انتخابی افراد معرف نوع شخصيت آنها است [،]33
به گونهای که با مشاهده رنگ پوشش یک شخص ،پيشبينی درستی از
شخصيت او حاصل میشود و باعـث شـكلگيـری ارتباﻃـات اجتمـاعی
صحيح میگردد .البته پيشبينی در خصوص ویژگیهـای شخصـيتی از
روی رنگ یک لباس به راحتی اتفاق نمیافتد ،چون افراد ممكـن اسـت
لباسهایی با رنگهای متفاوت بسوشند [ ]34و برای پيشبينی بهتر باید
بررسی کرد که رنگهای انتخابی افراد در کدام گروه (رنـگهـای سـرد،
گرم و خنثی) قرار میگيرند .همانﻃور که در تحليـل توصـيفی دادههـا
مشاهده شد ،افراد نمونه بيشتر در رده سنی باالی  20سال قرار داشتند،
بنابراین نتایج این پژوهش برای افرادی که در این گروه سنی قرار دارند،
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 تجزیـه و.رنگ برای پوشاک ورزشی و بخش سوم پرسشنامه شخصـيت
.تحليل دادهها با روش رگریسيون لجسـتيک چندجملـهای انجـام شـد
فرضيه نقش شخصيت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشـی مـورد بررسـی
 شخصـيت در،قرار گرفت که یافتههـای حاصـل از پـژوهش نشـان داد
پيش بينی رنگ تمام پوشـاک ورزشـی بـه جـز شـورت ورزشـی نقـش
 در ادامه نتایج پژوهش حاضر نشان داد کـه.معنیداری را بازی میکند
 تمایـل بـه انتخـاب،افراد هر چه تجربهپـذیرتر و وجـدانگراتـر باشـند
رنگهای خنثی و سردشان نسبت به گـرم بيشـتر اسـت و بـا افـزایش
 تمایل به انتخاب رنگهای خنثـی،ميزان سازگاری و ﺛبات در هيجانات
.و سرد کاهش یافته و تمایل به انتخاب رنگ گرم افزایش پيدا میکند

قابليت اتكای بيشتری دارد اما بهتر است پژوهشهای بيشتری در جامعه
. سال انجام شود20 آماری کمتر از

ـ نتیجهگیری4
 نفر از دانشگاهيان دانشـگاه مازنـدران در سـنين و379 ،در این تحقيق
 بـرای بررسـی.جنسيت مختلـف بـه صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند
فرضيات این تحقيق پرسشنامه ترکيبی در قالب سـایت ﻃراحـی شـد و
.آدرس ســایت بــه ایميــل نمونــه منتخــب مــورد مطالعــه ارســال شــد
 بخـش اول ویژگـیهـای:پرسشنامه مـذکور شـامل چنـد بخـش بـود
 بخش دوم به منظور بررسـی ترجيحـات،جمعيت شناختی پاسخگویان
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