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بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی
در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران
سید رسول مرتضوی فر ،*1فرزام فرزان ،7میثم
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چکیده:
مقدمه و هدف :با توجه به این که رنگ جزو اولین مؤلفهها در انتخاب محصول است و دغدغه بسیاری از بازاریابان نیز شناخت عوامل
مؤثر بر انتخاب رنگ است ،از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی است.
روششناسی :این پژوهش به روش پیمایشی انجام گردیده ،از لحاظ هدف کاربردی میباشد و شیوه جمعآوری دادهها بهصورت
الکترونیکی ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است .این پرسشنامه در قالب یک سایت و توسط ایمیل ،آدرس سایت برای نمونه
آماری ارسال شد .جامعه آماری این تحقیق دانشگاهیان دانشگاه مازندران بودند که دارای پست الکترونیک بودند .بر اساس جدول مورگان
 129نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند .روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود .ابتدا چند سؤال به منظور
سنجش ویژگیهای دموگرافیک مطرح شده و به منظور بررسی ترجیحات رنگ برای پوشاک ورزشی شامل کفش ،تیشرت ،سوشرت،
شلوار ،کاور ،حوله ،کوله پشتی ،شورت ،کاله ،جوراب ،کولهپشتی سبک ،برای هرکدام یک عکس با  11رنگ سفید ،سیاه ،خاکستری،
قهوهای (بخش رنگهای خنثی) ،سبز ،آبی ،بنفش (بخش رنگهای سرد) ،قرمز ،زرد و نارنجی (بخش رنگهای گرم) قرار داده شد.
دادههای با روش رگرسیون لجستیک چندجملهای تحلیل شده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در سطح  1/19نقش معنی داری را بازی میکند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده میتوان عنوان کرد که زنان تمایل به انتخاب رنگهای گرم و مردان تمایل به
انتخاب رنگ های سرد و خنثی در پوشاک ورزشی خود دارند .از این رو تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی باید از نسبت جنسیت
جامعه هدف خود برای فروش آگاهی کامل داشته و بر اساس آن به تولید پوشاک با رنگهای مختلف بپردازند.
واژههای کلیدی :رنگ ،پوشاک ورزشی ،جنسیت ،دانشگاه مازندران.
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مقدمه:
در عصر حاضر شرکتها برای فروش محصول خود دست به هر کاری میزنند و مردم زیر هجمه سنگین تبلیغات
رسانهای قرارگرفتهاند .در هر ثانیه ،مغز زیر نفوذ حدود  11میلیون بیت از اطالعات قرار میگیرد؛ این اطالعات بیشتر
از طریق چشم دریافت میشوند .با اینحال ،مغز بهصورت آگاهانه میتواند در بهترین شرایط فقط حدود  91بیت از
اطالعات را در هر ثانیه پردازش کند؛ بنابراین توجه و ظرفیت پردازش اطالعات به آنچه که بیشتر جذب کننده باشد
اختصاص داده میشود .درنتیجه ،یک چالش برای بازاریابان و توسعهدهندگان محصول وجود دارد که چگونه میتوان
توجه کسانی که فقط  91بیت از اطالعات را آگاهانه دریافت میکنند را جذب کرد (.)1
1
رنگ به عنوان یکی از عناصر مهم و جداییناپذیر تبلیغات محسوب میشود که کارل یونگ آن را به عنوان
"زبان مادری ناخودآگاه" انسان معرفی میکند و با توجه به اهمیت ناخودآگاه در ایجاد رفتار خرید مصرفکنندگان،
بازاریابان برنامه و طرحهای بسیاری به منظور درک این زبان به اجرا در میآورند تا الیههای پنهان آن را آشکار
کنند .صحبت کردن به زبان ناخودآگاه میتواند یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی باشد که تاکنون توسط انسان
ایجاد شده است.
7
به گفته موسسه تحقیقات رنگ ( ، )ICRذهنیت فرد در مدت  41ثانیه در تعامل با یک فرد یا محصول شکل
میگیرد .حدود  27تا  41درصد از این ذهنیت و ارزیابی محصوالت ،از رنگ آنها صورت میگیرد ( .)7مغز رنگ را
قبل از اشکال وکلمات به رسمیت میشناسد( .)1همچنین در نمایشگاه بینالمللی رنگ سئول ( )7119عنوان شد که
 47/2درصد از خریداران رنگ را به عنوان مهمترین عامل در هنگام خرید محصول در نظر میگیرند .تنها 9/2
درصد از مردم حس المسه و  ./.4بو را به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفتهاند ) .)9در واقع این رنگ است که
در وهله اول توجه مصرفکنندگان را جلب میکند ( .)9رنگ یکی از عوامل اصلی بسیار مؤثر در انتخاب محصول
در هنگام خرید در بین مصرفکنندگان محسوب میشود ( .)2رنگ نه تنها از نظر زیبایی شناسی بسیار مهم است
بلکه به این خاطر که معانی مختلفی را با خود حمل میکند و میتواند رفتار را تحت تأثیر قرار دهد نیز مورد توجه
قرار گرفته است ( .)2بنابراین ،بسیار مهم است که مدیران بازاریابی اهمیت رنگ در بازاریابی را درک کنند ،زیرا
رنگ نقش مهمی در شکلگیری ذهنیت افراد بازی میکند.
بازاریابان میدانند که تصمیمگیری مصرفکننده بهطور متوسط برای خرید یک محصول تا بیش از  ،٪21بر اساس
رنگ آن است ( .)7بهطورکلی ،قدرت رنگ ،ادراک کلی مصرفکننده از محصول و تصمیم خرید را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)1رنگ یکی از عوامل انتخاب پوشاک محسوب میشود که بر چگونگی درک افراد به وسیله دیگران و
برداشت افراد از خودشان اثر میگذارد .این بدان معنی است که مصرفکنندگان هنگام انتخاب پوشاک نسبت به
رنگ آن بسیار حساس هستند (.)4
پاسخ مصرفکنندگان به رنگهای مختلف را میتوان بر اساس عوامل جمعیت شناختی از جمله جنسیت ،سن و
فرهنگ مشخص کرد (7و .)4دید رنگ با توجه به جنس اغلب متفاوت است .در واقع ،از هر دوازده مرد یکی از
کوری رنگی و یا یک کمبود دید رنگی رنج می برد( .)11ترجیح رنگ با توجه به جنسیت متفاوت است ( .)7یافتهها
نشان داد که زنان به علت احساسات ،توجه خود را بیشتر به معطوف رنگ میکنند ( .)11محبی ( )7119و اسعدی
( )1114در تحقیقات خود به تفاوت معنی دار در انتخاب رنگهای آبی ،قرمز و زرد در بین دختران و پسران اشاره
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کرده اند (17و  .)11کودکان از رنگ برای طبقه بندی اشیاء ،تشخیص بین اشیاء و حتی تشخیص جنسیت افراد
استفاده میکنند ( .)19بررسیها در میان نمونه کودکان و بزرگساالن یافتههای متفاوتی را درباره ترجیح رنگ با
توجه به جنسیت نشان داده است .از سویی ،مطالعات پیکاریلو 1و همکاران( )1441هیچ گونه شواهدی برای تایید
تصورات قالبی جنسیتی رایج (مانند صورتی برای دخترها و آبی برای پسرها) نشان نداده است( .)19همچنین
بررسیهای که کاتز و برید )1477(7در میان کودکان دبستانی ،دبیرستانی و دانشجویان انجام دادند نیز نشان داد
هیچ گونه تفاوت معنی داری بین ترجیح رنگ دو جنس وجود ندارد( .)12مطالعه گشه )1472( 1نیز نبود تفاوت
جنسیتی بین ترجیح رنگ را در  1197کودک مکزیکی متذکر شد( .)12عالوه بر این کالرک ( )7112در مطالعات
خود به این نتیجه رسید که تفاوتهای فرهنگی و نژادی در تمایل زنان به انتهای طیف قرمز نقشی ندارد .او در دو
گروه چینی و انگلیسی کار کرد و به نتایج مشابهی دست یافت( ،)2اما از سوی دیگر مطالعات آیزنک 9ارتباط بین
رنگ و جنسیت را خاطر نشان میکند ( .)11در پژوهش میلن و گرینوی )1444(9اگرچه هر دو جنس رنگهای
روشن را به تیره ترجیح دادند؛ اما به طور کلی ترجیح رنگهای روشن در دخترها نسبت به پسرها بیشتر بود(.)2
پژوهشها نشان دادند حساسیت دختران نسبت به رنگها از همان کودکی در مقایسه با پسران بیشتر است (.)19
بررسی سیمون )1421( 2نیز نشان داد که در ترجیح اول تفاوت معناداری بین دو جنس وجود ندارد ،در حالی که زرد
را پسران و قهوهای و قرمز را دختران به عنوان کمترین ترجیح انتخاب کردند(.)14
نظریه تضاد-مخروط 2هورلبرت و لینگ ،)7112(1توصیفی روانشناختی از ترجیح رنگ و تفاوتهای جنسیتی آن بر
پایه خروجیهای مخروطهای متضاد ارائه کرده است .آنها در نظریه خود ترجیح رنگ را فعالیت نسبی فرایندهای
متضادی میدانند که ناشی از پاسخهای مخروطهای رتینال دستگاه بینایی و شبکیه چشم است .آنها پیشنهاد
میکنند تفاوتهای جنسیتی در ترجیح رنگ به مکانیزمهای بیولوژیکی وابسته است که از بافت جوامع "شکارچی-
گردآورنده عذا" 4نشات گرفته است .آنها معتقد هستند زنان رنگهای قرمز را ترجیح میدهند ،زیرا سیستم بینایی
آنها برای جذب و ادراک میوهها و دانههای رسیدهتر در زمینهای از رنگ سبز احتصاصی شدهاند .در نظریه ظرفیت
بوم شناختی شاید بتوان به آسانی ترجیح رنگ را با ترجیح غذا مقایسه کرد .به دلیل این که انسانها به ارزش غذایی
مواد دسترسی مستقیم ندارند از طریق توانایی ژنیتیکی دریافت کنندههای تشخیص ماندد مزه تلخ به ارزش واقعی
آنها پی میبرند .دقیقا همان طور که انسان با خوردن غذاهای سالم ،اما بدمزه احتمال بیشتری برای زنده ماندن
دارند ،همین احتمال درباره اشیاء و موقعیتهای خوب و بد رنگ وجود دارد .نظریه روان بنه جنسیتی 11چهارچوب
نظری دیگری است که میتوان به آن توسل جست .این نظریه چهارچوبی ارائه میدهد تا بتوان تخمین زد چگونه
کودکان و بزرگساالن ممکن است ترجیح رنگ دو شکلی را بر اساس جنسیت 11ایجاد کنند (71و  .)71ابتدا کودکان
از یک جهان اجتماعی دو جنسیتی آگاه میشوند و این اطالعات را درباره خود به کار میبرند .نظریه پردازان روان
بنه جنسیتی معتقد هستند کودکان به طور فعالی اطالعات مربوط به جنسیت را جستجو میکنند و بیشتر به آن
اهمیت میدهند و به این ترتیب یادگیری دیدگاهها معموال در ارتباط با هر دو جنس حاصل میشود .در نتیجه روان
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بنه جنسیت به عنوان یک ساختار دانش سازمان یافتهای است که شامل اطالعات درباره جنسیتها بر اساس
اطالعات محیطی و با پایه زیست آنهاست ،را میتوان تلفیقی از دو تبیین یاده شده در نظر گرفته شود ( .)77به
عبارت دیگر قالبهای فرهنگی شکل گرفته در جوامع مانن صورتی برای دختران و آبی برای پسران ،نکته دگیری
است که میتوان در ترجیح رنگ کودکان و بزرگساالن موثر واقع شود.
خوو )7117(1نشان داد که مردان تحمل بیشتری از زنان نسبت به رنگهای خاکستری ،سفید یا سیاه و سفید دارند
و زنان بیشتر به ترکیبی از قرمز و آبی واکنش نشان داد .همچنین مشخص شد که ترکیبی از رنگهای قرمز و آبی
بیشتر توسط بزرگساالن ترجیح داده شده بود ( .)11لباس بخش مهمی از هویت در زندگی است .نوع پوشش نه
تنها بر شخصیت تاثیر مهمی دارد ،بلکه باعث شکلگیری شخصیت و منزلت اجتماعی شخص در اجتماع میشود.
بنابراین هر فرد با انتخاب سبک پوشش متفاوت هویت شخصی خویش را به نمایش گذارد (.)71
صنعت پوشاک در تجارت جهانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده چرا که محصوالت این صنعت سهم  7/1درصدی
از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است بطوری که طبق آمار در سال  7111ساالنه چیزی بیش از یک
تریلیون دالر در جهان صرف پوشاک وکفش میشود ( .)79در میان صنایع سودآور و درآمدزا ،صنعت ورزش یکی
از قطبهای مهم سودآوری میباشد .در مطالعة مؤسسة مدیریت کرنی آ .تی ( )7111ارزش صنعت جهانی ورزش
بیش از  271بیلیون دالر برآورد شد .پوشاک ورزشی بخش مهمی از بازار محصوالت ورزشی است که در درجه اول
به عنوان پوشاک و کفش ساخته شده برای مشارکت در ورزش تعریف میشود؛ هرچند که در حال حاضر نیز شامل
لباسهایی میشود که توسط مردم برای فعالیتهای روزانه استفاده میشود ( .)79این پوشاک که گاها برای فعالیت
روزانه نیز استفاده میشوند برخی مانند کفش ،شلوار ،سوشرت که بیشتر در دید عموم قرار دارند به عنوان لباسهای
رو و برخی مانند شورت ،جوراب و حوله که احتمال دیده شدن آنها در سطح عموم کم است به عنوان پوشاک زیر
مطرح هستند .نتایج تحقیقات ،نشان میدهد که در اوایل دهه  7111پوشاک ورزشی  77درصد از کل سهم بازار
پوشاک جهان را به خود اختصاص داده بود که به تدریج این مقدار در سالهای بعد افزایش یافت .از آنجا که بازار
پوشاک ورزشی درصد چشمگیری از بازار کل پوشاک را به خود اختصاص میدهد ،مطالعه مصرفکنندگان این
بخش از بازار به شدت به نفع تولیدکنندگان و پژوهشگران پوشاک ورزشی خواهد بود ( .)72زیان ناشی از انتخاب
یک محدوده رنگ نامتعادل به سادگی میتواند سبب از دست رفتن فروش ،سود و سهم بازار باشد ( .)4تفاوتهای
جمعیت شناختی بین مصرفکنندگان پوشاک ورزشی باعث میشود که به عنوان جوامع مختلفی مورد تحقیق قرار
گیرند .با توجه به اهمیت ورزش دانشگاهیان که امروزه مورد توجه قرار دارند ،این افراد جزو مشتریان عمده پوشاک
ورزشی کشورمحسوب میشوند .بنابرین به عنوان بازار هدف صنعت پوشاک ورزشی مانند شرکتهای تولیدی
پوشاک و فروشندگان آنها مطرح هستند .با این حال تشخیص انواع کاالی مورد نیاز این مشتریان ،در سوگیری و
جهت یابی برنامه تولید و توزیع انها نقش بسزایی می تواند داشته باشد .از این تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش
جنسیت بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران میباشد.
روش شناسی
تحقیق حاضر از نوع پیشبینی بوده ،به روش پیمایشی انجام گردیده و از لحاظ هدف کاربردی میباشد .شیوه
جمعآوری دادهها میدانی و با استفاده از پرسشنامه ترکیبی به صورت الکترونیکی میباشد .جامعه آماری این تحقیق
1 Khouw
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شامل کلیه دانشگاهیان دانشگاه مازندران که دارای پست الکترونیک هستند بوده است .بر اساس جدول مورگان و
با توجه به حجم جامعه 129 ،نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند .روش نمونهگیری به صورت
تصادفی ساده بوده است و آزمودنیها با توجه به ایمیلهای در دسترس انتخاب شدهاند .به  9هزار ایمیل منحصر به
فرد پرسشنامه ارسال و در نهایت  124پاسخ قابل استناد دریافت شد .با توجه به پیشنه پرسشنامه اینترنتی ابتدا
ایمیلها به  9هزار نفر ارسال شد و به مدت دو هفته پاسخها دریافت شد ،سپس مجددا به منظور یادآوری به این 9
هزار نفر دوباره ایمیل ارسال شد که به مدت دو هفته فرصت پاسخگویی داشتند .در نهایت کل فرآیند پاسخگویی
به پرسشنامهها به صورت اینترنتی و در مدت یک ماه انجام شد.
پرسشنامه این تحقیق ،حاوی دو قسمت سؤاالت )1 :ویژگیهای جمعیتشناختی و  )7انتخاب رنگ پوشاک بوده
است:
 )1سؤاالت ویژگیهای جمعیتشناختی شامل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت بوده است.
 )7برای انتخاب رنگ پوشاک ورزشی  11سوال برای کفش ،تی شرت ،سوشرت ،شلوار،کاله ،جوارب ،کوله پشتی،
کاور ،حوله ،کوله پشتی سبک ،شورت ورزشی(یک سوال برای هر پوشاک) با ده گزینه مصور درسه بخش رنگهای
خنثی (سفید ،سیاه ،خاکستری و قهوهای) ،رنگهای سرد (آبی ،بنفش و سبز) و رنگهای گرم (قرمز ،نارنجی و
زرد).برای هرکدام از پوشاک مطرح شده است.
به منظور توصیف دادهها ،از آمار توصیفی شامل میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانی ،حداقل ،حداکثر و انحراف استاندارد
گردید .جهت آزمون فرضیات تحقیق ،با توجه به چند وجهی بودن متغیرهای تحقیق ،از روش رگرسیون لجستیک
چند جملهای استفاده شده است .هر یک از فرضیههای تحقیق با درجه اطمینان  49درصد با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  71آزمون گردیده است.
یافتهها
بررسی یافتههای توصفی نشان داد که از مجوع  124نفر نمونه آماری  711نفر آقا با میانگین سنی  11±4و 191
نفر نیز خانم با میانگین سنی  74±1/9بودند .همچنین توزیع نمونه از نظر سطح تحصیالت نیز به این صورت بود
که  2نفر در مقطع کاردانی 91 ،نفر کارشناسی 117 ،نفر ارشد و  191نفر دکتری و باالتر در حال تحصیل بودند.
به منظور بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ ،با توجه به سه وجهی بودن متغیر وابسته که به سه بخش خنثی،
سرد و گرم تقسیم شده است ابتدا رنگ گرم به عنوان معیار در نظر گرفته شده و ضرایب رنگهای سرد و خنثی
نسبت به گرم محاسبه شدهاند .به صورت کلی سه حالت مختلف شامل :گرم نسبت به خنثی ،گرم نسبت به سرد و
سرد نسبت خنثی در خروجی رگرسیون وجود دارد .بنابراین باید برای هر متغیر  1جدول با حاالت ذکر شده آورده
شود ولی با توجه به ازدیاد جداول از حالتهای که نقش جنسیت در هیچکدام از کاالها معنیدار نبوده چشمپوشی
شده و نتایج آن آورده نشده است .بدین منظور نسبتهای شانس برای جنسیت در حاالت گرم نسبت به خنثی و
گرم نسبت به سرد به ترتیب در جدول  1و  7آورده شده است.
یافتههای رگرسیون لجستیک (گرم نسبت به خثی)
جدول شماره  1آزمون معنیداری جنسیت برای پوشاک و نسبتهای شانس را برای رنگهای گرم نسبت به خنثی
نشان میدهد.
جدول  .1سطح معنیداری و نسبت شانس رنگ گرم نسبت به خنثی بر اساس متغیر جنسیت
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پوشاک

متغیرها

کفش

جنسیت

سوشرت

جنسیت

تیشرت

جنسیت

شلوار

جنسیت

کوله پشتی

جنسیت

حوله

جنسیت

شورت

جنسیت

جوراب

جنسیت

کاله

جنسیت

کوله پشتی سبک

جنسیت

سطوح
زن

سطح معنی داری
1/111

نسبت شانس
9/194

مرد
زن

1/111

1/192

مرد
زن

1/117

7/111

مرد
زن

1/111

7/494

مرد
زن

1/111

1/442

مرد
زن

1/114

1/412

مرد
زن

1/119

7/111

مرد
زن

1/171

7/991

مرد
زن

1/111

7/111

مرد
زن

1/191

1/994

مرد
زن

1/111

7/121

جنسیت
کاور
مرد
همانطورکه در جدول  1مالحظه میشود به جز کوله پشتی سبک نقش جنسیت در انتخاب رنگ تمام پوشاک
در سطح  1/19معنیدار است .برآوردهای نسبت شانس محاسبه شده برای هریک از پوشاک را میتوان به این
صورت تفسیر کرد :در مورد کفش شانس انتخاب رنگهای گرم نسبت به خنثی برای زنان  9/11برابر مردان
میباشد .همچنین شانس انتخاب رنگهای گرم نسبت به خنثی برای زنان درمورد سوشرت ،تیشرت ،شلوار ،کوله
پشتی ،حوله ،شورت ،جوراب ،کاله و کاور ورزشی به ترتیب7/11 ،7/91 ،7/71 ،1/41 ،7/11 ،1/11 ،7/91 ،1/11 :
و  7/41برابر مردان میباشد.
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یافتههای رگرسیون لجستیک (گرم نسبت به سرد)
جدول شماره  7آزمون معنیداری جنسیت برای پوشاک و نسبتهای شانس را برای رنگهای گرم نسبت به سرد
نشان میدهد.
جدول  .2سطح معنیداری و نسبت شانس رنگ گرم نسبت به سرد بر اساس متغیر جنسیت
نسبت شانس
سطح معنی داری
سطوح
متغیرها
پوشاک
9/11
1/112
زن
جنسیت
کفش
مرد
1/29
1/111
زن
جنسیت
سوشرت
مرد
7/41
1/111
زن
جنسیت
تیشرت
مرد
1/922
1/112
زن
جنسیت
شلوار
مرد
1/922
1/111
زن
جنسیت
کوله پشتی
مرد
7/91
1/111
زن
جنسیت
حوله
مرد
7/91
1/119
زن
جنسیت
شورت
مرد
7/122
1/119
زن
جنسیت
جوراب
مرد
7/79
1/119
زن
جنسیت
کاله
مرد
7/71
1/179
زن
جنسیت
کوله پشتی سبک
مرد
1/11
1/111
زن
جنسیت
کاور
مرد
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همانطورکه در جدول  7مالحظه میشود به جز شلوار ،کوله پشتی و جوراب نقش جنسیت در انتخاب رنگ
تمام پوشاک در سطح  1/19معنیدار است .برآوردهای نسبت شانس محاسبه شده برای هریک از پوشاک را میتوان
به این صورت تفسیرکرد :شانس انتخاب رنگهای گرم نسبت به سرد برای زنان در کفش سوشرت ،تیشرت ،حوله،
شورت ،کاله ،کوله پشتی سبک و کاور ورزشی به ترتیب 7/71 ،7/79 ،7/91 ،7/91 ،7/41 ،1/29 ،9/11 :و 1/11
برابر مردان میباشد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش در این جامعه آماری نشان دهنده این است که بیشترین رنگ انتخابی در لباسهای رو که شامل
کفش ،سوشرت و شلوار ورزشی میشود رنگهای خنثی بوده و به ترتیب بعد از آن رنگهای سرد و گرم در اولویت
بعدی قرار داشتند .در خصوص اولویت انتخاب رنگ ترجیحی برای پوشاک زیر که شامل تیشرت ،کاور و شورت
ورزشی میشود نیز به ترتیب رنگهای سرد ،گرم و خنثی رنگ برتر نمونه آماری این تحقیق بودند .یافتهها نشان
دهنده این امر است که رنگ انتخابی پوشاکی که احتمال دیده شدن در سطح جامعه را دارند بیشتر خنثی بوده و
همچنین در پوشاکی که به عنوان پوشاک زیر مطرح هستند و در سطح عموم کمتر دیده میشوند نیز رنگهای
سرد و گرم رنگ انتخابی برتر بودهاند .در این بین جنسیت نقش اساسی را در پیش بینی رنگ انتخابی برای پوشاک
ورزشی بازی میکند .در تمام کاالهای ورزشی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند نتایج رگرسیون
لجستیک چند جمله ای نشان داد که زنان ،رنگهای گرم را چندین برابر بیشتر نسبت به رنگهای سرد و خنثی
انتخاب کرده بودند .بنابراین با توجه یافتهها میتوان بیان کرد که زنان در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به رنگهای
گرم و مردان به رنگهای سرد و خنثی تمایل دارند .نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات خوو،)7117(1
سینگ ،)7112(7ویلسون و همکاران ،)7111(1فیشر ،)7111(9سنتنز ،)7111(9اسعدی و همکاران ( ،)1114محبی
( )7119و کالرک )7112(2همخوانی دارد .در تمام تحقیقات ذکر شده از جنسیت به عنوان عامل موثر در ترجیح
رنگ یاد شده بهگونهای که زنان به رنگهای گرم و مردان به رنگهای سرد عالقه نشان دادند .اما نتایج تحقیقات
یاد شده ،با برخی تحقیقات دیگر مغایرت دارد .از جمله با نتایج تحقیقات پیکاریلو و همکاران ( ،)1441کاتز و برید
( )1477و گشه ( )1472ناهمسو بوده است .تفسیر و توجیه یافتههای بهدست آمده بر اساس نظریه ظرفیت بوم
شناختی امکان پذیر است .بر این اساس ترجیحات رنگ  ،بیان کننده پاسخهای هیجانی انباشته شده افراد به
رویدادها و اشیاء محیطی است که به شدت با رنگهای خاص (گرم برای زنان و سرد برای مردان) مرتبط است.
عالوه بر این بر مبانی نظریه روان بنه جنسیتی ،تصورات رایج جنسیتی در جامعه مبنی بر نوع انتخاب رنگ پوشش
و وسایل دختران و پسران و حتی تزئینات داخلی اتاق در این باره بی تاثیر نیست .بهطور کلی در نتیجهگیری میتوان
گفت از نظریه روان بنه جنسیتی ،یکی از نظریههای تبیین تفاوتهای جنسی در ترجیح رنگ ،میتوان استفاده کرد.
برای مثال اگر اطالعات قبل از تولد درباره کودکی که قرار است چند ماه دیگر متولد شود در دسترس والدین قرار
گیرد و جنس کودک مورد نظر مشخص میشود ،تمایل در خرید لباس به رنگ صورتی برای دختران و آبی برای
پسران ایجاد میشود .کودکانی که در چنین جو فرهنگی بزرگ میشوند این تمایل را درونی ساخته و در شرایط و
9 Fisher
9 Zentner
2 Clarck

1 Khouw
7 Singh
1 Wilson et al
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موقعیتها با چنین سوگیری دست به انتخاب میزنند و در نتیجه ترجیح رنگ آنها نیز تحت تاثیر این جریان مهم
قرار خواهد گرفت .گفتنی است که اکثر پژوهشهای گذشته به روش توصیفی انجام شده و تنها به گزارشی از تفاوت
انتخاب رنگ در بین دو جنس اکتفا کردهاند؛ ولی در پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی نقش جنسیت در تعیین رنگ
پوشاک ورزشی پرداخته شده است .در تحقیقات جدیدتر نسبت به گذشته نتایج بیشتر موید نقش جنست در پیشبینی
رنگ ترجیحی میباشد .با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینههای مختلف بهنظر میرسد مردم تصویر
روشنتری از رنگها و کاربرد آنها پیدا کردهاند و این خود میتواند دلیلی بر ناهمسو بودن تحقیقات گذشته با نتایج
تحقیق حاضر باشد.
ادارک و ترجیح رنگ برای محصوالت مختلف متفاوت است .همچنین در پژوهشهای گذشته ترجیح رنگ در
محصول خاصی در نظر گرفته نشده و صرفا نظر افراد در مورد خود رنگ بررسی شده است .لذا این تحقیق از این
حیث که ترجیح رنگ را در حوزه پوشاک ورزشی و با ابزار اینترنتی انجام داده ،همگام با پیشرفت فنآوری گام
برداشته و به مثابه یک فروشگاه واقعی با حذف عواملی مانند قیمت ،برند و کیفیت با مطرح کردن این موضوع که
این کاالهای به عنوان هدیه به شما داده خواهد شد گامی نوآورانه در این حوزه برداشته است .جامعه دانشگاهی
کشور از گذشته مورد توجه محققین مختلف بوده و با توجه با تاثیر غیرقابل انکار این قشر در جامعه همیشه جزو
مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه کالن کشور بوده است .به طور خالصه ،نتایج این تحقیق بیانگر نقش
پیشبینی کننده جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی دانشگاهیان دانشگاه مازندران بوده است .با توجه به
یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود مدیران ورزشی دانشگاهها میتوانند با خرید لباسهای ورزشی با رنگهای مورد
عالقه جامعه دانشگاهی گامی موثر در جهت افزایش میل و عالقه این قشر به ورزش بردارند .همچنین به فروشگاه-
های ورزشی توصیه میشود برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از عدم فروش پوشاک ورزشی ،به رنگ پوشاک
در هنگام سفارش و خرید آنها توجه کنند ،به گونهای که برای پوشاکی که احتمال پوشیدن آن در انظار عموم را
میدهند رنگهای خنثی و برای پوشاک زیر رنگهای سرد و گرم مناسبترند و فروش بیشتری را به همراه خواهند
داشت .فروشگاههای ورزشی باید با شناسایی ویژگیهای دموگرافیک مشتریان خود آگاهی کامل از جنسیت آنها
داشته باشند و این را در نظر بگیرند که رنگهای گرم برای زنان و رنگهای سرد و خنثی برای آقایان فروش
بیشتری خواهد داشت.
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