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 نقش  جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی  بررسی

 در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران

 1شیرخدایی، میثم 7، فرزام فرزان*1سید رسول مرتضوی فر

 چکیده:

در انتخاب محصول است و دغدغه بسیاری از بازاریابان نیز شناخت عوامل  هابا توجه به این که رنگ جزو اولین مؤلفه هدف:مقدمه و 

 نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی است. مؤثر بر انتخاب رنگ است، از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی

صورت ها بهآوری دادهباشد و شیوه جمعروش پیمایشی انجام گردیده، از لحاظ هدف کاربردی میاین پژوهش به  شناسی:روش

نمونه  یک سایت و توسط ایمیل، آدرس سایت برای این پرسشنامه در قالبمحقق ساخته بوده است. پرسشنامه الکترونیکی، با استفاده از 
بودند. بر اساس جدول مورگان  انشگاه مازندران بودند که دارای پست الکترونیکجامعه آماری این تحقیق دانشگاهیان د آماری ارسال شد.

نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابتدا چند سؤال به منظور  129
رت، شرت، سوشکفش، تیشامل  برای پوشاک ورزشیهای دموگرافیک مطرح شده و به منظور بررسی ترجیحات رنگ سنجش ویژگی

تری، سفید، سیاه، خاکسرنگ  11هرکدام یک عکس با برای پشتی سبک، شلوار، کاور، حوله، کوله پشتی، شورت، کاله، جوراب، کوله
رار داده شد. های گرم( ققرمز، زرد و نارنجی )بخش رنگ های سرد(،بز، آبی، بنفش )بخش رنگس های خنثی(،ای )بخش رنگقهوه
 ای تحلیل شده است.رگرسیون لجستیک چندجمله های با روشداده

 کند. نقش معنی داری را بازی می 19/1نتایج نشان داد که جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در سطح  ها:یافته

های گرم و مردان تمایل به انتخاب رنگزنان تمایل به توان عنوان کرد که با توجه به نتایج به دست آمده می گیری:بحث و نتیجه

های سرد و خنثی در پوشاک ورزشی خود دارند. از این رو تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی باید از نسبت جنسیت انتخاب رنگ
 های مختلف بپردازند.جامعه هدف خود برای فروش آگاهی کامل داشته و بر اساس آن به تولید پوشاک با رنگ

 

 رنگ، پوشاک ورزشی، جنسیت، دانشگاه مازندران. های کلیدی:واژه
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 مقدمه:
زنند و مردم زیر هجمه سنگین تبلیغات ها برای فروش محصول خود دست به هر کاری میدر عصر حاضر شرکت

 ترشیب این اطالعات رد؛یگیمقرار  از اطالعات تیب ونیلیم 11حدود نفوذ زیر مغز  ه،یدر هر ثان .اندقرارگرفتهای رسانه
از  تیب 91 حدود فقطشرایط  نیبهتردر  دتوانیآگاهانه م صورت، مغز بهحالنیا . باشونددریافت میچشم  قیاز طر

 ننده باشدک جذب شتریپردازش اطالعات به آنچه که ب تیظرف وتوجه  نی؛ بنابراکند پردازش هیدر هر ثان را اطالعات
توان یمچگونه  وجود دارد که دهندگان محصولو توسعه ابانیبازار یچالش برا کی جه،ی. درنتشودمیاختصاص داده 

 .(1) کردکنند را جذب می افتیاز اطالعات را آگاهانه در تیب 91که فقط  یکسان توجه
 عنوان بهآن را  1ونگیکارل که  شودیمتبلیغات محسوب  ریناپذییجدایکی از عناصر مهم و  عنوان بهرنگ      
، کنندگانمصرف دیرفتار خر جادیدر ا ناخودآگاهو با توجه به اهمیت  کندیمانسان معرفی  "ناخودآگاه یزبان مادر"

ی پنهان آن را آشکار هاهیالتا  آورندیم دردرک این زبان به اجرا  منظور بههای بسیاری بازاریابان برنامه و طرح
ون توسط انسان که تاکن ی باشدابیبازارهای ابزار نیتراز قدرتمند یکی تواندیصحبت کردن به زبان ناخودآگاه م کنند.

 است.  شده جادیا

شکل محصول  ایفرد  کیدر تعامل با  هیثان 41در مدت  فردذهنیت ،  7(ICRرنگ ) قاتیگفته موسسه تحق به      
مغز رنگ را  .(7) گیردصورت می هاآن از رنگی محصوالت، ابیارزذهنیت و  نیدرصد از ا 41تا  27 حدود .گیردمی

که شد ( عنوان 7119)رنگ سئول  یالمللنیب شگاهینما . همچنین در(1)شناسدیم تیقبل از اشکال وکلمات به رسم
 2/9 . تنهارندیگیم نظر در محصول دیخرهنگام در  عامل نیترمهمعنوان  بهرا رنگ  دارانیدرصد از خر 2/47

رنگ است که  نیواقع ا در. (9 (اندترین عامل در نظر گرفته./. بو را به عنوان مهم4از مردم حس المسه و درصد 
 مؤثر در انتخاب محصول اریبس یاز عوامل اصل یکیرنگ  .(9) کندیم جلبرا کنندگان در وهله اول توجه مصرف

مهم است  اریبس یشناس ییبایتنها از نظر ز . رنگ نه(2) شودیممحسوب  کنندگانمصرفخرید در بین  در هنگام
ورد توجه دهد نیز م قرار ریتحت تأث را رفتار تواندیم و کندیحمل ممختلفی را با خود  یمعانکه خاطر  نیبلکه به ا

 رایز ،را درک کنند یابیرنگ در بازار تیاهم یابیبازار رانیمهم است که مد اریبس ن،یبنابرا (.2) قرار گرفته است
 .کندیمافراد بازی  تیذهن یریگدر شکلی رنگ نقش مهم

اساس  بر ،٪21از  شیمحصول تا ب کی دیخر یطور متوسط براکننده بهمصرف یریگمیکه تصم دانندیم ابانیبازار
قرار  ریرا تحت تأث دیخر میتصم کننده از محصول ومصرف یادراک کل، قدرت رنگ ،یطورکل. به(7) رنگ آن است

ان و دیگر لهیوس بهکه بر چگونگی درک افراد  شودیمیکی از عوامل انتخاب پوشاک محسوب  رنگ .(1)دهد می
به  بتنس پوشاککنندگان هنگام انتخاب است که مصرف ینمع دانب نی. اگذاردیمبرداشت افراد از خودشان اثر 

 (.4)حساس هستند  اریبس آن رنگ
و  نس ت،یجمله جنس ازی شناخت تیاساس عوامل جمع بر توانیرا م های مختلفبه رنگکنندگان پاسخ مصرف

از  دوازده مرد یکی از هر واقع، در .است متفاوت اغلب جنس به توجه با رنگ دید (.4و7) کرد مشخص فرهنگ
 هایافته .(7) است متفاوت جنسیت به توجه با رنگ ترجیح .(11)برد می رنج رنگی دید کمبود یک یا و رنگی کوری

( و اسعدی 7119محبی )  .(11) کنندمعطوف رنگ می به بیشتر احساسات، توجه خود را علت به زنان که نشان داد
بین دختران و پسران اشاره در  های آبی، قرمز و زرددر انتخاب رنگ( در تحقیقات خود به تفاوت معنی دار 1114)
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کودکان از رنگ برای طبقه بندی اشیاء، تشخیص بین اشیاء و حتی تشخیص جنسیت افراد  .(11و 17) کرده اند
های متفاوتی را درباره ترجیح رنگ با ها در میان نمونه کودکان و بزرگساالن یافتهبررسی (.19)کنند استفاده می

هیچ گونه شواهدی برای تایید  (1441و همکاران) 1سویی، مطالعات پیکاریلو توجه به جنسیت نشان داده است. از
. همچنین (19)تصورات قالبی جنسیتی رایج )مانند صورتی برای دخترها و آبی برای پسرها( نشان نداده است

داد  نشان ( در میان کودکان دبستانی، دبیرستانی و دانشجویان انجام دادند نیز1477)7های که کاتز و بریدبررسی
( نیز نبود تفاوت 1472) 1. مطالعه گشه(12)هیچ گونه تفاوت معنی داری بین ترجیح رنگ دو جنس وجود ندارد

( در مطالعات 7112عالوه بر این کالرک ) .(12)کودک مکزیکی متذکر شد 1197جنسیتی بین ترجیح رنگ را در 
مایل زنان به انتهای طیف قرمز نقشی ندارد. او در دو های فرهنگی و نژادی در  تخود به این نتیجه رسید که تفاوت

ارتباط بین  9، اما از سوی دیگر مطالعات آیزنک(2)گروه چینی و انگلیسی کار کرد و به نتایج مشابهی دست یافت
های ( اگرچه هر دو جنس رنگ1444)9. در پژوهش میلن و گرینوی(11)کند رنگ و جنسیت را خاطر نشان می

. (2)های روشن در دخترها نسبت به پسرها بیشتر بودره ترجیح دادند؛ اما به طور کلی ترجیح رنگروشن را به تی
. (19)ها از همان کودکی در مقایسه با پسران بیشتر است ها نشان دادند حساسیت دختران نسبت به رنگپژوهش

نیز نشان داد که در ترجیح اول تفاوت معناداری بین دو جنس وجود ندارد، در حالی که زرد  (1421) 2بررسی سیمون
 .(14)ای و قرمز را دختران به عنوان کمترین ترجیح انتخاب کردندرا پسران و قهوه

 رهای جنسیتی آن ب(، توصیفی روانشناختی از ترجیح رنگ و تفاوت7112)1هورلبرت و لینگ 2مخروط-نظریه تضاد 
ای هدر نظریه خود ترجیح رنگ را فعالیت نسبی فرایند آنهاهای متضاد ارائه کرده است. های مخروطپایه خروجی
های رتینال دستگاه بینایی و شبکیه چشم است. آنها پیشنهاد های مخروطدانند که ناشی از پاسخمتضادی می

-شکارچی"وژیکی وابسته است که از بافت جوامع های بیولهای جنسیتی در ترجیح رنگ به مکانیزمکنند تفاوتمی
ی دهند، زیرا سیستم بینایرا ترجیح می های قرمزنشات گرفته است. آنها معتقد هستند زنان رنگ 4"گردآورنده عذا

اند. در نظریه ظرفیت ای از رنگ سبز احتصاصی شدهتر در زمینههای رسیدهها و دانهآنها برای جذب و ادراک میوه
ا به ارزش غذایی هاختی شاید بتوان به آسانی ترجیح رنگ را با ترجیح غذا مقایسه کرد. به دلیل این که انسانبوم شن

ه ارزش واقعی تلخ بهای تشخیص ماندد مزه مواد دسترسی مستقیم ندارند از طریق توانایی ژنیتیکی دریافت کننده
های سالم، اما بدمزه احتمال بیشتری برای زنده ماندن برند. دقیقا همان طور که انسان با خوردن غذاها پی میآن

چهارچوب  11نظریه روان بنه جنسیتی های خوب و بد رنگ وجود دارد.دارند، همین احتمال درباره اشیاء و موقعیت
 دهد تا بتوان تخمین زد چگونهتوان به آن توسل جست. این نظریه چهارچوبی ارائه مینظری دیگری است که می

ابتدا کودکان (. 71و 71)ایجاد کنند  11بزرگساالن ممکن است ترجیح رنگ دو شکلی را بر اساس جنسیت کودکان و
برند. نظریه پردازان روان شوند و این اطالعات را درباره خود به کار میاز یک جهان اجتماعی دو جنسیتی آگاه می

شتر به آن کنند و بیجنسیت را جستجو میبنه جنسیتی معتقد هستند کودکان به طور فعالی اطالعات مربوط به 
ان شود. در نتیجه روها معموال در ارتباط با هر دو جنس حاصل میدهند و به این ترتیب یادگیری دیدگاهاهمیت می
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 ها بر اساسای است که شامل اطالعات درباره جنسیتبنه جنسیت به عنوان یک ساختار دانش سازمان یافته
. به (77)توان تلفیقی از دو تبیین یاده شده در نظر گرفته شود یه زیست آنهاست، را میاطالعات محیطی و با پا

ته دگیری نک تی برای دختران و آبی برای پسران،صورهای فرهنگی شکل گرفته در جوامع مانن عبارت دیگر قالب
 توان در ترجیح رنگ کودکان و بزرگساالن موثر واقع شود.است که می

 دارند فیدس و سیاه یا سفید های خاکستری،نسبت به رنگ زنان از بیشتری تحمل مردان که داد نشان( 7117)1خوو
 آبی و قرمز هایرنگ از ترکیبی که شد مشخص همچنین داد. نشان واکنش آبی و قرمز از ترکیبی به بیشتر زنان و

است. نوع پوشش نه  یگزنددر لباس بخش مهمی از هویت  .(11) بود شده داده ترجیحساالن بزرگ بیشتر توسط
شود. می در اجتماعشخص  شخصیت و منزلت اجتماعی گیریباعث شکلتاثیر مهمی دارد، بلکه  تنها بر شخصیت
 (.71) دهویت شخصی خویش را به نمایش گذار متفاوت سبک پوششبا انتخاب بنابراین هر فرد 

درصدی  1/7محصوالت این صنعت سهم  ده چرا کهصنعت پوشاک در تجارت جهانی از اهمیت باالیی برخوردار بو 
زی بیش از یک یساالنه چ 7111بطوری که طبق آمار در سال  از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است

در میان صنایع سودآور و درآمدزا، صنعت ورزش یکی  (.79) شودتریلیون دالر در جهان صرف پوشاک وکفش می
( ارزش صنعت جهانی ورزش 7111) باشد. در مطالعة مؤسسة مدیریت کرنی آ. تیمیهای مهم سودآوری از قطب
بیلیون دالر برآورد شد. پوشاک ورزشی بخش مهمی از بازار محصوالت ورزشی است که در درجه اول  271بیش از 

امل ز ششود؛ هرچند که در حال حاضر نیبه عنوان پوشاک و کفش ساخته شده برای مشارکت در ورزش تعریف می
این پوشاک که گاها برای فعالیت  .(79)شود های روزانه استفاده میشود که توسط مردم برای فعالیتهایی میلباس

ای هشوند برخی مانند کفش، شلوار، سوشرت که بیشتر در دید عموم قرار دارند به عنوان لباسروزانه نیز استفاده می
حتمال دیده شدن آنها در سطح عموم کم است به عنوان پوشاک زیر رو و برخی مانند شورت، جوراب و حوله که ا

درصد از کل سهم بازار  77پوشاک ورزشی  7111 دههکه در اوایل  دهدیمنتایج تحقیقات، نشان مطرح هستند. 
ازار ب که آنجا از بعد افزایش یافت. یهاسال درتدریج این مقدار  پوشاک جهان را به خود اختصاص داده بود که به

ن ای کنندگانمصرف مطالعه، دهدیماختصاص را به خود  پوشاک ورزشی درصد چشمگیری از بازار کل پوشاک
زیان ناشی از انتخاب  (.72)به نفع تولیدکنندگان و پژوهشگران پوشاک ورزشی خواهد بود  شدت بهبخش از بازار 

 یهاتفاوت(. 4) باشد فروش، سود و سهم بازار رفتن از دست سبب تواندیم به سادگی نامتعادلمحدوده رنگ  کی
قرار  جوامع مختلفی مورد تحقیقبه عنوان شود که پوشاک ورزشی باعث می کنندگانمصرفجمعیت شناختی بین 

اک عمده پوش انمشتری این افراد جزو ورزش دانشگاهیان که امروزه مورد توجه قرار دارند، به اهمیت با توجهد. گیرن
دی های تولیشرکتصنعت پوشاک ورزشی مانند بازار هدف  عنوان بهبنابرین شوند. محسوب میکشورورزشی 
. با این حال تشخیص انواع کاالی مورد نیاز این مشتریان، در سوگیری و مطرح هستندو فروشندگان آنها  پوشاک 

 ررسی نقشتحقیق حاضر به دنبال ب جهت یابی برنامه تولید و توزیع انها نقش بسزایی می تواند داشته باشد. از این
 باشد.دانشگاه مازندران می انیدانشگاه در بینبر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی جنسیت 

 روش شناسی
 وهیشباشد. و از لحاظ هدف کاربردی می بینی بوده، به روش پیمایشی انجام گردیدهتحقیق حاضر از نوع پیش

ن تحقیق جامعه آماری ای باشد.ی میکیالکترون صورت بهترکیبی  نامهپرسشمیدانی و با استفاده از  هادادهی آورجمع

 

1 Khouw 
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رگان و بر اساس جدول مو دانشگاه مازندران که دارای پست الکترونیک هستند بوده است. دانشگاهیانشامل کلیه 
ت به صور گیری. روش نمونهتحقیق در نظر گرفته شدندنفر به عنوان نمونه آماری  129با توجه به حجم جامعه، 

هزار ایمیل منحصر به  9اند. به های در دسترس انتخاب شدهها با توجه به ایمیلتصادفی ساده بوده است و آزمودنی
پاسخ قابل استناد دریافت شد. با توجه به پیشنه پرسشنامه اینترنتی ابتدا  124فرد پرسشنامه ارسال و در نهایت 

 9ها دریافت شد، سپس مجددا به منظور یادآوری به این ه مدت دو هفته پاسخهزار نفر ارسال شد و ب 9ها به ایمیل
هزار نفر دوباره ایمیل ارسال شد که به مدت دو هفته فرصت پاسخگویی داشتند. در نهایت کل فرآیند پاسخگویی 

 ها به صورت اینترنتی و در مدت یک ماه انجام شد.به پرسشنامه
( انتخاب رنگ پوشاک بوده 7و  شناختیهای جمعیت( ویژگی1مت سؤاالت: تحقیق، حاوی دو قساین پرسشنامه 

 است:
 بوده است.، میزان تحصیالت جنسیت، سن شناختی شاملهای جمعیتسؤاالت ویژگی (1

سوال برای کفش، تی شرت، سوشرت، شلوار،کاله، جوارب، کوله پشتی،  11برای انتخاب رنگ پوشاک ورزشی  (7
های گدرسه بخش رنکاور، حوله، کوله پشتی سبک، شورت ورزشی)یک سوال برای هر پوشاک( با ده گزینه مصور 

های گرم )قرمز، نارنجی و رنگهای سرد )آبی، بنفش و سبز( و ای(، رنگ)سفید، سیاه، خاکستری و قهوه خنثی
 برای هرکدام از پوشاک مطرح شده است.زرد(.

ها، از آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، حداقل، حداکثر و انحراف استاندارد به منظور توصیف داده
یک رگرسیون لجستگردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق، با توجه به چند وجهی بودن متغیرهای تحقیق، از روش 

درصد با استفاده از نرم افزار  49های تحقیق با درجه اطمینان ای استفاده شده است. هر یک از فرضیهچند جمله
SPSS  آزمون گردیده است. 71نسخه 

                                                                                                              هایافته
 191و  11±4با میانگین سنی  نفر آقا 711 نفر نمونه آماری  124از مجوع  که های توصفی نشان دادررسی یافتهب

ود صورت باین همچنین توزیع نمونه از نظر سطح تحصیالت نیز به بودند.  74±9/1با میانگین سنی  منفر نیز خان
 نفر دکتری و باالتر در حال تحصیل بودند. 191نفر ارشد و  117نفر کارشناسی،  91نفر در مقطع کاردانی،  2که 

خنثی،  که به سه بخش با توجه به سه وجهی بودن متغیر وابستهبه منظور بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ، 
نثی های سرد و خابتدا رنگ گرم به عنوان معیار در نظر گرفته شده و ضرایب رنگ است سرد و گرم تقسیم شده

و  ت به سرد، گرم نسبسه حالت مختلف شامل: گرم نسبت به خنثیبه صورت کلی اند. نسبت به گرم محاسبه شده
جدول با حاالت ذکر شده آورده  1سرد نسبت خنثی در خروجی رگرسیون وجود دارد. بنابراین باید برای هر متغیر 

شی پودار نبوده چشمکدام از کاالها معنیهیچدر  جنسیتهای که نقش شود ولی با توجه به ازدیاد جداول از حالت
های شانس برای جنسیت در حاالت گرم نسبت به خنثی و بدین منظور نسبتشده و نتایج آن آورده نشده است. 

 آورده شده است.  7و  1  گرم نسبت به سرد به ترتیب در جدول

 رگرسیون  لجستیک )گرم نسبت به خثی( هاییافته

 های گرم نسبت به خنثیهای شانس را برای رنگداری جنسیت برای پوشاک و نسبتمعنی آزمون 1جدول شماره 
 دهد.نشان می

 تیسجن ریمتغ اساس بر یخنث به نسبت گرم رنگ شانس نسبت و دارییمعن سطح .1جدول 
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 نسبت شانس سطح معنی داری سطوح متغیرها پوشاک
111/1 زن    194/9  

    جنسیت کفش

 - - مرد  
111/1 زن    192/1  

    جنسیت سوشرت
 - - مرد  
117/1 زن    111/7  
شرتتی     جنسیت 

 - - مرد  
111/1 زن    494/7  

    جنسیت شلوار
 - - مرد  
111/1 زن    442/1  

    جنسیت کوله پشتی
 - - مرد  
114/1 زن    412/1  

    جنسیت حوله
 - - مرد  
119/1 زن    111/7  

    جنسیت شورت
 - - مرد  
171/1 زن    991/7  

    جنسیت جوراب
 - - مرد  
111/1 زن    111/7  

    جنسیت کاله
 - - مرد  
191/1 زن    994/1  

    جنسیت کوله پشتی سبک

 - - مرد  
111/1 زن    121/7  

    جنسیت کاور

 - - مرد  
در انتخاب رنگ تمام پوشاک جنسیت شود به جز کوله پشتی سبک نقش مالحظه می 1طورکه در جدول همان     

توان به این دار است. برآوردهای نسبت شانس محاسبه شده برای هریک از پوشاک را میمعنی 19/1در سطح 
برابر مردان  11/9های گرم نسبت به خنثی برای زنان صورت تفسیر  کرد: در مورد کفش شانس انتخاب رنگ

، کوله شرت، شلوارهای گرم نسبت به خنثی برای زنان درمورد سوشرت، تیهمچنین شانس انتخاب رنگباشد. می
 11/7، 91/7، 71/7، 41/1، 11/7، 11/1، 91/7، 11/1پشتی، حوله، شورت، جوراب، کاله و کاور ورزشی به ترتیب: 

 باشد.برابر مردان می  41/7و 



  811 در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران نقش  جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشي  بررسي

 

  



811   77نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال چهاردهم/ شماره بیست و هفتم/ بهار و تابستان پژوهش 

 رگرسیون لجستیک )گرم نسبت به سرد( هاییافته
های گرم نسبت به سرد های شانس را برای رنگداری جنسیت برای پوشاک و نسبتآزمون معنی 7جدول شماره 

 دهد.نشان می

 تیجنس ریمتغ اساس بر سرد به نسبت گرم رنگ شانس نسبت و دارییمعن سطح. 2 جدول
شانسنسبت  سطح معنی داری سطوح متغیرها پوشاک  

112/1 زن    11/9  
    جنسیت کفش

 - - مرد  
111/1 زن    92/1  

    جنسیت سوشرت
 - - مرد  
111/1 زن    41/7  
شرتتی     جنسیت 

 - - مرد  
112/1 زن    922/1  

    جنسیت شلوار

 - - مرد  
111/1 زن    922/1  

    جنسیت کوله پشتی

 - - مرد  
111/1 زن    91/7  

    جنسیت حوله
 - - مرد  
119/1 زن    91/7  

    جنسیت شورت
 - - مرد  
119/1 زن    122/7  

    جنسیت جوراب
 - - مرد  

119/1 زن    79/7  

    جنسیت کاله
 - - مرد  
179/1 زن    71/7  

    جنسیت کوله پشتی سبک
 - - مرد  
111/1 زن    11/1  

    جنسیت کاور

 - - مرد  
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شود به جز شلوار، کوله پشتی و جوراب نقش جنسیت در انتخاب رنگ مالحظه می 7 طورکه در جدول همان      
ان تودار است. برآوردهای نسبت شانس محاسبه شده برای هریک از پوشاک را میمعنی 19/1تمام پوشاک در سطح 

رت، حوله، شدر کفش سوشرت، تی های گرم نسبت به سرد برای زنانبه این صورت تفسیرکرد: شانس انتخاب رنگ
 11/1و  71/7، 79/7، 91/7، 91/7، 41/7، 29/1، 11/9کاور ورزشی به ترتیب:  شورت، کاله، کوله پشتی سبک و

 باشد.برابر مردان می

 

 گیریبحث و نتیجه
ه شامل ک رو یهابیشترین رنگ انتخابی در لباس نشان دهنده این است کهدر این جامعه آماری های پژوهش یافته

 ولویتادر های سرد و گرم های خنثی بوده و به ترتیب بعد از آن رنگشود رنگمیورزشی  کفش، سوشرت و شلوار
رت وشرت، کاور و شبرای پوشاک زیر که شامل تیترجیحی . در خصوص اولویت انتخاب رنگ بعدی قرار داشتند

نشان  هاتهیاف .نمونه آماری این تحقیق بودند برتر های سرد، گرم و خنثی رنگنیز به ترتیب رنگشود ورزشی می
رنگ انتخابی پوشاکی که احتمال دیده شدن در سطح جامعه را دارند بیشتر خنثی بوده و  که دهنده این امر است

های رنگشوند نیز و در سطح عموم کمتر دیده میهمچنین در پوشاکی که به عنوان پوشاک زیر مطرح هستند 
پوشاک ابی برای انتخ جنسیت نقش اساسی را در پیش بینی رنگاند. در این بین نتخابی برتر بودهسرد و گرم رنگ ا
یون سنتایج رگراند در تمام کاالهای ورزشی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهد. کنورزشی بازی می

 های سرد و خنثینسبت به رنگهای گرم را چندین برابر بیشتر رنگ ،داد که زنان نشان چند جمله ایک لجستی
ای هکه زنان در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به رنگ توان بیان کردها میبنابراین با توجه یافته .انتخاب کرده بودند

(، 7117)1ووخبا نتایج تحقیقات  حاضر نتیجه تحقیق تمایل دارند. و خنثی های سردگرم و مردان به رنگ
 ، محبی(1114) و همکاران اسعدی، (7111)9(، سنتنز7111)9(، فیشر7111)1(، ویلسون و همکاران7112)7سینگ

ترجیح در تمام تحقیقات ذکر شده از جنسیت به عنوان عامل موثر در  .همخوانی دارد (7112)2کالرکو ( 7119)
یقات تحق نتایج  اماهای سرد عالقه نشان دادند. های گرم و مردان به رنگای که زنان به رنگگونهشده به رنگ یاد

 (، کاتز و برید1441) با نتایج تحقیقات پیکاریلو و همکارانیاد شده، با برخی تحقیقات دیگر مغایرت دارد. از جمله 
دست آمده بر اساس نظریه ظرفیت بوم های بهتفسیر و توجیه یافته ( ناهمسو بوده است.1472) ( و گشه1477)

 های هیجانی انباشته شده افراد بهترجیحات رنگ ، بیان کننده پاسخشناختی امکان پذیر است. بر این اساس 
)گرم برای زنان و سرد برای مردان( مرتبط است.  های خاصرویدادها و اشیاء محیطی است که به شدت با رنگ

ش شعالوه بر این بر مبانی نظریه روان بنه جنسیتی، تصورات رایج جنسیتی در جامعه مبنی بر نوع انتخاب رنگ پو
توان گیری میطور کلی در نتیجهپسران و حتی تزئینات داخلی اتاق در این باره بی تاثیر نیست. به و وسایل دختران و

استفاده کرد.  توانهای جنسی در ترجیح رنگ، میهای تبیین تفاوتگفت از نظریه روان بنه جنسیتی، یکی از نظریه
ودکی که قرار است چند ماه دیگر متولد شود در دسترس والدین قرار برای مثال اگر اطالعات قبل از تولد درباره ک
تمایل در خرید لباس به رنگ صورتی برای دختران و آبی برای  شود،گیرد و جنس کودک مورد نظر مشخص می

این تمایل را درونی ساخته و در شرایط و  شوندشود. کودکانی که در چنین جو فرهنگی بزرگ میپسران ایجاد می
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زنند و در نتیجه ترجیح رنگ آنها نیز تحت تاثیر این جریان مهم ها با چنین سوگیری دست به انتخاب میقعیتمو
وت شی از تفاگزاربه روش توصیفی انجام شده و تنها به گذشته  هایگفتنی است که اکثر پژوهشقرار خواهد گرفت. 

نگ به بررسی تحلیلی نقش جنسیت در تعیین ر حاضر ولی در پژوهش ؛اندکردهاکتفا انتخاب رنگ در بین دو جنس 
ینی ب. در تحقیقات جدیدتر نسبت به گذشته نتایج بیشتر موید نقش جنست در پیشاست پوشاک ورزشی پرداخته شده

م تصویر رسد مردنظر میهای مختلف بهدر زمینهبا توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی باشد. رنگ ترجیحی می
 تواند دلیلی بر ناهمسو بودن تحقیقات گذشته با نتایجاند و این خود میها و کاربرد آنها پیدا کردهرنگتری از روشن

 تحقیق حاضر باشد.
های گذشته ترجیح رنگ در همچنین در پژوهشبرای محصوالت مختلف متفاوت است.  ادارک و ترجیح رنگ

ن لذا این تحقیق از ای است. خود رنگ بررسی شده محصول خاصی در نظر گرفته نشده و صرفا نظر افراد در مورد
گام  آوریهمگام با پیشرفت فن ،ام دادهحیث که ترجیح رنگ را در حوزه پوشاک ورزشی و با ابزار اینترنتی انج

برداشته و به مثابه یک فروشگاه واقعی با حذف عواملی مانند قیمت، برند و کیفیت با مطرح کردن این موضوع که 
جامعه دانشگاهی  خواهد شد گامی نوآورانه در این حوزه برداشته است. این کاالهای به عنوان هدیه به شما داده

وجه با تاثیر غیرقابل انکار این قشر در جامعه همیشه جزو کشور از گذشته مورد توجه محققین مختلف بوده و با ت
ش گر نقبه طور خالصه، نتایج این تحقیق بیانترین مباحث مطرح شده در حوزه کالن کشور بوده است. مهم
وجه به است. با ت دانشگاهیان دانشگاه مازندران بوده بینی کننده جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشیپیش
ای مورد ههای ورزشی با رنگتوانند با خرید لباسها میورزشی دانشگاه شود مدیرانمیقیق پیشنهاد های تحیافته

-عالقه جامعه دانشگاهی گامی موثر در جهت افزایش میل و عالقه این قشر به ورزش بردارند. همچنین به فروشگاه

 به رنگ پوشاک ،فروش پوشاک ورزشیشود برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از عدم های ورزشی توصیه می
که احتمال پوشیدن آن در انظار عموم را برای پوشاکی  که ایبه گونه ،کنند توجهدر هنگام سفارش و خرید آنها 

ند و فروش بیشتری را به همراه خواهند ترهای سرد و گرم مناسبهای خنثی  و برای پوشاک زیر رنگدهند رنگمی
ا ههای دموگرافیک مشتریان خود آگاهی کامل از جنسیت آنباید با شناسایی ویژگی های ورزشیداشت. فروشگاه

های سرد و خنثی برای آقایان فروش های گرم برای زنان و رنگداشته باشند و این را در نظر بگیرند که رنگ
 بیشتری خواهد داشت.

 

References: 
1. A.K., P. )2010(. The buying brain: secrets for selling to the subconscious mind. 

Hoboken, New Jersey, United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 
2. Singh, S. (2006). Impact of color on marketing. Management decision, 44, 783-789. 

3. Mantua, K. (2007). Is green the colour of cash or conviction? Colour culture in china as 

seen by managers of finnish MNCs: Report on a pilot study. Proceedings of The 
Association for Business Communication. 

4. Business Papers in Color (1989). Just a shade better, modern office technology, 34, 98-

102. 
5. Aghdaie, S. F. A. and R. Honari (2014). "Investigating the psychological impact of 

colors on process of consumer shopping behavior." International Review of 

Management and Business Research 3,1244. [Persian] 



  817 در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران نقش  جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشي  بررسي

6. Clark, J, (2007). Why do girls wear pink and boys wear blue? Availiable at:<http:// at: 

www.howstuffworks.com>. 

7. Milne, L & Greenway, P, (1999). Color in children drawing: The influence of age and 

gender, The Arts in Psychology, 26, 261- 263. 

8. Sable, P., Ackay, O., )2010( Color: cross cultural marketing perspectives as to what 

governs our response to it, Proceedings of ASBBS, volume 17, 26- 41 

9. Wilson, J., Benson, L., Bruce, M., Hogg, M., & Oulton, D. (2001). Predicting the Future: 

An overview of the colour forecasting industry. The Design Journal, 4, 15- 31. 

10. Rigden, C. (1999). The eye of the beholder-designing for colour-blind users. British 
Telecommunications Engineering, 17, 1-6. 

11. Heath, R.P (2005), "The wonderful world of color", Marketing Tools, October, 

http://www.demographics. com/publications/. 

12. Mohebbi, M (2013). Investigating the gender-based colour preference in children, 

International Conference on Education & Educational Psychology, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 112,827 – 831. [Persian] 
13. Asadi, S. Amiri, ZH. Saffar, R. (2011) investigated gender differences in the color 

preference children. Psychological studies, 7, 56-79. [Persian] 
14. Shoots, E, (1996). The effects of stereotypes and situational factors on children's favorite 

and preferred colors, Available at: <http://MWSU Psychology Research Page>. 
15. Zentner, M. R, (2001). Preferences for colors and color-emotion combinations in early 

childhood, Developmental Science, 4, 389-398. 
16. Katz, S. E & Breed, F. S, (1922). The color preference of children, Journal of Applied 

Psychology, 6, 255-266. 
17. Gesche, I, (1927). The color preference of one thousand one hundred and fifty-two 

Mexican children, Journal of Comparative Psychology, 7,297-311. 
18. Khouw, N, (1995). The meaning of color for gender, Color Matters Web. Staff. Martin, 

C. L, (1991). The role of cognition in understanding gender effects, Advances in Child 

Development and Behavior, 23,113-149. 
19. Dittmar, M, (2001). Changing color preferences with aging: a comparative study on 

younger and older native Germans aged 19-90 years, Gerontology, 47, 219-226. 
20. Martin, C. L, & Ruble, D. N, (2004). Children search for gender cues: Cognitive 

perspectives on gender development, Current Directions in Psychological Science, 13, 

67-70. 
21. Martin, C. L, & Halverson, C. F, (1981). A schematic processing model of sex typing 

and stereotyping in children, Child Development, 52, 1119-1134. 
22. Chiu, W. S, Gervan, S, Fairbrother, C, Johnson, L. L, Owen-Anderson, A. F. H, Bradley, 

J. S. & Zucker, J. K, (2006). Sex-dimorphic color preference in children with gender 

identity disorder: a comparison to clinical and community controls, Sex Roles, 55, 385-

395. 
23. O’Cass, A., (2004). Fashion clothing consumption: antecedents and consequences of 

fashion clothing involvement, European Journal of Marketing, 38, 869-882. 
24. Fischer, P., & Ahlstrom, R., (2011), The dimension of Involvement: How they relate to 

fashion buying behavior, Modig, E., Stochholm School of Economics, Department of 

Marketing and Strategy, 23, 144-159 

http://www.howstuffworks.com/


811   77نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال چهاردهم/ شماره بیست و هفتم/ بهار و تابستان پژوهش 

25. Ko, E., Taylor, C., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D., Wang, F. (2012). Global 
marketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business 

Research. 65, 264-282 
26. Kashkar, S, Salman, Z Jabbari, ZH. (2014). Relationship satisfaction and loyalty with 

internal and external characteristics of sports apparel for women bodybuilders. Journal 

of Sport Management, 5, 136-111. [Persian] 


