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 چکیده

 دنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود. جامعۀ آمارینقش تصویر ب پژوهش حاضر، بررسیاز هدف 
اساس جدول مورگان و با استفاده از روش بر تشکیل دادند که دانشگاهیان دانشگاه مازندرانرا  پژوهش

با استفاده از ها دادهعنوان نمونۀ آماری در نظر گرفته شدند. ها بهنفر از آن 973گیری تصادفی ساده، نمونه
 گردید.آوری صورت الکترونیکی جمعبه یبی تصویر بدنی و انتخاب رنگ پوشاک ورزشینامۀ ترکپرسش

که نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک  دهدمیای نشان رگرسیون لجستیک چندجمله نتایج
های احساس دانشگاهیان دانشگاه مازندران که خود را در مؤلفهدیگر، ازسویمعنادار است.  ورزشی

عنوان نمادی برای های خنثی و سرد بهپندارند، از رنگزیابی از ظاهر تصویر بدنی برتر میجذابیت و ار
انتخاب رنگ براساس که  توان گفتمی ،بنابراین ؛کنندخود استفاده می نمایش این جذابیت در پوشش

 پندارند.میتصویر بدنی، بستگی به این موضوع دارد که افراد خود را در کدام بعد از تصویر بدنی برتر 
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 مهمقد
 به مربوط وجهیچند روانی تجربۀ یک 1بدن تصویر
ادراکی  فراگیر و نگرش فیزیکی از خود برداشت ظاهر،

کش و ) است رفتاری و شناختی هایعاطفی از جنبه و
 تصویر بدنی یکدرحقیقت، . (2002، 2پروزینسکی

احساسات است  و بدن فرم برداشت از اندازه، شکل،
و  ادراک(. 1311، 9اسلد)گیرد شکل می ذهن در که

 که بدن هستند تصویر یاجزا ۀمنزلدو به هر ،نگرش
 و فردی اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، عوامل توسط

 به اعتقاد گیرند.قرار می تأثیرتحت بیولوژیکی
اساس یک ساختار دنی برتصویر ب، پژوهشگران

تصویر بدنی  ،واقعدر شود.سازی میوجهی مفهومچند
عوامل  ۀبردارنددر ای است کهمفهوم پیچیده

اجتماعی خارجی شناختی، درونی و بیولوژیکی، روان
های ادراکی، نگرشی و ترکیب ارزیابی .باشدمی

تنهایی عوامل بدنی، به رفتاری به تصویر
تری برای اختلالات مربوط به تصویر به ۀکنندبینیپیش

ای نسبت شدن و اختلالات تغذیهبدنی، تلاش برای لاغر
 .(2019اسکندرنژاد، باشد )میها کدام از ارزیابیبه هر

هر نوع تفکر و فعالیتی (، 1337) 4کیسرمبتنی بر نظر 
یندهای تغییر افرکه به خریداری و پوشیدن لباس و 

عنوان ، بهگرددمنجر  (رژیم غذایی و ورزش)بدن 
در نظر گرفته  تصویر بدنهای مدیریت بخش

، (1334) 5ند و لنوورهمچنین طبق مطالعۀ  .شودمی
 و تصویر بدن رفتارهای مرتبط با مدیریت ظـاهر

انـدام، استفاده از  شامل رژیم غذایی، ورزش، پرورش
هایی برای وسایل آرایشی و زیبایی و انتخاب لباس

پوشش  ،واقعدر د.نباشمیظاهر فردی اه جایگبردن بالا
 بهرا  تری از فردداشتنیممکن است تصویر دوست

                                                      
1. Body image 

2. Cash & Pruzinsky 

3. Slade 

4  . Kaiser 

5. Rudd & Lennon 

ثیر قرار أتکند و دیگران را تحت دیگران القاجامعه و 
دهد. با استفاده از تغییر در بدن و ظاهر فردی با 

توانند های ویژه و خاص، افراد میاستفاده از لباس
و خود را  ادهد تغییر ددیدگاه دیگران را نسبت به خو

تر جلوه دهند. این ارزیابی مطلوب و مساعد جذاب
این شود که فرد بهمنجر ممکن است  سوی دیگراناز

 ؛(1337)کیسر،  نمایدخویش را تقویت  ۀخودپندار
زنانی که از بدن خود ناراضی هستند،  مثالعنوانبه

هایی بخرند و یا بپوشند که امکان دارد لباس
های ناخوشایند را پوشانده و یا بر قسمتهای قسمت

خاصی تأکید داشته باشد. این نوع از پوشش به فرد 
تصویر بدنی  سویبهخـود را  ظاهرکند تا کمک می

 (.2009، 6)رابینسون آل سوق دهدایده
بر چگونه  هیتأثیرات مشاب، بدن تصویر و پوشاک

. ددارخود  به نسبت ویاحساس  و فرد رسیدننظربه
چگونگی درک فیزیک  شامل بدن تصویر، واقعر د

 به معرفی بدن چگونگی به موجب آن که بدن است
تأثیر لباس تحت ایخاصیت رسانه طریق از دیگران را
 کهیی جاآناز. (2001لنون،  )رود و دهدقرار می

 بدن عاطفی و ادراکی اجزای از بدن، تصویری تصویر
 و هالباس با باطبرقراری ارت چگونگی تأثیرتحت است،
 در مجامع عمومی های مختلفحضور با لباس نحوۀ

کردن بدن اجتماعی منظوربه لباس افراد از. باشدمی
کنند هویت در جامعه استفاده می آوردندستبهو  خود

بین لباس و تصویر  رابطۀدر واقع، (. 1331، 7)گیدنز
نوعی که افراد با دیدن مدهای به ؛سویه استبدنی دو

خاص لباس، گاهی مجبور به کاهش وزن و 
افرادی که تصویر بدنی شوند و گرفتن میرژیم

های بلند و دهند از پوششنامناسبی دارند، ترجیح می

                                                      
6. Robinson 
7. Giddens 
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های ناشی از تصویر بدنی گشاد استفاده کنند تا ضعف
 .(2019، 1)ردی و اوتینو خود را پوشش دهند

ز یکی اتصویر بدن و پوشاک،  ۀبا توجه به رابط
 مواردی که در پوشاک باید به آن توجه کرد، رنگ آن

رنگ یکی از عناصر کلیدی در  حقیقت،باشد. درمی
شناختی که دارد، نطراحی پوشاک است و با اثرات روا

مورد فیزیک بدن دیگران را درتصور افراد از خود و 
الیوت . (2001، 2الیوت و نیستا) دهدتأثیر قرار میتحت
 ( با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی2012) 9و مایر

تر از گسترده ،که ارتباطات رنگ و بدن نتیجه گرفتند
های بدنی مانند رنگ پوست و یا جریان خون فعالیت

باشد و موضوعاتی همچون پوشاک در ارتباطات می
 براین،افزوند. نکننقش می ایفای بین رنگ و بدن

کلی در  اثر یک دارای رنگ که اندداده نشان مطالعات
 ؛(2001 ،الیوت و نیستا) افراد است جذابیت ۀرتب
امتیاز  ،قرمز لباس با پوشیدن افراد مثالعنوانبه

وگن ج) کنندتر دریافت میفرد جذاب عنوانبیشتری به
، الیوتهمچنین در پژوهش . (2019، 4و جاکوب

 دستبهمشابه  اینتیجهنیز ( 2019) 5گریتمیر و پازدا
زنان با یک مرد  صورت که در مواقعی کهنبدی ؛آمد

جذاب قرار ملاقات دارند، بیشتر از پوششی با رنگ 
کنند که تصور می زیرا، ؛نمایندقرمز استفاده می

داری امعن ۀرابط هاآنجذابیت  ۀپوشش قرمز با رتب
 و ، اونرابرتزنتیجه پژوهش  براین،علاوه دارد.

کمترین  دانمر که، نیز نشان داد (2010) 6هاولیسک
امتیاز میزان جذابیت را به رنگ سفید )در بین تصاویر 

 یافتهاین  کهند داداختصاص های مختلف( با رنگ
 مشاهده مد لباس لحاظبه .زنان نیز صادق بود مورددر

                                                      
1. Reddy & Otieno 

2. Elliot & Niesta 

3. Maier 

4. Gueguen & Jacob  

4. Greitemeyer & Pazda 
6  . Roberts, Owen & Havlicek 

 ؛است مثبت معانی گرتداعیرنگ سیاه  که است شده
عنوان رنگ سیاه پوشاک به مد، مجلات در مثالبرای

مد توضیح  کارشناسان. شودری ترویج میرنگ لاغ
 نتیجهدر و نور با جذب ذرات سیاه دهند که رنگمی

بصری، ظاهر کوچک و لاغرتری را به  توجه انحراف
 ۀکنندمنعکس سفید رنگ مقابل،گذارد. درنمایش می

 ظاهر شود وچشم می هوجو باعث جلب تبوده  نور
. (2006، 7فینی) دهدتر نشان میرا بزرگ یش
ابعاد ارزیابی از ظاهر،  :که تصویر بدنی شاملییجاآناز

باشد ارزیابی از تناسب اندام و احساس جذابیت می
استنباط  (با توجه به مطالعات گذشته) (،2001)کش، 

ادراک تصویر بدنی و رنگ پوشاک با  که شودمی
های رنگکه  معنابدین ؛ارتباط دارند یکدیگر
د ادراک تصویر نتوانافراد میشده در پوشش استفاده

لوکینز،  ،جیرمند )نتأثیر قرار دهبدنی را تحت
 (. 2014، 1سینبورن و لیچت

کارکردهای متقابل تصویر بدنی و رنگ پوشاک بر 
وۀ حضور در اجتماع عنوان بحثی مهم در نحیکدیگر به

افراد در اجتماع از رنگ  نحوی کهبه ؛مطرح هستند
گذاشتن تصویر بدنی و  یشنما پوشش خود برای به

 راستا،ایندر. باشندمی یشدر پی آن خودپندارۀ خو
توجه قرار های پوشاکی که بسیار موردیکی از گروه

پوشاک  ،. امروزهاستگیرد، پوشاک ورزشی می
تبدیل دار معمول و پرطرف موضوعیک  به ورزشی

قشر جوان،  ویژهو به به اقشار جامعه زیرا ؛شده است
د. دهتری را هدیه میتر و متنوعراحتزندگی 

های ورزشی از تنها در فعالیتکنندگان نهمصرف
بلکه پوشاک ورزشی  ؛کنندپوشاک ورزشی استفاده می

در خانه، مدرسه، محل کار و یا هنگام اوقات فراغت 
. خطوط مختلف در دنگیراستفاده قرار میمورد نیز

هدف قرار وردبازار جوانان را مبیشتر پوشاک ورزشی، 

                                                      
7. Finney 

8. Girman, Lukins, Swinbourne & 

Leicht 
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د و در بازار پوشاک ورزشی، بیشترین خرید ندهمی
ها پول زیادی را آن ،زیرا ؛باشدمتعلق به این قشر می

صنعت پوشاک  ،لذا ؛کنندنمودن خود میصرف مطرح
این قشر  میان ورزشی همیشه طرفداران خود را از

توجه خود را  های بزرگداشته و بسیاری از شرکت
)خوارزمی، فرقانی اوزرودی  اندنموده هاآنمعطوف به 

که دانشگاه ییجاآناز دیگر،. ازسوی(2015و امانی، 
گروه سنی جوانان از اقشار شامل که  استمکانی 

با توجه به  قشر دانشگاهی شود ومیمختلف جامعه 
بیشتر  ،دارند حضورکه در موقعیت خاص دانشگاه این

نند و به کپوشش خود توجه می ۀبه ظاهر و نحو
سؤال این  دهند؛تصویر بدنی خود اهمیت بیشتری می

 که آیا انتخاب رنگ پوشاک ورزشی شودمطرح می
برداشت و باشد؟ تأثیر تصویر بدنی میتحت

چه نقشی در انتخاب  از تصویر بدنی خوددانشگاهیان 
 ها دارد؟ رنگ پوشاک ورزشی آن

تصویر  ۀهایی دربارپژوهش وجودبا باید یادآور شد که 
ارتباط رنگ  ۀزمیندر کشور در پژوهشیتاکنون  بدنی،

؛ است صورت نگرفته بدنی و تصویر ورزشی پوشاک
درصدد برآمد تا با استفاده از  پژوهشگر ،روایناز

نقش تصویر  به بررسی ،اینترنتی مصور ۀنامپرسش
 زیرا، ؛بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بپردازد

امل مهم خودپنداره محسوب تصویر بدنی یکی از عو
یابد های اجتماعی ظهور میشود که در موقعیتمی

موسوی، پورحسین، زارع مقدم، موسویان حجازی و )
رضایت از تصویر بدنی  براین،. افزون(2016گمنام، 

فرد دارد و عامل اساسی در اثرات پیچیدۀ روانی بر 
با  جوانان ویژهو به تعیین چگونگی ارتباط افراد

برداشت  .(2001، 1باشد )کوهان و پاپکدیگر میی
تواند در انتخاب رنگ افراد از تصویر بدنی خود می

مهم تلقی  ،از جمله پوشاک هاۀ آناستفادمورد یاشیا
بخش مهمی از  که پوشاک ورزشیییجاآنو از شود

                                                      
1. Cohane & Pope   

کو و دهد )محصولات ورزشی را تشکیل می
بازار کل ( و درصد چشمگیری از 2012، 2همکاران

( 2001، 9کایی) داده استخود اختصاص پوشاک را به
همراه مد، سایز، به رنگ پوشاک ورزشیکه نیز اینو 

های کیفیت این نوع ، عملکرد و کارایی از ویژگیاجزا
شناسایی  ،شوند؛ بنابرایناز پوشاک محسوب می

ارتباط بین تصویر بدنی و رنگ پوشاک ورزشی 
را در تولید و طراحی بدنی  تصویراهمیت تواند می

 د.پوشاک ورزشی مشخص نمای
 

 پژوهشروش 
به باشد که میبستگی هم مطالعاتحاضر از  پژوهش

براین، این افزون .روش پیمایشی انجام شده است
 ۀویشو  بودهلحاظ هدف کاربردی پژوهش به

ی کیالکترون صورتبه آن میدانیی هادادهی آورجمع
 . انجام گرفته است

 کنندگانکتشر
دانشگاهیان  ۀکلی را پژوهشآماری  ۀجامع

که )دانشجویان، اساتید و کارمندان( دانشگاه مازندران 
، تشکیل دادند که از بودند دارای پست الکترونیک

عنوان نفر به 973ل مورگان، اساس جدوبر هامیان آن
ذکر است که شایانری در نظر گرفته شدند. آما نمونۀ

 صورت تصادفی ساده بود. ری بهگیروش نمونه

 پژوهش ابزار
الکترونیکی  ۀناماز پرسشها آوری دادهبرای جمع

قالب یک سایت که درصورت ؛ بدیناستفاده شد
 ۀبرای نمون و آدرس آن توسط ایمیل شد طراحی

. یکی از دلایل استفاده از این نوع گردیدآماری ارسال 
وضوح، میزان ها با نامه، امکان نمایش رنگپرسش

در این که  باشداشباع واقعی می ۀروشنی و درج

                                                      
2. Ko, Taylor, Sung, Lee, Wagner & 

Navarro 

3. Cowie 
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افزار فتوشاپ میزان وضوح، ا استفاده از نرمبپژوهش 
حالت ها دراز رنگ یکاشباع هر ۀروشنی و درج

استفاده در این مورد ۀنامپرسشاستاندارد تعیین شد. 
تصویر بدنی و  ۀنامپژوهش، ترکیبی از پرسش

 ۀنامپرسشنگ پوشاک بود. ر انتخاب ۀنامپرسش
برگرفته از  که سؤال 17 بدنی متشکل از تصویر

که شامل سه بعد شد بود، می (2001) مطالعات کش
ارزیابی از ظاهر با پنج گویه، ارزیابی از تناسب اندام با 

و  بود هفت گویه و احساس جذابیت با پنج گویه
 =1 )از لیکرت مذکور با طیف ۀنامها در پرسشپاسخ
سنجیده شدند.  (موافقم = کاملا5ًاً مخالفم تا کامل
 تصویر بدنی ۀنامپایایی پرسشذکر است که بهلازم

 معادل که میزان آن ه استشد ارزیابی توسط کش
 راحتی در مطالعۀ باشد.استناد میو قابل هبود( 77/0)
نیز آلفای کرونباخ ابعاد ارزیابی از ظاهر،  (2019)

ترتیب ب اندام و احساس جذابیت بهارزیابی از تناس
گزارش شده است. ( 74/0) و( 73/0(، )11/0برابر با )

سؤال برای  10 ،برای انتخاب رنگ پوشاک ورزشی
یشرت، شلوار، کلاه، جوارب، ئکفش، تیشرت، سو

شورت ورزشی  و پشتی سبکپشتی، کاور، کولهکوله
مصور با  ۀگزین 10کدام یک سؤال( با )برای هر

ای(، ای خنثی )سفید، سیاه، خاکستری و قهوههرنگ
های گرم های سرد )آبی، بنفش و سبز( و رنگرنگ

 یک از پوشاک ارائه شد.)قرمز، نارنجی و زرد( برای هر

 هاگردآوری داده ةشیو
نامه برای آماری، لینک پرسش ۀپس از انتخاب نمون

با کلیک بر روی  هاآن گردید وا ارسال هزمودنیآ
 17به ابتدا  پس از ورود،شدند. می ارد سایتلینک، و

تصویر بدنی پاسخ  ۀنامسؤال مربوط به پرسش
نظر پوشاک ورزشی خود را رنگ مورددادند و می

 هاآن کلیک کرده و نظرسپس، و نمودند میانتخاب 
  شد.میثبت 

 

 هاپردازش داده روش
 1اس.پی.اس.اسافزار توسط نرمآمده دستهای بهداده

ای جملهسیون لجستیک چندرگر با روش 29 نسخۀ
ای جملهرگرسیون لجستیک چند .گردیدتحلیل وتجزیه

بینی های آماری است که برای پیشیکی از روش
نقش متغیرهای مستقل در متغیرهای وابسته 

نیازی  هیچرگرسیون این گیرد. استفاده قرار میمورد
استفاده  ل ندارد.متغیرهای مستقتوزیع  بودننرمالبه 

مستلزم آن است که متغیر وابسته از این روش 
باشد. روش ترتیبی یا بخشی، اسمی و صورت چندبه

صورت است که متغیرهای بدینافزار تحلیل در نرم
شده نسبت به های انجاممستقل با توجه به کدگذاری

 که هیگروکه  شکلبدینشوند؛ مقایسه می یکدیگر
عنوان گروه به ،باشدمی عددی ۀربالاترین نمدارای 
ها نسبت به آن گروه شود و بقیۀشناخته میمرجع 

ضریب برای ذکر است که بهلازمشوند. سنجیده می
باشد. متغیر وابسته در این می صفر ،گروه مرجع

شامل سه سطح گرم،  که انتخاب رنگ است ،پژوهش
عنوان مرجع یکی از سطوح به و باشدسرد و خنثی می

سطوح نسبت به  سایر شود و ضرایبر نظر گرفته مید
 با استفاده گیرید. نتیجهگردسطح مرجع محاسبه می

 صورت است که سطحبدیننیز  افزاراز خروجی نرم
، در نظر ( باشد05/0) داری هر بعدی که کمتر ازمعنا

ازای یک واحد د که بهگردشود و بیان میگرفته می
)سرد نسبت  رنگانتخاب افزایش در آن بعد، شانس 

خنثی(  به سرد نسبت ؛خنثی نسبت به گرم ؛به گرم
با توجه به مقدار  نظربرای لباس ورزشی مورد

اگر مقدار  .یابدشده، افزایش یا کاهش میمحاسبه
ایجاد  باشد، افزایش یکبیشتر از  شدهشانس محاسبه

باشد، کاهش را این میزان و اگر کمتر از  کندمی
 .خواهد داشت همراهبه
 

                                                      
1. SPSS 
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 هایافته
 میانکه از  دهدمیان های توصیفی نشبررسی یافته

با میانگین سنی )نفر مرد  291آماری،  نفر نمونۀ 973
با میانگین سنی )زن نفر  141و  (سال 3±99
 بودند.  (سال 5/1±23

بودن متغیر وجهیبا توجه به سه در پژوهش حاضر
گرم تقسیم که به سه بخش خنثی، سرد و  وابسته

سه حالت  ،، برای بررسی نقش تصویر بدنیاست شده
سرد نسبت به گرم، های رنگمختلف شامل: 

سرد نسبت های رنگخنثی نسبت به گرم و های رنگ
با توجه  ؛ اماخنثی در خروجی رگرسیون وجود داردبه 

ر بدنی در که نقش تصوی اتیبه ازدیاد جداول، حال

است.  ارائه نشده، بوددار نکدام از کالاها معناهیچ
نس برای ابعاد تصویر بدنی های شانسبت راستا،دراین

ابعاد در حالات  ۀواحدی در نمر افزایش یک ازایبه
خنثی نسبت های رنگسرد نسبت به گرم و های رنگ

شمارۀ یک و دو نشان داده  ولادر جدترتیب به گرم به
 است. شده

نسبت سرد  هایرنگلجستیک )رگرسیون  نتایج

 به گرم(

داری ابعاد آزمون معنا دهندۀشمارۀ یک نشانجدول 
برای  های شانسپوشاک و نسبتتصویر بدنی برای 

 .باشدمینسبت به گرم های سرد رنگ

 یبدن ریتصو ریمتغ اساسبر گرمرنگ  به نسبت سرد رنگ شانس نسبت و داریامعن سطح .6 جدول

 نسبت شانس داریسطح معنا سطوح غیرمت پوشاک
 450/0 93/0 ارزیابی از ظاهر  

 575/0 21/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کفش
 30/2 04/0 احساس جذابیت  
 90/2 09/0 ارزیابی از ظاهر  

 60/0 22/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شرتیئسو
 50/2 05/0 احساس جذابیت  

 60/0 13/0 از ظاهر ارزیابی  
 60/0 16/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شرتتی

 30/1 07/0 احساس جذابیت  
 40/1 50/0 ارزیابی از ظاهر  
 70/0 64/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شلوار
 10/5 01/0 احساس جذابیت  
 10/2 06/0 ارزیابی از ظاهر  

 50/0 19/0 ناسب اندامتزیابی از ار بدنی تصویر پشتیکوله
 70/2 04/0 احساس جذابیت  
 20/1 47/0 ارزیابی از ظاهر  
 10/0 61/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر حوله
 10/0 70/0 احساس جذابیت  
 70/0 91/0 ارزیابی از ظاهر  

 70/0 21/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شورت
 30/1 03/0 احساس جذابیت  

 30/0 11/0 ارزیابی از ظاهر  
 60/0 93/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر جوراب
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 یبدن ریتصو ریاساس متغو نسبت شانس رنگ سرد نسبت به رنگ گرم بر یدار. سطح معنا6جدول ادامۀ 

 نسبت شانس سطح معناداری سطوح متغیر پوشاک
 70/1 91/0 احساس جذابیت  

 30/0 15/0 ارزیابی از ظاهر  
 30/0 37/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کلاه
 40/0 34/0 احساس جذابیت  
 50/1 24/0 ارزیابی از ظاهر  

 60/0 20/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کوله پشتی سبک
 50/1 23/0 احساس جذابیت  
 20/1 49/0 ارزیابی از ظاهر  
 10/1 79/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کاور
 20/1 43/0 احساس جذابیت  

 

شود، در ملاحظه می شمارۀ یکطورکه در جدول همان
بدنی در انتخاب رنگ  میان پوشاک، نقش تصویر

( 05/0) در سطح پشتییشرت، شلوار و کولهئکفش، سو
شده دار است. برآوردهای نسبت شانس محاسبهمعنا

 صورت تفسیربدینتوان یک از پوشاک را میهر برای
با افزایش یک واحد در بعد احساس جذابیت،  که کرد

های سرد نسبت به گرم در کفش، شانس انتخاب رنگ
، 5/2، 3/2ترتیب پشتی بهیشرت، شلوار و کولهئسو
 براین،افزونکند. برابر افزایش پیدا می 7/2و  1/5
واحد در بعد ارزیابی  یشرت با افزایش یکئمورد سودر

های سرد نسبت به گرم شانس انتخاب رنگ ،از ظاهر
اگر افراد  معنا کهبدین ؛کندبرابر افزایش پیدا می 9/2
دنبال ظاهر بهتر و احساس جذابیت بیشتری باشند، به

های از رنگبیشتر که در پوشاک مذکور تمایل دارند 
 سرد نسبت به گرم استفاده کنند.

خنثی نسبت  هاین لجستیک )رنگرگرسیو نتایج

 به گرم(

داری ابعاد آزمون معنا دهندۀشمارۀ دو نشانجدول 
برای های شانس تصویر بدنی برای پوشاک و نسبت

.باشدمیگرم های رنگهای خنثی نسبت به رنگ

 یبدن ریتصو ریمتغ اساسبر گرمرنگ  به نسبت یخنث رنگ شانس نسبت و داریامعن سطح .2 جدول

 نسبت شانس داریسطح معنا سطوح متغیر اکپوش

 25/1 57/0 ارزیابی از ظاهر  

 70/0 45/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کفش

 70/1 22/0 احساس جذابیت  

 40/2 01/0 ارزیابی از ظاهر  

 55/0 11/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شرتیئسو

 00/2 10/0 احساس جذابیت  

 15/0 53/0 ابی از ظاهرارزی  

 06/1 12/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شرتتی

 20/1 51/0 احساس جذابیت  

 50/1 91/0 ارزیابی از ظاهر  

 10/0 74/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شلوار
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 یبدن ریتصو ریمتغ ساسابر گرمرنگ  به نسبت یخنث رنگ شانس نسبت و داریامعن سطح. 2 ادامۀ جدول

 نسبت شانس سطح معناداری سطوح متغیر پوشاک

 90/9 04/0 احساس جذابیت  

 10/2 04/0 ارزیابی از ظاهر  

 540/0 03/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر پشتیکوله

 10/2 01/0 احساس جذابیت  

 10/1 60/0 ارزیابی از ظاهر  

 30/0 30/0 تناسب اندامارزیابی از  بدنی تصویر حوله

 00/1 31/0 احساس جذابیت  

 30/0 19/0 ارزیابی از ظاهر  

 15/0 53/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر شورت

 10/1 67/0 احساس جذابیت  

 70/0 61/0 ارزیابی از ظاهر  

 30/0 14/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر جوراب

 60/1 96/0 احساس جذابیت  

 10/0 65/0 ارزیابی از ظاهر  

 10/1 63/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کلاه

 10/1 71/0 احساس جذابیت  

 50/1 11/0 ارزیابی از ظاهر  

 70/0 50/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر پشتی سبککوله

 40/1 94/0 احساس جذابیت  

 10/1 61/0 ارزیابی از ظاهر  

 70/1 06/0 ارزیابی از تناسب اندام بدنی تصویر کاور

 00/1 35/0 احساس جذابیت  

 
شود، در ملاحظه می شمارۀ دوطورکه در جدول همان

میان پوشاک، نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ 
( 05/0) پشتی در سطحیشرت، شلوار و کولهئسو

برآوردهای نسبت شانس در ارتباط با معنادار است. 
گفت که توان مییک از پوشاک ده برای هرشمحاسبه

با افزایش یک واحد در بعد ارزیابی از ظاهر، شانس 
یشرت و ئهای خنثی نسبت به گرم در سوانتخاب رنگ

برابر افزایش پیدا  10/2و  40/2ترتیب پشتی بهکوله
با افزایش یک واحد در بعد  نیز مورد شلواردرکند. می

های خنثی اب رنگشانس انتخ ،احساس جذابیت
  ؛کندبرابر افزایش پیدا می 90/9نسبت به گرم 

 

 
احساس دنبال ظاهر بهتر و اگر افراد به معنا کهبدین

که در پوشاک جذابیت بیشتری باشند، تمایل دارند 
های های خنثی نسبت به رنگاز رنگبیشتر  ،مذکور

 گرم استفاده کنند.
لجستیک  نتایج رگرسیون در بررسیطور که همان
های خنثی های سرد نسبت به گرم و رنگ)رنگ

 ابعاد ارزیابی از ظاهر و شد،مشخص نسبت به گرم( 
یت در پژوهش حاضر، در انتخاب رنگ احساس جذاب

بدنی تصویر  ،نتیجهدر باشد؛میدار پوشاک ورزشی معنا
در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در میان دانشگاهیان 

 نقش دارد.
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 گيريو نتيجه بحث 
 ،های پژوهش حاضر نشان داد که تصویر بدنییافته

بینی رنگ کفش، در پیشداری را نقش معنا
کند. در میان پشتی بازی مییشرت، شلوار و کولهئسو

 شده در این پژوهش، نقش تصویرتمام پوشاک استفاده
 نوعی لباس روکه به بدنی در پوشاکی معنادار بود

این امر که  قرار دارندمحسوب شده و در دید عموم 
باشد. کارکرد اجتماعی رنگ پوشاک می ۀدهندنشان
مستقیم صورت بهپوشاکی که های انتخابی برای رنگ

ناشی از تصویر بدنی متفاوت در دید عموم قرار دارند، 
الیوت و نیستا  هاییافتهدر افراد است. این نتایج با 

کاران و جیرمن و هم (2012الیوت و مایر )(، 2001)
 شدهانجام هایدر پژوهش باشد.( همسو می2014)

های صورت مختصر و با روشاین موضوع، به دربارۀ
 تصویر سویۀضعیف به ارتباط متقابل و دو اًآماری نسبت

اما در پژوهش ؛ استبدنی و رنگ پوشاک اشاره شده 
حاضر با بررسی دقیق نقش تصویر بدنی در انتخاب 

دانشگاهیان با شد که  رنگ پوشاک ورزشی مشخص
 برایهای مختلفی را تصویر بدنی متفاوت، رنگ

از که خود را  افرادیکنند. پوشش خود انتخاب می
 احساس جذابیت تصویر بدنی برتر جهت مؤلفۀ

های گرم های سرد و خنثی را به رنگرنگ ،پندارندمی
ارزیابی افراد چه هر دیگر،دهند. ازسویترجیح می

های رنگ، ت ظاهری خود داشته باشندبهتری از وضعی
دهند. های گرم ترجیح میخنثی و سرد را به رنگ

(، الیوت و 2019وگن و جاکوب )جراستا، ایندر
به  (2010( و رابرتز و همکاران )2019همکاران )

صورت بدیندست یافتند؛  این امربا نتایجی مخالف 
بهتر از  دنبال جذابیت و ارزیابیکه افراد بههنگامیکه 

های گرم )رنگ قرمز( ظاهر خود هستند، از رنگ
های ها در پژوهشآن ،البته کنندبیشتر استفاده می

نظر بهند. ه بودخود متغیر جنسیت را نیز مدنظر قرار داد
های گرم از نظر رنگدر پژوهش حاضر،  که رسدمی

های انتخابی زیبایی و جذابیت، جایی در بین رنگ
اما یک رابطۀ  ؛ندارند شگاهیانورزشی دانپوشاک 

 های سرد وجانبه بین احساس جذابیت افراد و رنگدو
خنثی وجود دارد. شاید عدم انتخاب رنگ گرم در 

مدهای  شته باشد؛ زیرا،پوشاک، ریشه در فرهنگ دا
های تأثیر گروهتحت در روزگار ما هاو رنگ آن لباس

ـ  های تجاری، امکانات اجتماعیفشار، آگهی
اقتصادی و دیگر عواملی است که بیشتر مروج 

)گیدنز،  های فردیمعیارهای اجباری هستند تا تفاوت
اساس این فرهنگ رایج، بر بنابراین ؛(1331

هایی که هایی با رنگدانشگاهیان از پوشیدن لباس
شود، امتناع ها میشدن آننمانوعی باعث انگشتبه

سادگی و عدم  دلیلهای خنثی بهاما رنگورزند؛ می
جلب توجه، با احساس جذابیت تصویر بدنی گره 

دانند، بیشتر تر میخورده و افرادی که خود را جذاب
در  ،زمینهدراینکنند. های خنثی را انتخاب میرنگ

رنگ مشخص شد که سیاه ) (2006پژوهش فینی )
نقش مؤثری که در نمایش بدن افراد از  دلیلبه (خنثی

کند، در مجلات مد بسیار بازی مینظر تناسب اندام 
در باید ذکر کرد که  ،البته .گیرداستقبال قرار میمورد

بعد ارزیابی از تناسب اندام متغیر پژوهش حاضر، 
 یک از پوشاکتصویر بدنی در انتخاب رنگ هیچ

 مذکور معنادار نبود. ورزشی
 این پژوهش بررسی درکه جامعۀ موردییجاآناز

پوشاک  ،مطالعهو پوشاک موردد بودندانشگاهیان 
با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر  نیز ورزشی بود و

ها از رنگ رخیها، دانشگاهیان در پوشیدن بدانشگاه
م نتایج شود که تعمیپیشنهاد می ،محدودیت دارند؛ لذا

با این پژوهش به سایر اقشار جامعه و سایر پوشاک 
ه نتایج این دقت بیشتری انجام شود. با توجه ب

بودن نقش تصویر بدنی در پژوهش که به معنادار
 توصیه، داردانتخاب رنگ پوشاک ورزشی اشاره 

 مورد سایر پوشاکشود که چنین پژوهشی درمی
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در اقشار  (همچون پوشاک رسمی )کت و شلوار)
  .گیردانجام  کیفی مختلف جامعه با روش
قش های گذشته، نپژوهش درباید عنوان نمود که 

موردبررسی قرار تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک 
که تصویر  باشدمیحاکی از این و نتایج  استگرفته 

در انتخاب رنگ  خود بدنی و برداشت افراد از ظاهر
های اما طبق بررسی ؛سزایی داردهپوشاک نقش ب

شده، پژوهشی یافت نشد که نقش تصویر بدنی انجام

در میان دانشگاهیان در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی 
 را بررسی کرده باشد.

بررسی نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک 
 ورزشی در میان دانشگاهیان و نتایج پژوهش حاضر

تواند منبع مناسبی برای طراحان مد و پوشاک می
تا متناسب با برداشت افراد از تصویر و مدیریت  باشد

بازار عرضه و به  نموده بدن، این محصولات را تولید
.کنند
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of body image in selecting 

the color of sports apparel. The population of this study consisted of 

academics of Mazandaran University. According to Morgan table and by 

using simple random sampling method, 379 of them were considered as the 

sample. Data was gathered electronically by a combined questionnaire of 

body image and the color selection of sports apparel and results of poly-

nominal logistic regression indicated that the role of body image is 

significant in selecting the color of sports apparel. Academics of 

Mazandaran University, who consider themselves superior in terms of 

feeling attractiveness and appearance evaluation of body image, use neutral 

and cold colors as a symbol of showing this attractiveness in their coverage. 

Therefore, it should be mentioned that selecting a color based on body image 

depends on which dimension of body image people consider themselves 

superior. 
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