مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

ISSN: 2676-5764
www.jocrisar.ir
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بررسی تطبیق رنگ فرش با دکوراسیون داخلی منازل مسکونی
مهشید جوادی ،1ثريا قیم

پور2

 -1كارشناسي ارشد فرش -گرايش رنگرزي (نويسنده مسئول)
-2دكتراي نساجي از دانشگاه امير كبير

چکیده
يکي از اصيلترين انواع قالي و بهترين بافته هاي ابريشمي و پشمي در ايران متعلق به منطقه سيستان ميباشد.از محاسن فرش
سيستان ميتوان به رنگ بندي روشن و شاد آن اشاره نمود كه آن را از فرش بلوچ با رنگبندي تيره متمايز ميكند .تاكنون
مطالعات انجام شده در زمينه فرش سيستان ،بيشتر جنبه تاريخي و شناسايي انواع نقوش و نمادهاي آن را داشته و هنوز
تحقيقي در زمينه احياي فرش سيستان از لحاظ رنگ جهت ارائه به خريداران امروزي انجام نشده است .هدف از اين تحقيق،
شناخت و بررسي راهکارهاي مورد نياز جهت احياي فرش سيستان بر اساس تغيير رنگ غالب فرش و جلب رضايت خريداران
است .روش تحقيق ،شامل پرسشنامه و تحقيق ميداني است .بدين منظور ،پرسشنامهها تدوين و در اختيار دانشآموختگان
رشته فرش دانشگاه هنر سيستان و بلوچستان ،به عنوان جامعه آماري قرار گرفت .نمودارها و جداول آماري به كمک نرم افزار
 SPSSبه دست آمد .نتايج نشان داد ،در سطح اطمينان  99درصد رابطه معنيداري بين تغيير سبک رنگآميزي و جلب
رضايت خريداران فرش وجود دارد .نوع همبستگي بين دو متغير مذكور خطي و مستقيم بوده ،به طوري كه هر دو توأمان
افزايش يا كاهش مييابند و شدت همبستگي بين دو متغير در سطح نسبتاً قوي قرار دارد .در مورد استفاده از رنگ اصيل
سيستاني نيز نتايج مشابهي به دست آمد ،به طوري كه بين استفاده از اين رنگ و جلب رضايت خريداران در سطح اطمينان 99
درصد رابطه معنيداري وجود دارد.
واژههای کلیدی :فرش سيستان ،دكوراسيون داخلي ،رنگ روشن ،فرش دستباف ،روانشناسي رنگ
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مقدمه:

انسان در محيط ،آگاهانه يا نا آگاهانه با رنگ ها در تعامل است و ازآنها تاثير مي پذيرد .امروزه استفاده از رنگ به صرف زيباايي
در محيط ،نمي تواند مورد پذيرش قرار گيرد .انتخاب يک رنگ براي يک مجموعه خاص ممکن اسات باه فاكتورهااي متفااوتي
بستگي داشته باشد( .نجاتيان ،اسمعيل زاده هنجني)1:1392،در روانشناسي نوين ،رنگ يکي از معيارهاي سنجش شخصيت باه
شمار مي آيد؛ چرا كه هر يک از آنها تاثير خاص روحي و جسمي را در يک فرد باقي مي گذارد .اين موضوع با توجه به پيشارفت
هاي دو دانش فيزيولوژي و روانشناسي به اثبات رسيده است( .افراسيابي ،شجاعي )1394 ،نوع رنگ ،درجه اشباع و درخشندگي
آن و نيز تضادهاي مختلف رنگي كه ناشي از شناخت گام هاي متفاوت آن است ،هريک مباحث مرباو باه مبااني علماي رناگ
هستند كه قابل انطباق با رنگرزي نقوش و طرح فرش است .بديهي ست كه با علم و شناخت مباني رنگ ،ميتوان به كيفيت اثار
هنري و زيبايي آن افزود( .دريائي )1385،هر نوع فرش با هرتعداد رنگ ،يک رنگ غالب دارد؛ به اين معنا كه در هر فرش درصاد
استفاده شده از يک رنگ بيشتر از بقيه رنگهاست و معموال اين رنگ غالب همان رنگ زمينه فارش اسات كاه خرياداران باراي
هماهنگي فرش با دكوراسيون خانه اين رنگ غالب را در نظر ميگيرند .امروزه رنگ زمينه فرش سيستان اغلاب رنگهااي الكاي و
روناسي با تركيب بندي تيره است كه كمتر مورد استقبال خريداران قرار مي گيرد .هادف ايان پاشوهش ،شناساايي راهکارهااي
مناسب جهت احياي فرش سيستان بر اساس تغيير رنگ غالب فرش و جلب رضايت خريداران است.

شکل -1نمايی از قالی کهن سیستان (حصوری)1371 ،
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شکل  -2نمايی از فرش سیستان (حصوری)1371 ،

بدين منظور دو فرضيه مد نظر قرار گرفت:
 -1فرضیه اول :تغيير سبک رنگآميزي و نوآوري بر جلب رضايت خريداران فرش سيستان و بلوچستان تاثير دارد.
 -2فرضیه دوم :استفاده از رنگهاي اصيل سيستاني روشن و شادتر در رنگ آميزي فرش بر جلب رضايت خريداران تاثير دارد.
پیشینه پژوهش:

ما به طور متوسط دوسوم وقتمان را در محيطهاي بسته سپري ميكنيم و احساسي كه از محايط پيراماون بدسات مايآوريام،
رابطه مستقيمي با رنگ و نور محيط دارد.مهمترين نقش را در طراحي و دكوراسايون داخلاي ،رنگهاا بار عهاده دارناد( .ملاک
نش اد )1395،دانستن روانشناسي رنگها براي يک طراح ،امري ضروري است .روان شناسي محيط يکاي از رشاته هااي تخصصاي
نوپايي است كه روي تأثير متقابل رفتار ،عوامل و شرايط فيزيکي ،معماري و فضايي محيط ،بيش از ديگر جنبه ها تأكياد دارد.از
آنجا كه ادراک بصري مهمترين نوع ادراک محيط و فضا به شمار مي رود ،لزوم توجه به قابليت ادراک بصاري بااال و كام كاردن
فشارهاي بصري مانند آلودگي بصري وتركيب نامناسب رنگها ،التزام تامين سالمت است( .فروزاني خوب ،بنجويي)1396 ،رنگها
هر كدام بست ه به شدت يا ارزششان داراي مفاهيم خاص بوده و با توجه به اين مفاهيم ،زمان و مکاان اساتفاده ي آنهاا متفااوت
ميباشد.
قرمز  :براي ايجاد هيجان و انرژي مضاعف روي مغز انسان بسيار مؤثر است.
صورتي  :جالب و مهيج است ،چون بسيار زودگذر به چشم ميآيد و تأثيرش به اندازه ي قرمز دوام ندارد.
نارنجي  :به لحاظ دما داغترين رنگ است .اين رنگ به عنوان رنگي بازيگوش ،اجتماعي ،شاد و كودكانه است.
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زرد :در همه جوامع زرد مساوي است با شکوه ،جالل و گرماي خورشيد .در روشن ترين نوع خاود ،مصارف كننادگان زرد را باه
عنوان رنگي بشاش ،جا افتاده و دلپذير ميدانند.
قهوهاي :اخيرا قهوهاي بيش از گذشته احترام و توجه همه را به خود جلب كرده است.
آبي :شواهدي وجود دارد كه وقتي رنگ آبي به خط ديد ما وارد ميشود ،مغز سيگنالهايي شيميايي ارسال ميکند كه آرام بخش
هستند.
سبز :تحقيقات نشان داده است كه بيشتر مردم تمهاي سبز را با طبيعت پيوند ميزنند و سبز نعنايي را سامبل تاازگي و نشاا
ميدانند .سبزهاي تيره همچنين نشاانگر پاول و پرساتيش نياز هساتند .ماردم در حضاور ايان رناگ احسااس امنيات بيشاتري
ميکنند(.ملک نشاد)1395،
خانه به عنوان يک ظرف براي زندگي و تعامالت انسانها بايد داراي ويشگيهاي خاصي باشد .همين ويشگيهااي فضاهاسات كاه
مي تواند به عنوان يک عامل مستقيم و يا غيرمستقيم در كيفيت و كميت تعامالت ميان افراد خانواده ماوثر باشاد .باا توجاه باه
توصيه اكيد اسالم مبني بر صله رحم و گسترش تعامل و ارتباطات خانوادگي ،رنگ به عناوان ياک عامال بسايار مهام كيفيات
فضايي ميتواند در ميزان و كيفيت تعامالت افراد ايفاي نقش كند(.رئيسي ،ثمره شاه پسند)1396.طراحي داخلي ،مجموع دانش،
فن و هنري ست كه با عناصر فرم ،رنگ ،بافت و ...سعي در بهينه سازي فضا براي رسيدن به كارايي مناسب در كنار زيبايي ماي-
باشد.طراحي داخلي براي بهبودعملکرد فيزيکي و رواني فضا و در نتيجه راحت تر شدن زندگي است( .ملاک ناشاد)1395،ماي-
دانيم كه فرش ،عضو جدا نشدني دكوراسيون خانههاي ايرانيست كه گاه مملو از رنگ اسات.فرش سيساتان باا وجاود قادمت و
كيفيت بافت ،زمان زيادي است كه از رونق افتاده؛ كه يکي از داليلش استفاده از رنگبندي نامناسب است كه ديگر با دكوراسيون
خانه هاي ايراني و ساليق مصرف كنندگان مطابقت ندارد .تالشمان در اين مقاله ايان اسات گاامي بارداريم در جهات اساتفاده
صحيح از رنگها براي طراحان فرش و آگاهي هرچه بيشتر خريداران فرش براي انتخاب فرشي با رنگ متناساب باا فضااي ماورد
نظر.
م تناسب با فضاي خانه از الگوهاي هماهنگ زير در چيدمان منزل مي توان استفاده كرد:
الف) الگوي تک رنگ :در اين الگو مي توان از يک رنگ براي چيدمان محيط بهره برد.
ب) شيوه كنتراست  :در اين روش با استفاده از دو رنگ متضاد نظير آبي و نارنجي مي توان فضايي دلخواه ايجاد كرد.
ج)الگوي مشابه  :در اين روش اگر رنگ زرد را انتخاب مي كنيد ،مي توانيد براي تکميل از رنگهاي نارنجي بهره بگيريد.
د) استفاده از رنگهاي گوناگون  :اين شيوه گرچه الگويي رايج است ،اما بايد توجه داشت در اين روش ،هماهنگي رنگها دقياق
صورت بگيرد تا از نظر زيباشناسي چشم نواز باشد.
اگر بخواهيم براي فضاهاي مختلف خانه رنگ بندي متفاوتي داشته بايم ميتوانيم بدين شکل عمل كنيم:
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اتاق نشیمن  :در وهله اول بايد رنگ كف اتاق ،شومينه ،ديوارها را مورد توجه قرار داد و از تضاد (كنتراست) قاوي مياان ساياه
اميخته هاي تيره و روشن پرهيز كرد .چرا كه در چنين اتاقي ،ميل نداريم هيچ موردي موجب پريشاني حواس ما گردد .پيشنهاد
اين است كه براي رنگ قاليچه ها از درجات تيره تر از رنگ ديوار ها استفاده كنيد .
اتاق غذاخوری  :بهتر است رنگهايي را برگزينيد كه با رنگهاي طبيعي غذا همگون باشد .از انجايي كه رنگهاي خيلي پريده
رنگ مانند رنگ هاي سبز و زرد يادآور بيماري و نا خوشي هستند ،بهتر است از انتخاب اين رنگ براي اتاق غذاخوري بپرهيزيد.
آشپزخانه  :براي اين محل رنگهايي را انتخاب كنيد كه تحريک بخش باشند .بدين منظور توجه خود را روي رنگ هااي گارم
انتهاي طيف معطوف كنيد .اين رنگها باعث تقويت هوشياري مي شوند و محرک قدرت خالقانه هستند.
اتاق خواب  :رنگهاي ماليم و مليحي را براي اين اتاق انتخاب كنيد .آب و هواي محل زندگي تان را مد نظر داشته باشايد .در
مناطق سردسير  ،رنگ هاي گرم ،رنگ هاي مناسبي هستند و در مناطقي كه آب و هواي گرم تري دارند ،رنگ هاي سرد ،رناگ
هاي نيرو بخشي به شمار مي آيند.
اتاق بچه ها :براي بچه هاي زير سيزده سال ،رنگ هاي زرد و نارنجي و قرمز انتهاي طيف رنگي پيشنهاد مي شود .براي سانين
باالتر ،درجات روشن تر طيف هاي آبي و سبز ارجحيت دارند .براي اتاق بچه نبايد از رنگ هاي تيره استفاده كرد.
اتاقهای خواب مشترك  :در اتاق مشترک يک زوج ،بايد الگوي رنگي را به صورتي انتخاب كرد كه مناسب هر دو نفار باشاد.
بهتر است رنگ هاي تيره و يا تند را بکار نبريد .براي چنين اتاقي سفيد آميخته هاي ماليم و مليحي را چون سرخابي  ،گلبهاي،
ارغواني ماليم و صورتي مناسب است؛ چرا كه رنگهاي گرم و آرام بخشي هستند(.ملک نشاد)1395،
كاربرد رنگهاي مختلف فرش در دكوراسيون منازل بدين صورت است:

رنگ زرد:
كاربرد :در آشپزخانه  ,اتاق كارو اتاق نشيمن هم چنين به ندرت و بصورت خيلي ناچيز در اتاق خواب بزرگسال مي توان از رناگ
زرد استفاده كرد اما استفاده از اين رنگ در اتاق نوزادان توصيه نمي شود.

رنگ نارنجی:
كاربرد :در ورودي و راهروها ,اتاق غذاخوري و اتاق نشيمن  .رنگ نارنجي رنگي محرک است بنابراين مي تاوان از آن باه مقادار
كم و بصورت ماليم در اتاق خواب و اتاق كار نيز استقاده نمود.

رنگ قرمز:
كابرد :در اتاق غذاخوري,آشپزخانه ,راهروها و اتاق بازي كودكان .از آنجا كه قرمز ميزان ضربان قلب را افزايش ميدهد
توصيه ميشود از اين رنگ بصورت محتاطانه در اتاق خواب و اتاق كار استفاده شود.
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رنگ صورتی:
كاربرد :در اتاق خواب ,اتاق كودک ,اتاق نشيمن,سرويس هاي بهداشتي و هال .صورتي تا حدودي باعث كم شدن اشتها
ميگردد بنابراين استفاده از آن در آشپزخانه و اتاق نشيمن توصيه نمي شود.
رنگ بنفش:
كاربرد :در اتاق خواب و اتاق نشيمن .
رنگ آبی:
كاربرد :در اتاق كار و اتاق مطالعه ،اتاق نشيمن و اتاق خواب .آبي رنگ آرامش است بنابراين از آن بصورت هوشامندانه و بسايار
كم در هال و آشپزخانه و جاهايي كه در آن فعاليت هايي صورت ميگيرد استفاده كنيد.
رنگ سبز:
كاربرد :اين رنگ در اكثر فضاها قابل استفاده است و چون رنگ هماهنگي است ميتوان آن را با رنگ هاي ديگر تركيب كرد.
رنگ قهوه ای:
كاربرد :در بسياري از اتاق ها
زيبايي شناسي رنگ را مي توان در سه جهت بررسي كرد :امپرسيون(بصري) ،اكسپرسيون (احساسي)،كانستراكسيون (نماادي).
در ميان مردم قديم گاهي فقط جنبه ي نمادي رنگ مورد توجه قرار مي گرفت كاه در ايان صاورت ياا باراي مشاخ

كاردن

طبقات اجتماعي و يا براي عقايد مذهبي يا اساطيري به كاار گرفتاه ماي شاد(.ايتن .)1386،نتاايج تحقيقاات حساينآباادي و
رهنورد در مورد نقش و رنگ فرش سيستان نشان داد ،نقش و رنگ آن برگرفته از محيط اطراف بوده يا به صورت ذهني توساط
بافنده خلق شده است .رنگهاي حاكم بر اين فرش ،رنگهايي از خانواده قرمز هستند كه تداعيكننده خصوصايات مردماان آن
اقليم است (حسين آبادي ،رهنورد.)1385 ،هنوز در بافتههاي سيستاني رنگهاي روشني مثل سفيد ،صورتي و شتري كم رناگ
ديده ميشود ،در حالي كه رنگهاي بلوچي همه تند است .امروزه بخش مهمي از قاليهاي سيستان هم با همان رناگهاا بافتاه
ميشود و علت عمده ي آن زوال رنگرزي بومي ،محدود شدن رنگها و باازار يکساان پشام (يعناي خراساان) اسات (حصاوري،
.)147:1371هرچه به گذشته برويم شباهت قاليهاي سيستاني و تركمني بيشتر ديده مي شود ،مانند استفاده از:

سفيد ،سبز ،فيروزه اي و شتري كم رنگ .امروزه قالي سيستان رو به سوي قالي بلاوچي مايرود (حصاوري)52:1371،از طرفاي
هرچه به اين روزگار نزديکتر بشويم قالي تركمني از سيستاني فاصله ميگيرد و پويايي و خالقيت كمتري در آن ديده ميشود)
 . )Lowise. Thompso. 1979 .194در پشوهشي ،آيتاللهي به بررسي سنتگرايي و سنتگريزي در طراحي فارش پرداخات.
بررسيهاي وي نشان داد ،فرش ايران با خارج شدن از حيطه هنر ،به وسيلهاي جهت ثروتانادوزي و بهباود وضاعيت اقتصاادي
تبديل شده است( .آيتاللهي .)1385 ،اكثر مطالعات و تحقيقات انجام شده در مورد فرش سيستان نيز ،جنبه تااريخي داشاته و
به شناسايي انوا ع نقوش و نمادهاي فرش سيستان پرداخته شده است .بنابراين نياز به انجام تحقيقي درخصاوص احيااي فارش
دستباف سيستان با رويکردي جديد در رنگ آن ضروري خواهد بود.روش نموناه گياري در ايان تحقياق باا اساتفاده از جادول
مورگان ميباشد كه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  40نفر بدست ميآيد.
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روش جمع آوری اطالعات
الف) روش كتابخانهاي :براي جمعآوري اطالعات پيرامون تاريخچاه تحقياق و ادبياات موضاوعي پاشوهش ،از روش كتابخاناهاي
استفاده گرديدهاست.
ب) روش ميداني :براي جمعآوري اطالعات فرضيهها ،از روش ميداني استفاده گرديده است.
در اين پشوهش از يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليکرت ميباشد.
روايي پرسشنامه ارائه شده در اين تحقيق ،بر اساس روايايي محتوايي ميباشد.
براي تعيين پايايي پرسشنامههاي تحقيق حاضر از روش «آلفاي كرونباخ » استفاده گرديده است.

()1

با توجه به اطالعات بدست آمده از مطالعه مقدماتي بر روي جامعه آماري تحقيق ،ضريب پايايي بدست آمده از طريق روش فوق
و به وسيله نرم افزار آماري ) (SPSSدر مورد احياي فرش دستباف سيستان با رويکردي جديد در رنگ نخهاي پرز  0/834مي-
باشد و چون اين مقدار از  0/7بزرگتر ميباشد حاكي از پايايي باالي پرسشنامههاي بکار گرفته شده مايباشاد و قابليات اعتباار
پرسشنامهها به تاييد رسيده است.

جدول -1ضريب الفای کرونباخ
نام پرسشنامه

تعداد پرسشنامه

پرسشنامه احياي فرش دستباف سيساتان باا 30
رويکردي جديد در رنگ نخهاي پرز

ضريب آلفاي كرونباخ
0/834

در اين پشوهش براي بررسي فرضيههاي تحقيق از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.
تجزيه وتحلیل دادههای مربوط به سواالت عمومی
در پرسشنامه مربوطه كه در ارتبا با احياي فرش دستباف سيستان با رويکردي جديد در رنگ نخهاي پارز طراحاي شاده ساه
سوال عمومي پرسيده شده كه در مورد جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت ميباشند .در اين بخش باه تجزياه و تحليال دادههااي
مربو به اين سواالت پرداخته ميشود.
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متغیر جنسیت
شکل  3و جدول  ،2توزيع فراواني براساس جنسيت را نشان ميدهد.

شکل -3نمودار آمار توصیفی مربوط به جنسیت

جدول  -2توزيع فراوانی بر اساس جنسیت

شاخ
جنسيت

فراواني

مرد

درصد

7

17/5

زن

33

82/5

جمع كل

40

100

نتايج اين جدول نشان ميدهد  17/5درصد آزمودنيها مرد و  82/5درصد زن بودند.

متغیر تحصیالت
جدول ( ،)4-2توزيع فراواني بر اساس تحصيالت را نشان ميدهد.
جدول  -3توزيع فراوانی بر اساس تحصیالت
شاخ
تحصيالت

فراواني

درصد

فوق ديپلم

17

42/5

ليسانس

15

37/5

فوق ليسانس و باالتر

8

20
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40

جمع كل

100

نتايج جدول ( ،)2-4نشان ميدهد  42/5درصد آزمودنيها فوق ديپلم 37/5 ،درصد ليسانس 20 ،درصد فاوق ليساانس و بااالتر
بودند.

شکل  -4نمودار آمار توصیفی مربوط به تحصیالت

متغیر سن
جدول ( ،)4-3توزيع فراواني بر اساس سن را نشان ميدهد.
جدول -4توزيع فراوانی بر اساس سن
شاخ
سن

فراواني

درصد

كمتر از  25سال

12

30

 26تا  30سال

15

37/5

 31تا  36سال

9

22/5

بيشتر از  37سال

4

10

جمع كل

40

100

نتايج جدول ( ،)3-4نشان ميدهد  30درصد آزمودنيها كمتر از  25سال 37/3 ،درصد  26تا  30سال 5̦22 ،درصاد  31تاا 36
سال و  10درصد بيشتر از  37سال سن دارند.
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شکل -5نمودار آمار توصیفی مربوط به سن

تجزيه و تحلیل استنباطی داده ها

آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماری
در اين پشوهش براي بررسي نرمال بودن جامعه آماري از آزمون كولموگروف -اسميرنوف( )K-Sاستفاده گرديد با توجه به اينکاه
سطح معناداري به دست آمده براي آزمون نرمال بودن متغيرها (تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري ،استفاده بيشتر از رنگهااي
اصيل سيستاني روشن ،جلب رضايت خريداران) مقداري بيشتر از سطح خطاي در نظر گرفته شده  0/05است ،بناابراين جامعاه
آماري تحقيق براي متغيرهاي تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري ،استفاده بيشتر از رناگهااي اصايل سيساتاني روشان ،جلاب
رضايت خريداران داراي توزيع نرمال ميباشد.
جدول  -5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه
متغير تحقيق

كولموگروف -اسميرنوف

سطح معناداري

تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري

0/248

0/06

استفاده بيشتر از رنگهاي اصيل سيستاني روشن

0/181

0/68

جلب رضايت خريداران

0/190

0/56

بررسی آزمون فرضیات
براي جمعآوري اطالعات قابل اعتماد و پذيرفتن نتايج ،تجزيه و تحليل دادههاي آماري يک اصل است.
فرضیه اول :تغيير سبک رنگآميزي و نوآوري بر جلب رضايت خريداران فرش سيستان و بلوچستان تاثير دارد.
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براي آزمون اين فرضيه از آزمون معني داري پيرسون استفاده شده است ،نتايج بدست آمده به شرح زير توضايح داده مايشاود:
بين تغيير سبک رنگ آميزي و جلب رضايت خريداران فرش همبستگي معني داري وجاود دارد ،چارا كاه ساطح معناي داري
بدست آمده ( )Sig = 0/00كمتر از آلفاي تحقيق ( )α = 0/05ميباشد ،پس نتيجه كلي اين است كه در سطح  99درصد رابطه
معني داري بين تغيير سبک رنگ آميزي و جلب رضايت خريداران فرش وجود دارد .نوع همبستگي بين دو متغير مذكور خطاي
و مستقيم بوده يعني هر دو توأمان افزايش يا كاهش مي يابند ،شدت همبستگي بين دو متغير در سطح نسبتاً قوي قرار دارد.
جدول  -6ضريب همبستگی بین تغییر سبک رنگ آمیزی و نوآوری و جلب رضايت خريداران فرش
فرضيه پشوهش

ضريب همبستگي

سطح معناداري

تعداد

تاثير تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري بر
جلب رضايت خريداران فرش

0/994

0/000

40

جهت بررسي ميزان تأثير ،برازش مدل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت كه در ادامه به آن پرداخته شده است.

برازش مدل رگرسیون
همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته برابر  0/994است .ضريب تعيين  0/998به دست آمده و اين مقدار نشان ميدهد كه
 98درصد تغييرات جلب رضايت خريداران مربو به تغيير سبک رنگ آميزي ميشود .با توجه به شاخ هايي كه عناوان شاد،
مدل از كفايت الزم برخوردار است.

جدول  -7شاخص کفايت رابطه و تغییر سبک رنگ آمیزی و جلب رضايت خريداران
ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

انحراف معيار خطا

0/994

0/988

0/988

0/06460

معني دار بودن رگرسيون بوسيله آزمون  Fمحاسبه شده است:
سطح معني داري محاسبه شده براي اين آماره برابر  0/000بوده و نشان از معني دار بودن رگرسيون در سطح  0/99دارد.

جدول  -8آزمون  Fمعنی دار بودن رابطه جلب رضايت خريداران و تغییر سبک رنگ آمیزی
منبع تغييرات

مجمااااوع درجاااه ميااااانگين
آزادي مربعات
مربعات
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تغییر سبک رنگگ
آمیزی

رگرسيون

49/897

7

7/128

مقدار باقي مانده

0/593

142

0/004

جمع كل

50/490

149

1708/343

0/00

آزمون  tمربو به ضرايب رگرسيون نيز براي متغير مساتقل نشاان داده شاده اسات كاه ايان مقادار باراي ايان متغيار برابار
 0/001باوده و در نتيجاه تغييار سابک رناگ آميازي در جلاب رضاايت خرياداران ماؤثر اسات .بناابراين باا تغييار سابک
رنگآميزي در فرش دستباف سيستانوبلوچستان مي توان رضايت و توجه خريداران را بيشتر جلب كرد.

جدول -9نتیجه آزمون  tارتباط تغییر سبک رنگ آمیزی و جلب رضايت خريداران
مدل

t

ضريب استاندارد
Beta

مقدار ثابت

0/562

تغییر سبک رنگ آمیزی

41/657

ضرايب غير استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

0/085

0/048

0/574

0/025

1/024

0/001

0/710

فرضیه دوم :استفاده از رنگهاي اصيل سيستاني روشن و شادتر در رنگ آميزي فرش بر جلب رضايت خريداران تاثير دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون معني داري پيرسون استفاده شده است ،نتايج بدست آمده به شرح زير توضيح داده ماي شاود:
بين استفاده از رنگ اصيل سيستاني و جلب رضايت خريداران همبستگي معني داري وجود دارد ،چارا كاه ساطح معناي داري
بدست آمده ( )Sig = 0/001كمتر از آلفاي تحقيق ( )α = 0/05ميباشد ،پس نتيجه كلي اين اسات كاه درساطح  99درصاد
رابطه معني داري بين استفاده از رنگ اصيل سيستاني و جلب رضايت خريداران وجود دارد .نوع همبستگي بين دو متغير مذكور
خطي و مستقيم بوده يعني هر دو توأمان افزايش يا كاهش مييابند ،شدت همبستگي بين دو متغيار در ساطح قاوي قارار دارد.
بنابراين فرضيه دوم پشوهش مورد تأييد قرار ميگيرد
جدول  -10ضريب همبستگی بین استفاده از رنگ اصیل سیستانی و جلب رضايت خريداران
فرضيه پشوهش

ضريب همبستگي

سطح معناداري

تعداد

تاثير استفاده از رنگ اصايل سيساتاني بار جلاب
رضايت خريداران فرش

0/801

0/001

40

جهت بررسي ميزان تأثير ،برازش مدل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت كه درادامه به آن پرداخته شده است.
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برازش مدل رگرسیون
همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته برابر  0/801است .ضريب تعيين  0/641به دست آمده و اين مقدار نشان ماي دهاد
كه  64درصد تغييرات جلب رضايت خريداران مربو به استفاده از رنگ اصيل سيستاني ميشود .با توجه به شااخ هاايي كاه
عنوان شد ،مدل از كفايت الزم برخوردار است.

جدول  -11شاخص کفايت مدل رابطه استفاده از رنگ اصیل سیستانی و جلب رضايت خريداران
ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

انحراف معيار خطا

0/801

0/633

0/641

0/33065

سطح معني داري محاسبه شده براي اين آماره برابر  0/001بوده و نشان از معني دار بودن رگرسيون در سطح  0/99دارد.

جدول  -12آزمون  Fمعنی دار بودن رگرسیون رابطه استفاده از رنگ اصیل سیستانی و جلب رضايت خريداران
مياااااااانگين
مجموع مربعات درجه آزادي
مربعات

منبع تغييرات
رگرسيون

169/891

اساااااتفاده -مقااادار بااااقي
ازرنگ اصايل مانده
سيستاني
209/357
جمع كل
39/467

1

169/891

361

0/109

سطح معناداري

F

0/001

980/1553

362

آزمون  tمربو به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است كه اين مقدار براي ايان متغيار
برابر  0/001بوده و در نتيجه استفاده از رنگ اصيل سيستاني در جلب رضايت خريداران مؤثر است .بنابراين با اساتفاده از رناگ
اصيل سيستاني روشن و شادتر در رنگ آميزي در فرش دستباف سيستانوبلوچستان ميتوان رضايت و توجه خريداران را بيشتر
جلب كرد.

جدول -13نتیجه آزمون  tارتباط استفاده از رنگ اصیل سیستانی و جلب رضايت خريداران
مدل

t

مقدار ثابت

6/992

استفاده از رنگ اصيل سيستاني

39/421

ضريب استاندارد
Beta

0/801
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سطح معناداري

خطاي استاندارد

B

0/077

0/542

0/001

0/022

0/878

0/001
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رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فريدمن
عوامل زير تاثيرات متفاوتي بر جلب رضايت خريداران فرش دستباف سيستان و بلوچستان دارند بطاوري كاه ميتاوان آنهاا را
اولويت بندي كرد:
جدول -14آزمون فريدمن برای اولیت بندی متغیرها
رديف

متغيرها

ميانگين رتبه بندي متغيرها

رتبه

1

استفاده از رنگ اصيل سيستاني

4/57

اول

2

تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري

3/53

دوم

اولين عامل تاثير گذار بر جلب رضايت خريداران فرش دستباف سيستان و بلوچستان ،استفاده از رنگ اصايل سيساتاني باوده و
دومين عامل تاثير گذار تغيير سبک رنگ آميزي و نوآوري ميباشد.

خالصه يافتهها
مهمترين نتايج تحقيق عبارتند از:
 بين تغيير سبک رنگ آميزي و جلب رضايت خريداران فرش همبستگي معني داري وجود دارد. -بين استفاده از رنگ اصيل سيستاني و جلب رضايت خريداران همبستگي معني داري وجود دارد.

استنباط فرضیه ها

فرضیه اول تحقیق

بين تغيير سبک رنگ آميزي و جلب رضايت خريداران فرش همبستگي معني داري وجاود دارد ،چارا كاه ساطح معناي داري
بدست آمده ( )Sig = 0/00كمتر از آلفاي تحقيق ( )α = 0/05ميباشد ،پس نتيجه كلي اين اسات كاه در ساطح  99درصاد
رابطه معني داري بين تغيير سبک رنگ آميزي و جلب رضايت خريداران فرش وجود دارد .نوع همبستگي بين دو متغير مذكور
خطي و مستقيم بوده يعني هر دو توأمان افزايش يا كاهش مي يابند ،شدت همبستگي بين دو متغير در سطح نسبتاً قوي قارار
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دارد .بنابراين اين فرضيه پشوهش مورد تأييد قرار ميگيرد ،به اين مفهوم كه تغييرات در تغيير سبک رنگ آميزي باعاث ايجااد
نوسان در متغير وابسته (جلب رضايت خريداران) خواهد بود .يعني هر چه ميزان تغيير سبک رنگ آميزي بيشتر باشد ،به همان
اندازه ميزان جلب رضايت خريداران به طرف مثبت سير ميكند.

فرضیه دوم تحقیق
بين استفاده از رنگ اصيل سيستاني و جلب رضايت خريداران همبستگي معني داري وجود دارد ،چرا كاه ساطح معناي داري
بدست آمده ( )Sig = 0/001كمتر از آلفاي تحقيق ( )α = 0/05ميباشد ،پس نتيجه كلي اين است كاه درساطح  99درصاد
رابطه معني داري بين استفاده از رنگ اصيل سيستاني و جلب رضايت خريداران وجاود دارد .ناوع همبساتگي باين دو متغيار
مذكور خطي و مستقيم بوده يعني هر دو توأمان افزايش يا كاهش مييابند ،شدت همبستگي بين دو متغير در سطح قوي قرار
دارد .بنابراين فرضيه دوم پشوهش مورد تأييد قرار ميگيرد ،به اين مفهوم كه تغييرات در استفاده از رنگ اصيل سيستاني باعث
ايجاد نوسان در متغير وابسته (جلب رضايت خريداران) خواهد بود .يعني هر چه ميازان اساتفاده از رناگ اصايل سيساتاني در
سطح باالتري باشد ،به همان اندازه ميزان جلب رضايت خريداران به طرف مثبت سير مي كند.
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