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 چکیده
 نظر از .اندههای بساايار دور ارتعات تنگاتنگي با چوب داشااتاز زمان هاانسااان. چوب يک ماده سااامتماني كامالط يعي ي اساات

 باهدف. اين پژوهش دهدميبه انسان احساس آرامش  شودميكه با چوب سامته  ایوسايله ی چوبي و كالط هر هاروانشاناساي ساازه   
نفر از  413ی عايفي و رواني افراد انجام شااده اساات. هاای چوب در محل كار و زندگي بر واكنشبين رنگ و دكوره هبررسااي راب 

 امتيشنروان نامهپرسشروش انتخاب تصادفي انتخاب شدند. در اين پژوهش از  يعقگروه نمونه  عنوانبه (شهر كرج)از ساكنان افراد 
)برای بررسي نرمال بودن  اسميرنوف-كولموگروفشامل آزمون  SPSS هایاساتفاده شاده اسات. در بخش آمار اساتنعايي از آزمون    

 چوبي كوردرنگ  بودن تأثيرگذاری تحقيق معني بر هاپژوهش، فرضيه هاینتايج تحليل .( و آزمون همعستگي استفاده شده استهاداده
 ي را تأييد نمود.و عايف يروان یهاواكنشي و محل كار بر محل زندگ

 

 ، چوب.  SPSSعايفي، تحقيق،  هایواكنشرواني،  هایواكنشرنگ دكوراسيون،  کلیدی:های واژه

 

 مقدمه
ی ماارجي و داملي مود را باا زباان    هاا چوب، ويژگي

وانند از احساااسااات مود برای  تميند. مردم كميماموش بيان 
وانند تيمارتعات برقرار كردن با آن و درک آن استفاده كنند و نيز 

الگوهای زيعای جايگشات سلولي بصری موشايند را نيز بيابند.  
الگوهای سااامتار ماكرو و ميکرو چوب از انعاشاات ساالولي   

و الگوهايي تشااکيل شااده اساات كه الگوهای هنری    هابافت
ی هارنگهد و دمييي منحصااربفرد را تشااکيل  مختلفي با زيعا

و احسااس نشات را به   نهايتبي ،واند حس جذابيتتمياصالي  
 فرد ارائه دهد. بساياری از متخصصان و دانشمندان، تحقيقاتي در 

ات م ال بيشتر اما  اندهمورد بافت س حي ماكرو چوب انجام داد
ی ادراكي رواني ايجااد  هاا مورد تحرياک فيزيکي و ويژگي  در

) et al.,Rice  ;2006 اشاادبميچوب  رنگ وساايلهبهشااده 

2008) et al.,Jonsson  م ال ات اندكي وجود دارد كه بر روی .
ساامتار مارجي و داملي چوب تمركز كند و از شام  رواني  
و شاام  عملکرد عصاعي برای ارزيابي واكنش حسي افراد به   

روی چوب اسااتفاده نمايد. الگوهاای سااامتاری ماكرو و ميک 
(، روشااي برای ساانجش ERPsمرتعط با رمداد )های توانمندی

ف اليت مغز در يول پردازش شاانامتي اساات. بازتاب و ارزيابي 
اک ی عصااعي به ادرهاتوزيع توپوگرافيک ف اليت مغز و واكنش

 ازدساامي پذيرامکانرا  ثانيهميليمحرک حسااي با دقت زماني 
)Zho, 2010(.  ی الکتريکي مغز و هاا واكنشبيشااترERPs 

 ک تاولاياد شاااده ماکارر تاوساااط ماحار          تاأثايارگاذار    
 وناادشااامااي گاايااریهاادفتصااااويااری پااياا اايااده  

 )Wang & Zhang, 2015( .ERPی احسااسي با  هاف اليت ها
نند كميی مختلف فرايندهای شنامتي در مغز را من کس هاجنعه
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به سمت درک عملکرد شنامتي مغز است. بينايي  «یاهپنجر»كه 
ايالعاات را فراه  نماايد    مهمترينواناد  تميدر پردازش ادراک 

., 2008)et al(Solso .    پردازش شاانامت بصااری مسااتلزم
 پردازش شرح درون مغز پس از استخراج ايالعات بيرون است

)Fell, 2011(.   در زمينه روانشناسي و علوم عصعي متخصاصان
با محرک و پردازش حسااي در  هاا ERPمورد  تي درم اال اا  
 هايشآزمات داد بساايار زيادی از  .اندهی امير انجام دادهاسااال

واضحي در ارتعات با مود  ERP هایمؤلفهاگرچه  اندهنشاان داد 
 هاا مؤلفاه پردازش حسااي وجود نادارد اماا ت ادادی از اين    

 ازجملهديگر  اندازهایچشاا ی حسااي حاصاال از  هاپردازش
, …EPN, LPP, P3, N2  نمايندميرا من کس )Zhao, 2010( .

ی الکتريکي در سرتاسر مغز، شواهدی از فيزيولوژی هاسانجش 
كه با تغييرات احساااسااي در   نمايدمي آوریجمعالکتريکي را 

واكنش به الگوهای سااامتاری ميکروسااکوپي و ماكروسااکوپي 
ی عيني فراه  نمودن معنا هاچوب در ارتعات اسات. اين سنجش 

برای كااربرد و ايجااد الگوهای سااامتاری ميکروسااکوپي و    
مورد  مااكاروسااکوپي در زنادگي واق ي و نيز پژوهش در   

 نموده است. پذيرامکانی بصری سامتارهای چوب را هازيعايي
راهي برای  هاكاربرد ساا وح بصااری چوبي در دامل عمارت 

كاهش اسااترس و ترغيس سااالمتي در فیاااهای سااامته شااده 
در م ماری يک رشته در حال  «يراحي معتني بر شواهد»اسات. 

 پيامدها را بر اساس سازیبهينهرشد است كه ترغيس سالمتي و 
 وانعنبهند. اين بررسااي چوب را كميشااواهد علمي م تعر دنعال 

 هایابزاری در ت قيس يراحي معتني بر شااواهد و سااامت سازه
ناتوميکي سااامتار آ .(Fell, 2011)نمااياد   سااال  م رفي مي

ميکروسااکوپي سااه مق  ي، الگوهای مختلفي از چوب ايجاد  
ی شاا اچ چوبي، پارانشااي  و منافذ با تغييرات هانند. ساالولكمي

ند و احساااس كمينامنظ  و تا حدودی از الگوهای يعي ي منظ  
ی هابررساايهد. دميرواني تغيير، حركات و زنادگي باه افراد    

سااامتار ساالولي نهای نوساااهد كه ييف دميمرتعط نيز نشااان 
ي روان نظ  باذارد كه گميچوب، پيدايش مشااابهي به اشااتراک  

از همين رو و با  .)(Zhao, 1997 ودشااميبدن انسااان تشااکيل 
 چوب و رنگبين  هراب  در اين تحقيقتوجاه باه م االاس با      

ی عايفي و هادكورهای چوب در محل كار و زندگي بر واكنش

 ني .  كميرواني افراد را بررسي 
 

 روش تحقیق
و به لحاظ شاايوه از نوچ كاربردی اين تحقيق به لحاظ هدف 

 .مواهد بود پيمايشااي و همعسااتگي -توصاايفي هاگردآوری داده
 ،%11جاام ه آماری تحقيق با فرمول كوكران با درصااد ايمينان  

 دهندگانپاسخاز  %34كه شاهر كرج  سااكنان  نفر از  413 شاامل 
 بيشترين بازه سني جام ه .انتخاب شدند، اشندبميزن  %33مرد و 

. بيشااترين فراواني اشااناد با ميساااال  33تاا   43آمااری بين  
سااال و  13سااابقه كار مربويه به بازه بين  نظر از دهندگانپاسااخ
لحاظ تحصايالت بيشاترين فراواني مربوت به تحصيالت   و به كمتر

ي بيشترين فراوان متأهل، افراد تأهلوضا يت   لحاظ ازو  ليساانس 
 را داشتند.
هاای گاردآوری ايالعاات در اين پژوهش باه دو     روش
اشااد. پرسااشاانامه از نوچ   بمي و ميداني یاكتابخانه صااورت

اشد. در بميليکرت  ایهگزين 1ييف  صورتبهو  شانامتي روان
اين پژوهش برای بررسااي روايي پرسااشاانامه از روش اعتعار   

اساتفاده شاده اسات. ضريس آلفای     )(Content validity محتوا
كرونعاخ محاساعه شده در اين پژوهش، در يک م ال ه مقدماتي  

دساات آمد. بنابراين پايائي به 11/3پرسااشاانامه   23با توزيع 
های آمار از روش .شودپرساشانامه بسايار م لوب ارزيابي مي   

بنادی نمرات مام، يراحي جدول توزيع  توصاايفي برای يعقاه 
ف ميانگين، انحرامانند های پراكندگي شام  فراواني و محاسعه

اساتاندارد و ... اساتفاده شد. در بخش آمار استنعايي با استفاده   
از مقياس عقيده سانج ليکرت و كمي نمودن نظرات پاسخگويان  
از حالت كيفي به كمي و با بررساي فرضيه بنيادين، نرمال نمودن  

ی آماری مختلف هاها و روشمشاااهدات و اسااتفاده از تکنيک
اسااميرنوف، ضااريس همعسااتگي   –كولموگروفماانند آزمون  

   .پيرسون و اسپيرمن استفاده مواهد شد
تحليال آمااری با اساااتفاده از جديدترين   وكلياه تجزياه  

. رس  نمودارها و شدانجام مواهد  SPSSی آماری هانساخه 
 انجام شد. Excel افزارنرمبا استفاده از جدولها 
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 نتایج
 هاتوصیفی دادهتحلیل 

برای ساانجش  الئوساا 3تحقيق حاوی اين  نامهپرسااش
و  (1)شااکل  دكوری محصااو ت چوبي محل زندگي رنگ

 نتايج بدست آمدهبا توجه به اشاد.  بمي( 2محل كار )شاکل  
مربوت به  %41و  %41ترتيس بهبيشاااترين درصاااد فراواني 

اشاااد. هم نين درصاااد فراواني بميانتخااب گزيناه موافق   

و  %11برابر برای محل زندگي  4امتيازات با تر و مساااوی 
 بررسااي برای پژوهش اين در .اساات %14برای محل كار 

 Content محتوا اعتعااار روش از پرساااشااانااامااه روايي

validity) ) كرونعاخ آلفای ضااريس. اساات شااده اسااتفاده 
 با مقدماتي م ال ه يک در پژوهش، اين در شااده محاسااعه
 .آمد دستبه 11/3 پرسشنامه 23 توزيع

 

  
دکوری محصوالت  رنگ ریمتغ نمودار فراوانی -1 شکل

 چوبی محل زندگی

دکوری محصوالت چوبی  رنگ ریمتغ نمودار فراوانی -2 شکل

 محل کار
 

 یبراال ئوساا 3 یحاو قيتحقاين  نامهپرسااشهم نين 
ی عايفي ها( و واكنش4)شااکل ی روانيهاواكنشساانجش 
 نيشاتر يبدسات آمده ب  جياشاد. با توجه به نتا بمي (3)شاکل 

 نهيمربوت به انتخاب گز %41و  %33ترتيس به يدرصد فراوان

تر با  ازاتيامت يدرصد فراوان نياشد. هم نبميموافق  كامالط
و برای  %14برابر ی رواني هااابرای واكنش 4 یو مسااااو

 .است %13ی عايفي هاواكنش

 

  
 های عاطفیواکنش ریمتغ نمودار فراوانی -4 شکل های روانیواکنش ریمتغ نمودار فراوانی -3 شکل

28%

35%

24%

12%

1%
کامال موافق

موافق

نه موافق و نه 

مخالف
مخالف

کامال مخالف

26%

37%

23%

13%

1% کامال موافق

موافق

نه موافق و نه 

مخالف
مخالف

کامال مخالف

24%

39%

22%

13%

2%
کامال موافق

موافق

نه موافق و نه 

مخالف
مخالف

کامال مخالف

25%

37%

22%

14%

2%
کامال موافق

موافق

نه موافق و نه 

مخالف
مخالف

کامال مخالف



 141                                                                                                                       1، شماره 43فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

 هاتحلیل استنباطی داده
بررساااي نرمااال بودن ياا نعودن   منظوربااهدر اين تحقيق 

استفاده  S)-(K اسميرنف-، از آزمون كلموگروفهاتوزيع داده
 كهيدرصورتسانجش فرضيات تحقيق   منظوربهساپس   شاد. 

-مفروضه نرمال بودن توزيع متغير توسط آزمون كلموگروف
 نپيرسواز آزمون همعساتگي پارامتری   ،اساميرنف رد نگردد 

مفروضه نرمال بودن  كهيدرصورتردد. هم نين گمياساتفاده  
توزيع متغير رد گردد، از آزمون همعساااتگي ناااپااارامتری 

ود. شيماساپيرمن برای بررساي ارتعات بين متغيرها استفاده   
و  رنگ يرمتغمقادار سااا ن م نااداری برای    كاه ييازآنجاا 
ی دكوری محصاااو ت چوبي محال كار و واكنش  هاا يرح

توزيع اين است، مفروضه نرمال بودن  31/3بيشتر از  عايفي
 و رنگاما در مورد دو متغير متغيرهای ؛ رددگميمتغيرها رد ن

ی دكوری محصاااو ت چوبي محل زندگي و واكنش هايرح
با توجه به مقدار سا ن م ناداری مفروضه نرمال بودن   رواني
فرضاايه اول تحقيق با كمک آزمون همعسااتگي   ردد.گميرد 

د گردياا تااأييااداساااپيرمن مورد سااانجش قرار گرفتااه و 
(𝜌 = 0.236sig=0.021, ) .انيااموان گفاات تميرو از اين 

 و يمحل زندگ يمحصااو ت چوب یدكور یهاو يرح رنگ
 وجود دارد. م ناداریراب ه مثعت و افراد  يروان یهاواكنش

فرضايه دوم تحقيق با كمک آزمون همعستگي اسپيرمن مورد  
𝜌)گرديد  تاأيياد  سااانجش قرار گرفتاه و   =sig=0.000, 

 یهاو يرح رناگ  انيا موان گفات  تميبناابراين  . (0.642
افراد  يروان یهاواكنش كار ومحل  يمحصو ت چوب یدكور

فرضاايه سااوم تحقيق با  وجود دارد. م ناداریراب ه مثعت و 
كمک آزمون همعساتگي اسپيرمن مورد سنجش قرار گرفته و  

𝜌)گرديد  تأييد = 0.349sig=0.000, ) .وان تميرو از اين
محل  يمحصااو ت چوب یدكور یهاالگو و يرح انيمگفت 
 م ناداریراب ه مثعت و افراد  عايفي یهاواكنش و يزنادگ 

فرضايه چهارم تحقيق با كمک آزمون همعستگي   وجود دارد.
گرديااد  تااأيياادپيرساااون مورد سااانجش قرار گرفتااه و 

(𝜌 = 0.328sig=0.000, ) .  انيااموان گفات  تميبناابراين 
 كار ومحل  يمحصاااو ت چوب یدكور یهاا و يرح رناگ 
  وجود دارد. یداراراب ه مثعت و م نافراد  عايفي یهاواكنش

 بحث 
 ذاراثرگچوب بر احساس انسان تأللؤ  بافت و تنوچ رنگ،

يک ماده يعي ي اسااات و رنگ و بافت آن با  چوب اسااات.
زندگي انساان ان عا  دارد. رنگ چوب فکر صلن و آرامش  

 يجادرا احساااس شااخصاايت يعي ي را به فرد انتقال داده و ا
تازگي و تقدس را  رنگ سافيد تصاويری از ملو ،   .كنديم

 آتشاي و احسااساتي و نارنجي و   رنگ قرمز. دهديمنشاان  
 noH. دهاادو مااانگي را انتقااال مي يگرم احسااااسزرد 

 يمحصو ت چوب یدكور یهاو يرح رنگ بنابراين .(2331)
افراد ي عايفي روان یهابر واكنش ي و محل كارمحال زنادگ  

 يرتأثی زيادی در راب ه با هااگرچه بررساايذارد. گمي يرتأث
اما پژوهش راجع ؛ است انجام شاده  هارواني و عايفي رنگ

محل  يمحصاااو ت چوب یدكور یهاو يرح رنگ يرتأثبه 
عايفي ميلي ك  ی رواني و هاو زندگي بر روی واكنش كاار 

 Zhaoو   Songمورد بررسااي قرار گرفته اساات. برای مثال 
عايفي و حسي در  ه( در تحقيق مود به بررسي راب 1231)

 نشاااانآنان چوبي پردامتند. نتايج  و يرحرنگ ارتعاات باا   
رنگ  چوب باهد كه برای بخش م کوس در ب د حسي، دمي

با ، مناساس و دلنواز اساات اما در عوو چوب  بافت روشان 
 و همکاران  Wang، سااخت و سااساات اساات.   رنگ تيره

 433تحقيقات تصااويری كانسااي از  بر اساااس( ه  2311)
 یهاكالجي با احسااسات رواني و بصری، ويژگي  آموزدانش

روكش دكوراساايوني  رنگنوچ از  21ارگاني و ارزيابي كمي 
 Song مورد تحقيق قرار داد.را روش افترا  ذهني  وساايلهبه
ی هيجاني و رواني مرتعط با درک هاف اليت Zhao (2311)و 

ساامتار ميکروساکوپي و ماكروسکوپيک    یهارنگبصاری  
( دريافت كه 1123) Fell.ندبررسااي قرار دادرا چوب مورد 

شادت متوساط به روی احساس مثعت، هشياری تفکر، حل   
را مهار  ينامترفتارشاااند و كميمسااائلاه و ... را ترغياس   

 ک واكنشيه . افراد با توس ه پژوهش درک كردند كنمايدمي
ی ايالعاتي مثعت با قیاوت فردی تشکيل هاحساي از داده 

واند عملکرد تميود. پاسخ حسي در بسياری از موارد شا مي
 .عخشدببهعود  گيریي تصمبرای ارزيابي و را رفتار 
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Abstract 

Wood is a natural material, and human beings for a long time have been in close contact with 

wood. Psychologically, wooden structures, and any kind of wood-craftsmanship give people a 

sense of relaxation. This research was conducted to investigate the relationship between wood 

color and wood decors at work and living on emotional and psychological reactions of individuals.  

In this investigation, 384 individuals from Karaj city were selected as random sampling method. 

In this research, a researcher-made questionnaire was used. In inferential statistics, SPSS tests 

including Kolmogorov-Smirnov test (for data normalization) and correlation test were used. 

Results of statistical analyzes revealed that, research hypotheses based on the effect of the color 

of the decor of the place of residence and work on the psychological reactions and emotional 

affirmation was confirmed. 

 

Keywords: Color decoration, psychological responses, emotional reactions, research, SPSS, 

wood. 
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