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Introduction: The main objective of this research is
investigating the impact of customers’ favorite product
selection in terms of the shape and color on the alpha
wave. To conduct the study, four sets of images with
different shapes (round and sharp) and colors (hot and
cool) were designed for the cracker and pasta. Applying
QEEG, participants’ alpha band electric waves were
recorded after presenting the four set of images. Then, the
subjects were asked to choose their preferred image
collection. Using multivariate variance, the relationship
between alpha-band electrical waves with preferential
images was analyzed. Method: The research method was
Experimental using several groups of subjects and the
primary sample consisted of 375 persons who were
randomly selected from Qom Payam-e-Noor University
students. Then, 72 people were assigned to the final
sample based on age, gender and handedness, so the mean
age, gender proportion and the population handedness
were observed in the final sample. Findings: The results
showed that alpha oscillations by observation had
significant relationship by considering conscious selected
priorities in the electrodes of O1, T5, T3, C3, and C4. Data
analysis showed that in general, the subjects who preferred
the warm pictures generated more alpha waves when
seeing white, hot and cool (both round and sharp) images
in the mentioned electrodes. Conclusion: Consequently, it
might be concluded that simply the presented images did
not play a significant role in their selection, and in general,
the warm images generated more alpha waves than the
cool images.
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 برای انجام.علاقه مشتری بر حسب شکل و رنگ بر موج آلفا میباشد
تحقیق چهار مجموعه تصاویر با اشکال (گِرد و تیز) و با رنگهای (سرد و
 با استفاده از.گرم) برای محصولات بیسکویت و پاستا طراحی گردید
 امواج الکتریکی باند آلفای افراد با نمایش تصاویر،QEEG دستگاه
 سپس از افراد خواسته شد تا مجموعه تصویر.چهارگانه ثبت گردید
 ارتباط، با استفاده از واریانس چندمتغیره.ترجیحی خود را انتخاب نمایند
: روش.امواج الکتریکی باند آلفا با تصاویر ترجیحی تجزیهوتحلیل گردید
 تجربی با استفاده از چند گروه آزمودنی بوده و نمونه،روش تحقیق حاضر
 نفر بهصورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز973 اولیه
 نفر بهطور تصادفی77 ، جنس و دست برتری، انتخاب و بر اساس سن،قم
 نسبت جنس،در گروه نمونه نهایی قرار گرفت به گونهای که میانگین سن
 نتایج: یافتهها.و دست برتری جامعه در گروه نمونه رعایت شده است
تحقیق نشان داد نوسانات آلفا ناشی از مشاهده با در نظر گرفتن اولویت
 ارتباطC4  وC3 ،T3 ،T5 ،O1 هشیارانه انتخاب شده در الکترودهای
 تحلیل یافتهها نشان میدهد بهطور کلی افرادی که شکل.معنیداری داشت
 گرم و سرد (اعم از گِرد و،گرم را ترجیح میدهند با دیدن تصاویر سفید
: نتیجهگیری.تیز) در الکترودهای مذکور موج آلفای بیشتری تولید میکند
بنابراین میتوان نتیجه گرفت کهِِصرف تصاویر نمایشی نقشی در انتخاب
آنها نداشته و در مجموع تصاویر گرم نسبتاً بیش از تصاویر سرد موج آلفا
.تولید میکند

EEG

 علیاصغر عیوضی حشمت:*نویسنده مسئول
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مقدمه
تبلیغات و معرفی محصولات ،سهم بالایی از

دهند ،زیرا رفتار انسانی تحت تأثیر فرایندهایی

هزینههای شرکت را شامل میشود .در سال 7007

است که در سطحی پایینتر از آگاهی هوشیارانه

در آمریکا ،حدود  106میلیارد دلار برای ابزار رایج

آنها قرار دارد (کالورت .)7067 ،یکی از

تحقیقات بازار هزینه شده است .این مبلغ هنگفت

کاربردهای بازاریابی عصبی مطالعات اثربخشی

با توجه به شواهد علمی مبنی بر پایین بودن اثر

تبلیغات میباشد .شکل و رنگ از مهمترین

بخشی روشهای سنتی تحقیقات بازار ،جای تأمل

مؤلفههای تصویری ارتباطات ،کاربرد چشمگیری

دارد (مست .6)7003،تحقیقات بازار نشان داده که

در تبلیغات بازرگانی دارد .شکل و رنگ میتواند

مصرفکنندگان آن گونه که احساس و فکر

تأثیرات زیادی بر تصمیمگیری مشتریان و نگرش

میکنند ،حرف نمیزنند و آنچه که میگویند،

آنها در خصوص یک محصول داشته باشد

عمل نمیکنند .همچنین تحقیقات بازار نشان داده

(محمدی فر و همکاران .)6996 ،با شناخت

که  60درصد محصولات جدید در همان سال اول

تأثیرات شکل و رنگ بر انتخاب مصرفکنندگان،

شکست میخورند (درگی .)6997 ،برای اطلاع از

مدیران بازاریابی میتوانند فعالیت تبلیغات را به

افکار و احساسات مشتریان از بازاریابی عصبی که

صورت اثربخشتری برنامهریزی نمایند؛ بنابراین،

دانش میانرشتهای روانشناسی ،عصبشناسی و

دانستن نحوه تأثیرگذاری و هدایت رفتار

بازاریابی است ،استفاده میشود .مطالعات

مصرفکننده و تلاش در جهت توسعه کارآفرینی

را هنگام

جامعه ،ضروری است (هاوکینز .)6963 ،تحقیقات

تصمیمگیریها ،اندازهگیری تا رفتار را پیشبینی

صورت گرفته در خصوص اثربخشی شکل و

کنند (سالیوان .)7009 ،فعالیت مغزی انسان برای

رنگ در تبلیغات تجاری بیشتر جنبه روانشناسی

بازاریابان اطلاعاتی فراهم میکند که از طریق

داشته و از طریق پرسشنامه یا مصاحبه انجام می

روشهای متعارف بازاریابی از قبیل مصاحبه و

شود .استفاده از دستگاه  QEEGو سایر

پرسشنامه قابل دستیابی نیست (برن .)7060 ،دلیل

دستگاههای عصبشناسی در حوزه بازاریابی از

آن این حقیقت است که مردم زمانی که بهطور

سال  7002انجام میشود و در ایران تحقیقی در

صریح از آنها سؤال میشود ،نمیتوانند

این حوزه ایران یافت نشده و در دنیا نیز بیشتر بر

(نمیخواهند) بهطور کامل علایق خود را توضیح

تأثیر آگهیهای تبلیغاتی بر فعالیت مغز تمرکز

بازاریابی عصبی ،فعالیت مغز

شده است .در این رویکرد بجای دریافت
 .1در تحقیقی دیگر ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد 60

اطلاعات مشتریان بهطور غیرمستقیم از طریق

درصد تحقیقات بازار تنها نقش تأیید اطلاعات قبلی را دارند و

پرسشنامه ،اطلاعات درون ذهن مشتریان ،مستقیماً

چیزی بر بدیهیات نمیافزایند.
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از طریق دستگاههای فوقالذکر استخراج میشود

داشته و از پس حل مسائل برآیند .میزان بیشتر از

که میتواند اطلاعات معتبری برای تحقیق فراهم

حد معمول امواج آلفا موجب خیالبافی ،عدم

نماید .در تحقیق حاضر ابتدا موج الکتریکی آلفای

توانایی در تمرکز ،آرامش بیش از حد نرمال

مغز افراد با نمایش تصاویر محصولات بیسکویت

میشود و میزان کمتر از حد معمول آن موجب

و پاستا ثبت شده سپس از آنها خواسته شده تا

اضطراب ،استرس زیاد ،وسواس ،بیخوابی

محصول ترجیحی را تعیین نمایند .مقایسه

میگردد .میزان مناسب موج آلفا منجر به آرامش

دادههای عصبی با محصول انتخابی جنبه نوآوری

هنگام تفریح و لذت بردن از محیط اطراف،

پژوهش میباشد .از این رو ،با شناخت تأثیرات

عملکرد بهینه ،اضطراب کمتر ،سیستم ایمنی

شکل و رنگ بر فعالیت الکتریکی مغز و ارتباط

قویتر ،تفکر مثبت ،یکپارچگی ذهن و بدن،

آن با تصمیمگیری افراد ،میتوان تبلیغات

شهود ،درون اندیشی ،تعادل هیجانی ،سرخوشی،

اثربخشتری برای معرفی محصولات تجاری انجام

آگاهی درونی و افزایش ترشح سروتونین میگردد

داد؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر اثر

(بخت آور.)6992 ،

انتخاب محصول مورد علاقه مشتری بر موج آلفا
بر حسب شکل و رنگ پرداخته میشود.

طی  63سال گذشته ،فهم ما از علوم اعصاب
برای تصمیمگیری به سرعت افزایش یافته و

در طول روز و زمان بیداری انسانEEG ،

توانسته به دو روش به تحقیقات بازاریابی کمک

مغز 3 ،نوع مختلف از امواج الکتریکی مغزی را

نماید .اول ،بهبود اثربخشی پیامهای بازرگانی

در یک زمان نشان میدهد .این امواج به ترتیب از

محصولات موجود و دوم؛ شناخت ارزش

کمترین فرکانس (بالاترین طول موج) به بیشترین

محصول از نظر مصرف کننده قبل از تولید و

فرکانس (کوتاهترین طول موج) به ترتیب؛ دلتا،

عرضه آن و بهبود طراحی محصول .یکی از

تتا ،آلفا ،بتا ،گاما تقسیم میشود .موج آلفا در دامنه

کاربردهای بازاریابی عصبی ،میزان اثربخشی

فرکانس  6الی  67هرتز قرار دارد .مغز انسان برای

تبلیغات بازرگانی است که از طریق گرفتن EEG

داشتن الهامات خلاق باید قادر به ایجاد مقدار

افراد ،واکنش مناطق مختلف مغز به محرک

زیادی امواج آلفا ،عمدتاً در ناحیه چپ مغز باشد.

تبلیغاتی اندازهگیری میشود .یکی از فرکانسهای

این افراد میتوانند برای حل مسائلی که با آن

 ،EEGموج آلفا میباشد .فرکانس آلفا در نوار

برخورد میکنند ،امواج آلفای تولید شده را به کار

مغزی  EEGنسبت به فرکانسهای دیگر در

گیرند .افراد فاقد خلاقیت ،وقتی با مسئلهای مواجه

بزرگسالان برجسته بوده و مطالعات فراوانی در

میشوند ،نمیتوانند امواج آلفای بیشتری تولید

این خصوص انجام شده است (باسار.)7067 ،

کنند و به این ترتیب نمیتوانند ایدههای خلاق

نوسانات موج آلفای مغز انسان در زمان ارائه
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محرکهای عاطفی و مقایسه آن با وضعیت

مغز را و مفاهیم اجتماعی منفی (مثل تروریسم)

استراحت بخش فرونتال مغز ،برای اولین بار

بخش فرونتال راست را فعال میکند ،مطابقت

توسط دیویدسون در سال  6979انجام شد.

دارد .همچنین دیوید سون ( )7002به این نتیجه

تحقیقات نشان داد که فعالیت آلفای فرونتال چپ

رسیدند که فعالیت بیشتر نیمکره چپ مغز ناشی

مغز با محرک مثبت و فعالیت فرونتال راست با

از شادی ،تفریح و مانند این است در حالی که

محرک منفی مطابقت داشته که بیانگر عدم تقارن

فعالیت بیشتر نیمکره راست مغز ناشی از انزجار

دو نیمکره مغز میباشد (گان تکین .)7062 ،پس

میباشد .ارزبست ( )7067دریافت که بین

از گان تکین ،عدم تقارن آلفای فرونتال مغز

سیگنالهای  EEGنواحی مختلف مغز انسجام

بهوسیله چندین گروه؛ فاکس ( ،)6996هاگرمن

وجود دارد که به ارتباط ساختاری و عملکردی دو

( )7007و جاورسکا ( )7069مورد مطالعه قرار

نیمکره مغز بستگی دارد .با وجود نظریه فعالیت

گرفت .نوسانات باند آلفا با فرایندهای متضاد قشر

نیمکره چپ به عواطف مثبت و فعالیت نیمکره

مغز ،فعال شده و اغلب بهعنوان مکانیسمی برای

راست به عواطف منفی ،نتایج تحقیق نشان داد که

افزایش نسبت سیگنال به فرایند غیرمرتبط

در زمان نمایش محرک به آزمودنی ،بین مناطق

توصیف میشود .درنتیجه ،فعالیت آلفا در

مختلف مغز انسجام بالایی وجود دارد و تفاوتی

مکانهای مختلف پوست سر ،در پاسخ به آرایه

بین احساسات مثبت و منفی وجود ندارد؛ بنابراین

گستردهای از خواستهها و وظیفه ،شناسایی

هماهنگی بین عملکرد سطوح مغز ،ناشی از

میشود (کلیمش .)7007 ،مطالعه گان تکین

شناخت عاطفی از ظرفیت محرک نبوده بلکه آنها

( )7007aنشان داد که نمایش چهره عصبانی در

نمایش داخلی از تفاوت فرایند ذهنی مانند حافظه،

مقابل چهره خوشحال ،موج آلفای متفاوتی در

تلاش ذهنی و آستانه انگیختگی میباشد .نتیجه

الکترودهای P3 ،T5و  O1تولید میشود .ادی

این تحقیق با نتایج قبلی متفاوت است ،با این حال

( )7002در تحقیق خود دریافت در شرایط

تحقیق بازونوا ( )7062نشان داده که توافق

عصبانی فعالیت نیمکره چپ فرونتال مغز نسبت

روشنی مبنی بر کاربرد فعالیت موج آلفا ،وجود

به نیمکره راست بیشتر میباشد .نتایج تحقیق گابل

ندارد.

( )7062نیز نشان داد که نیمکره چپ فرونتال

آی یوتو و همکار ( ،)7007اثرات محرک

مغز ،با دیدن تصاویر مثبت و نیمکره راست

رنگ بر فعالیت مغز انسان در درک و توجه بر

فرونتال مغز با دیدن تصاویر منفی واکنش نشان

مبنای باند آلفای  EEGبررسی نمودند .یافتههای

داده که با تحقیق کانینقام ( )7003که مفاهیم

آنها نشان دادند که توان باندهای آلفا و تتا با

اجتماعی مثبت (مثل عشق) بخش فرونتال چپ

دیدن رنگ قرمز نسبت به رنگ آبی ،بیشتر
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میباشد .دلیل آن احتمالاً ناشی از حالت اضطرابی

مدت افزایش مییابد .رافل اهم ( ،)7060سه

است که منجر به فعالیت در زمینههای ادراک و

آگهی تلویزیونی با استراتژی ،هدف ،رویداد،

توجه نسبت به رنگ قرمز است .تحقیق بیانگ

فیلمبرداری و رنگبندی یکسان را از لحاظ

( )7069نشان میدهد زمانی که کار را با توجه

صحنههای عاطفی ،مزیت محصول ،محصول و نام

مستمر و با شرایط نور بالایی انجام میدهند ،موج

تجاری مقایسه نمودند .آنها دریافتند که

آلفای مغز آنها در بخش آهیانهای مغز کمتر

صحنههای عاطفی و مزیت محصول آگهیهای

میباشد و شرایط نور بر فرایند توجه اثر

تلویزیونی ،تفاوت معنیداری در نیمکره چپ

میگذارد .اسچافر ( ،)7066اثرات باند آلفا از

فرونتال مغز دارد در حالی که در صحنههای

طریق ادراک تصاویر موسیقی در  EEGبررسی و

محصول و نام تجاری ،تفاوت معنیداری وجود

نشان دادند که تفاوت معنیداری در بخش

ندارد .یافتههای تحقیق فیتری ( )7062از درک

اکسیپتال و آهیانهای مغز در باند آلفا وجود دارد.

تأثیر علائم محصولات لباس زیر بر انتخاب

مشابه همین ،آلفای بخش اکسیپتال و آهیانهای

مصرف کننده نشان داد که الکترود  F11 ،O1و

برای حافظه کاری شنوایی بیشتر بوده است (ون
دیجک.)7060 ،

P1در نیمکره چپ مغز ،آلفای بیشتری نسبت به
الکترودهایF4 ، O2و  P2در نیمکره راست مغز

رامی ( ،)7069فرایندهای فیزیولوژیک

دارد .بیانگ ( ،)7007فعالیت باند آلفا  EEGرا با

تصمیمگیری را در انتخاب بیسکویت مطالعه

 2مجموعه تصاویر با اشکال دایره و مربع و

نمودند و دریافتند که وابستگی متقابل بالایی بین

رنگهای سفید و سیاه را مطالعه نمودند .یافتهها

EEGو علایق اظهار شده در نواحی فرونتال

تحقیق نشان میدهد که فعالیت آلفای بالاتر در

چپ و گیجگاهی چپ در باندهای آلفا و تتا

وظیفه تشخیص شکل مغز نسبت به وظیفه رنگ

وجود دارد .کاستینو ( ،)7060کاواساکی ( )7067و

وجود دارد .همچنین بین آلفای پیش محرک و

نای ( )7066در تحقیقی دیگر از عینکهای 3D

عملکرد پس محرک ارتباط معنیداری وجود دارد

برای تعیین درد و ناراحتی بیننده مانند سرگیجه،

که میتواند از طریق آلفای پیش محرک،

سردرد و حالت تهوع استفاده نموده و دریافتند که

پاسخهای پس محرک را پیشبینی نمود .همچنین

باندهای تتا و آلفا در زمان دیدن تصاویر در تمامی

نتایج تحقیق بیانگ ( ،)7060مهارت بیشتر مغز در

نواحی مغز از جمله لوب اکسیپیتال بالاتر است

تشخیص شکل نسبت به رنگ از طریق بالا بودن

(مالکی .)7063 ،جفری ( )7066در تحقیق خود

آلفا و تتا میباشد؛ بنابراین با توجه به مطالعات

دریافتند که نوسانات عصبی باند آلفا در طول

انجام شده و یافتههای متعارض که ناشی از

تشخیص شکل و موقعیت آن در حافظه کوتاه

روششناسیهای متفاوت میباشد ،در این تحقیق
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مجموعهای از تصاویر تبلیغی متفاوت و دخالت

جمله قشر حسی حرکتی ثبت میشوند (متقی،

متغیرهای گوناگون (انتخاب هوشیارانه در مقابل

.)6996

ناهوشیارانه و عوامل روانشناختی) مورد مطالعه

روش تحقیق حاضر ،تجربی با استفاده از

قرار گرفته است؛ زیرا هنوز به روشنی مشخص

چند گروه آزمودنی میباشد .نمونه اولیه بهصورت

نیست که محصول ارائه شده به بازار توسط

تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز

شرکتها ،چه تأثیر معینی بر تولید موج آلفا در

قم با استفاده از فرمول کوکران 973 ،نفر انتخاب

کرتکس مغز مشتری در انتخاب محصول دارد.

شدند .سپس بر اساس سن ،جنس و دست برتری،
 77نفر به تصادف در گروه نمونه نهایی قرار

روش
بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه بازاریابی
عصبی با استفاده از روش FMRI ،ERP،QEEG
میباشد .در مطالعه حاضر از روش QEEG

استفاده شده که جزء روشهای غیرتهاجمی و کم
هزینه میباشد .روش  ،QEEGیک معیار حساس
برای ارزیابی فعالیت کلی مغز ناشی از فعالیت
پتانسیلهای

سیناپسی

میلیونها سلول

در

کورتکس مغز است .بر مبنای فرکانس ،امواج
الکتریکی مغز به  3باند؛ دلتا  0/3-2هرتز ،تتا 2-6
هرتز ،آلفا  6-67هرتز ،بتا  67-90و گاما بیش از
 90هرتز میباشد .موج آلفا در انسان بهطور عمده
از ناحیه پسسری در حالت هوشیاری و آرامش

گرفت به گونهای که میانگین سن و نسبت جنس
و دست برتری جامعه در گروه نمونه رعایت شده
است .میانگین سنی نمونه انتخابی  72/99سال که
 26نفر زن و  72نفر مرد میباشد .همچنین از
نمونه انتخابی  32نفر راست دست 60 ،نفر چپ
دست و  6نفر دو سو توان میباشند که از
پرسشنامه ادینبورگ ( )6967استفاده شده که
اعتبار آن توسط علی پور ( )6961اندازهگیری
شده است .چهار مجموعه شکل حاوی
محصولات پاستا و بیسکویت با اشکال گِرد و تیز
و رنگهای گرم (رنگ نارنجی) و سرد (رنگ
خاکستری و آبی) به شرح زیر تهیه گردیده است.

با چشمان بسته و همچنین سایر نواحی حسی از

شکل  .1مجموعه تصاویر با شکل گِرد و رنگ سرد
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شکل  .2مجموعه تصاویر با شکل گِرد و رنگ گرم

شکل  .3مجموعه تصاویر با شکل تیز و رنگ سرد

شکل  .4مجموعه تصاویر با شکل تیز و رنگ گرم

از آنجا که در مقایسه امواج آلفای تولید شده
هر آزمودنی پنج تصویر که شامل؛ تصویر سفید
پیش از اجرای آزمایش و چهار تصویر محصولات
بر حسب شکل و رنگ به همه آنها نشان داده
شده بود ،از روش تحلیل واریانس با اندازههای
مکرر استفاده گردید .با توجه به متفاوت بودن
تعداد آزمودنیهایی که بیسکویتها و پاستاهای
گوناگون را بر حسب شکل و رنگ انتخاب
کردهاند ،از آزمون تعقیبی هاک ـ برگ استفاده
89

شده است.
ابزار :برای اجرای آزمایش از دستگاه QEEG

ساخت شرکت EBNeuroایتالیا ،استفاده شده
است .نخست از آزمودنیها خواسته شد پس از
خواب کامل در شب گذشته و بدون آشفتگیهای
هیجانی و پس از استحمام به آزمایشگاه مراجعه
کنند .با استفاده از ژل  Nuprepو کلاه  76کانالِ
استاندارد ،امواج الکتریکی مغز در حالت نشسته و
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با چشم باز در موقعیت راحت و بدون سر و

مجدداً  90ثانیه تصویر سفید ارائه میشد ،به

صدای پیرامونی ثبت گردید .چهار مجموعه

آزمودنیها نشان داده شد .سپس آرتیفکت نوار

تصاویر بیسکویت و پاستا (شکلهای  6تا  )2با

مغزی حذف و به روش  ،fftخروجی Absolut

شکلهای گِرد و تیز و رنگهای گرم (نارنجی) و

powerبرحسب  ،sq/µvتوسط نرم افزار

سرد (خاکستری و آبی) به مدت  10ثانیه به

استخراج گردید .در شکل شماره  ،3نمونهای از

آزمودنیها ارائه شد .تحقیقات نشان داده که

باند آلفای تصاویر  3نفر از آزمودنیها که با دیدن

حداقل زمان ثبت  EEGبعد از حذف آرتیفکت

تصویر شکل  6فعال شده ،نمایش داده شده است.

 20-30ثانیه باشد که بتوان از روی آن تحلیل

پس از اجرای آزمایش به منظور تعیین

انجام داد (هامود .)7002 ،به منظور از بین بردن

اولویتهای انتخاب مشتری از آزمودنیها خواسته

اثرات کوتاه مدت مشاهده تصاویر و ادراکات

شد مجموعه تصاویر بیسکویت و پاستای ارائه

قبلی ابتدا  90ثانیه تصویر سفید بهعنوان تصویر

شده بر حسب اولویت از  6تا  2مشخص نمایند.

خنثی و معیار به آزمودنیها توسط پاورپوینت

در مرحله بعد به روش تحلیل واریانس با

ارائه شد .پس از آن چهار مجموعه تصاویر

اندازههای مکرر موج آلفای تولید شده در کرتکس

محصولات بهصورت متوالی که در فاصله آنها

بر حسب اولویت اول آزمودنیها مقایسه گردید.

شکل  .5نمونهای از خروجی تصاویر  QEEGباند آلفای  3نفر آزمودنی

یافتهها
در اجرای تحقیق و گردآوری اطلاعات علاوه بر

مرتبط با ویژگیهای فردی شامل جنسیت ،سن و

دادههای اصلی و مورد نیاز تحقیق ،اطلاعات

دستبرتری نیز گردآوری شده است .جدول
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فراوانی را نشان میدهد.

شماره  ،6آمار توصیفی با استفاده از شاخص

جدول  .1فراوانی پاسخدهندگان با استفاده از شاخصهای توصیفی
شاخصهای فراوانی

جنسیت

دستبرتری

سن

مرد

زن

16-33

31-44

راست دست

چپ دست

دوسوتوان

تعداد فراوانی

72

26

19

9

32

60

6

درصد فراوانی

99/99

11/17

67/30

67/30

73

62

66

دادههای به دست آمده از آزمودنیها به دلیل

تحلیل بکار رفت .نهایتاً با در نظر گرفتن

وجود نمرات پرت و به منظور رعایت

مفروضههای زیربنایی و آزمونهای آماری

مفروضههای نخستین تحلیل واریانس ،اندازههای

متناسب یافتههای زیر به دست آمده به ترتیب در

مکرر بر مبنای لگاریتم  ،60محاسبه گردید و در

جداول  7تا  1ارائه شده است.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه تولید موج آلفای در ناحیه  O1بر اساس شکل و رنگ بیسکویت و پاستا
تصاویر نمایشی به آزمودنی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

سفید

67/77

9

3/70

0/009

گِرد و سرد

66/91

9

2/67

0/002

گِرد و گرم

60/26

9

2/23

0/001

مقایسه ترجیحات مشتریان
گِرد و گرم < تیز و سرد
گِرد و گرم < تیز و سرد
گِرد و سرد < تیز و سرد

چنانکه نتایج ارائه شده در جدول شماره 6

شکل تیز و رنگ سرد بود ،بیشتر بود .همچنین به

نشان میدهد ،صِرف انتخاب هوشیارانه سبب

هنگام ارائه تصویر محصول با شکل گِرد و رنگ

تولید موج آلفا به هنگام مشاهده یک مجموعه

سرد نیز همچنان همین رابطه برقرار بود .وقتی

تصاویر خاص مرتبط با انتخاب هوشیار افراد،

مجموعه تصاویر بیسکویت و پاستا با شکل گِرد و

وجود ندارد .بهعنوان مثال در آغاز آزمایش و به

رنگ گرم نشان داده شد آزمودنیهایی که

هنگام ارائه تصویر سفید و بدون هیچ شکل و

محصول با شکل گِرد (اعم از گرم و سرد)

رنگ دیگری (پرده سفید) نیز موجب تولید موج

انتخاب کرده بودند موج آلفای بیشتری نسبت به

آلفای بیشتر در افرادی که بیسکویت و پاستا با

آزمودنیهایی که انتخاب اولشان بیسکویت و

شکل گِرد و رنگ گرم انتخاب کردهاند نسبت به

پاستا با شکل تیز و رنگ سرد بود ،در ناحیه O1

آزمودنیهایی که انتخاب اول بیسکویت و پاستا با

تولید کرد.
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه تولید موج آلفای در ناحیه  T5بر اساس شکل و رنگ بیسکویت و پاستا
تصاویر نمایشی به آزمودنی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

سفید

9/07

9

3/16

0/007

گِرد و سرد

6/29

9

1/06

0/006

گِرد و گرم

1/29

9

2/77

0/002

تیز و سرد

1/63

9

2/16

0/003

تیز و گرم

1/99

9

9/97

0/066

مقایسه ترجیحات مشتریان

گِرد و گرم < گِرد و سرد
تیز و گرم < گِرد و سرد

چنانکه در جدول شماره  9مشاهده میشود،

شکل گِرد و تیز) نسبت به آزمودنیهای محصول

آزمون تعقیبی هاک-برگ نشان میدهد در تمام

ترجیحیشان بیسکویت و پاستا با رنگ سرد و

مراحل آزمایش اعم از تصویر خنثی اولیه (پرده

شکل گِرد بوده است ،موج آلفای بیشتری در

سفید) و چهار مجموعه محصول با شکلهای

ناحیه  T5تولید کردهاند که بهطور کلی شواهدی

متفاوت ،آزمودنیهایی که اولویت اول آنها

به نفع رنگ گرم نسبت به رنگ سرد در تولید

انتخاب محصول با رنگ گرم بوده است (اعم از

موج آلفا را ارائه میدهد.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه تولید موج آلفای در ناحیه  T3بر اساس شکل و رنگ بیسکویت و پاستا
تصاویر نمایشی به آزمودنی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

سفید

7/26

9

9/29

0/077

گِرد و سرد

1/77

9

9/27

0/077

گِرد و گرم

1/99

9

9/06

0/099

تیز و سرد

1/02

9

9/96

0/073

تیز و گرم

3/93

9

9/07

0/092

مقایسه ترجیحات مشتریان

سرد و گرم < گِرد و سرد

بر اساس اطلاعات جدول شماره  ،2در ناحیه

انتخاب اولشان همین محصولات با شکل گِرد و

T3تولید موج آلفا در تمامی مراحل آزمایش اعم

رنگ سرد بوده است موج آلفای بیشتری تولید

از ارائه پرده سفید و مجموعههای چهارگانه

کردهاند که شواهدی به نفع تأثیر مشخص شکل و

بیسکویت و پاستا با شکلها (تیز و گرد) و

رنگ در تولید موج آلفا نشان میدهد .به این

رنگها (گرم و سرد) متفاوت آزمودنیهایی که

ترتیب که آزمودنیهایی که انتخاب اولشان

انتخاب هوشیارانهشان محصول با شکل تیز و

بیسکویت و پاستا با شکل تیز و رنگ گرم است

رنگ گرم بوده است نسبت به آزمودنیهایی که

همواره بیشتر از داوطلبانی که همین محصولات را
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بیشتری تولید میکنند.

با شکل گِرد و رنگ سرد میپسندند ،موج آلفای

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه تولید موج آلفای در ناحیه  C3بر اساس شکل و رنگ بیسکویت و پاستا
تصاویر نمایشی به آزمودنی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

مقایسه ترجیحات مشتریان

گِرد و سرد

7/67

9

9/09

0/093

گِرد و سرد < تیز و سرد

گِرد و گرم

7/72

9

7/66

0/027

گِرد و گرم < تیز و سرد

تیز و سرد

9/09

9

9/77

0/071

بر اساس یافتههای جدول شماره  ،3در ناحیه

یا مشاهده محصولاتی که شکل تیز و رنگ سرد

چپ مرکزی ( )C3افرادی که شکل گِرد (اعم از

دارند آلفای بیشتری تولید میکنند؛ به عبارت

گرم و سرد) را بر محصول با شکل تیز و رنگ

دیگر در ناحیه چپ مرکزی ما با غلبه نسبی شکل

سرد ترجیح میدهند به هنگام مشاهده محصولاتی

گِرد بر شکل تیز با رنگ سرد در تولید موج آلفا

که شکل گِرد دارند (اعم از رنگ گرم و سرد) و

مواجه هستیم.

جدول  .9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه تولید موج آلفای در ناحیه C4بر اساس شکل و رنگ بیسکویت و پاستا
تصاویر نمایشی به آزمودنی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

سفید

7/06

9

9/97

0/079

تیز و سرد

3/63

9

7/96

0/026

تیز و گرم

3/69

9

7/62

0/022

مقایسه ترجیحات مشتریان

تیز و سرد < گِرد و سرد

بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول

محصولات با شکل گِرد و رنگ سرد بهعنوان

شماره  ،1تنها ناحیه مرکزی از نیمکره راست

انتخاب اول را ترجیح میدهند امواج آلفای

( )C4است که با موج آلفا به هنگام مشاهده

بیشتری تولید میکنند .خلاصه یافتههای تحقیق بر

محرکها پاسخ میدهد .این پاسخ به هنگام ارائه

اساس جداول  6تا  ،3بر مبنای ترجیحات

پرده سفید و همچنین محصولاتی با شکل تیز اعم

مصرفکنندگان در انتخاب محصولات بیسکویت

از رنگ گرم و سرد مشاهده میشود که طی آن

و پاستا بر مبنای رنگ بدون در نظر گرفتن شکل

آزمودنیهایی که محصولات با شکل تیز و رنگ

در جدول  7نشان داده شد.

گرم ترجیح میدهند نسبت به آزمودنیهایی که
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جدول  .7خلاصه یافتههای فعالیت باند آلفای مغز بر مبنای ترجیح رنگ گرم بر رنگ سرد
الکترودهایی که با باند آلفا فعال شدهاند

تصاویر نمایشی به آزمودنی

مقایسه ترجیحات مشتری

سفید

گرم < سرد



گرم < سرد



گِرد و سرد
گِرد و گرم
تیز و سرد

T5

O1

T3









گِرد < تیز
گرم < سرد







تیز و گرم











گِرد < تیز
گرم < سرد





گِرد < تیز
گرم < سرد

C3

C4












نتیجهگیری و بحث
در پژوهش حاضر ،تأثیر انتخاب محصول مورد

ارجحیت تصاویر با رنگ قرمز (گرم) نسبت به

علاقه مشتریان از لحاظ شکل و رنگ بر موج

رنگ آبی (سرد) ،رامی ( )7069فعالیت مغز در

آلفای مغز اندازهگیری گردید .یافتههای کلی

بخش اکسیپیتال با دیدن شکلهای متفاوت و

تحقیق نشان میدهد ،افرادی که رنگ گرم انتخاب

دیویدسون ( )7002فعالیت نیمکره چپ برای

نمودند نسبت به افرادی که رنگ سرد را انتخاب

محرک شاد و تفریح ،مطابقت دارد ولی با

کردهاند ،با دیدن تصاویر سفید ،گِرد و تیز (اعم از

یافتههای هالسبرگر ( )7067مطابقت ندارد.

سرد و گرم) در ناحیه  T5و  ،T3با دیدن تصاویر

روششناسی متفاوت ناشی از تصاویر که

سفید و گِرد (اعم از سرد و گرم) در ناحیه  ،O1با

منجر به این ناهمخوانی شده در مطالعه مالک

دیدن تصاویر گِرد (اعم از سرد و گرم) و تیز و

( )7063از مجموعه تصاویر رزرو شده بهعنوان

سرد در ناحیه  ،C3با دیدن تصاویر سفید و تیز

تصاویر خوشایند یا ناخوشایند و خنثی استفاده

(اعم از سرد و گرم) آلفای بیشتری تولید میکنند.

شده است .روششناسی متفاوت از پنجره زمانی

همچنین در الکترود  C3با نمایش تصویر تیز،

به کمک دستگاه  ERPبه مقایسه زمان واکنش به

تصویر گِرد را انتخاب کردهاند.

مشاهده

نتایج این تحقیق با تحقیقات گان تکین

محصول توسط (گان تکین )7062 ،انجام

( )7007و کلیمش ( ،)7007تصاویر خوشایند در

شده .تنها مطالعه رامی ( )7069همانند این

الکترودهای T5 ،O1آلفای بیشتری تولید میکند،

پژوهش به مقایسه اثر انتخاب مشتری روی

منطبق میباشد .تحقیق آی یوتو (،)7007

تصاویر دو بعدی محصول و تولید موج آلفا
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پرداخته شده است.

غلبه رنگ گرم بر رنگ سرد و نیز در نیمکره چپ

در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت که

و غلبه شکل گِرد بر شکل تیز میباشد .به نظر

بهطور کلی اولاً آزمودنیها ،زیر تأثیر عوامل

میرسد شکل تیز و رنگ گرم پردازش بیشتری در

روانشناختی اعم از ویژگیهای شخصیتی ،جانبی

نواحی  T3و  C4ایجاد میکند .به این ترتیب

شدن یا انتخاب ناهشیار از آغاز تمایل بیشتری به

تولید محصول با رنگ گرم بیش از تولید محصول

تولید موج آلفا دارند که سبب میشود در برخی از

با رنگ سرد منجر به تولید موج آلفا در کرتکس

نواحی کرتکس مغز مانند C4 ،T3 ،T5 ،O1

میشود.

موج آلفای بیشتری تولید میکنند (آی یوتو،
.)7007

با این حال در تعمیم یافتههای این مطالعه
بایستی محدودیتهای روششناختی جدی را در

بیشترین تولید آلفا مربوط به نیمکره چپ

نظر داشت .این مطالعه بررسی آزمودنیهایی از

میباشد که ناشی از عملکرد کرتکس نیمکره چپ

یک منطقه جغرافیایی و یک طبقه سنی مشخص

به هنگام مواجه با محصول با شکل و رنگ مورد

(جوان) و با تعداد محدودی آزمودنی صورت

علاقه بوده و در خصوص فعال شدن الکترود C4

گرفته است .محصولات ارائه شده بهصورت

در تولید موج آلفا میتوان به تأثیر این ناحیه در

تصاویر دو بعدی بوده و ممکن است در جوامع

توجه و تصمیمگیری اشاره کرد.

متفاوت و محصولاتی دیگر نتایج دیگری به دست

در مجموع یافتههای این پژوهش حاکی از

آید.
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