مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه
دوره دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 7331

تأثیر طراحی تصاویر (خنثی و منزجرکننده) بستهبندی محصوالت دخانی بر الگوی امواج
مغزی دانشجویان پسر سیگاری
یزدان موحدی ،*7لیال موزه کش  ،بهناز فوالد پنجه
تاریخ دریافت7331/ / 3 :

تاریخ پذیرش7331/3/71 :

خالصه
مقدمه :درج پیامهای هشداری تصویری بر روی جلد پاکتها و بستهبندیهای سیگار راهبرد کاهش مصرف سیگار میباشد.
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر طراحی تصاویر (خنثی و منزجرکننده) بستهبندی محصوالت دخانی بر الگوی امواج مغزی
افراد سیگاری انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر تجربی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی
 3171-3179بودند .برای ثبت امواج مغزی الکترود در ناحیه  FP1نصب شد .آزمودنیها از فاصله  79سانتیمتری صفحه سفید
رایانه را به مدت دو دقیقه نگاه میکردند (موقعیت استراحت) ،سپس تصاویر با حالت خنثی و تصاویر با حالت منزجرکننده نیز
هر یک به مدت دو دقیقه به اجرا درآمدند و از این افراد همزمان در باندهای فرکانسی آلفا پیک ،تتا ،آلفا ،ریتم حسی حرکتی و
بتا ثبت الکتروانسفالوگرافی کمی به عمل آمد .دادهها با روش تحلیل اندازهگیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که اثر اصلی موقعیت ثبت ( ،)F=61/31, p<9/993اثر اصلی باند فرکانسی ( )F=55/85, p<9/993و
اثر تعاملی موقعیت ثبت و باند فرکانسی ( )F=8/71, p<9/993معنیدار شده است .به این معنا که پاکتهای منزجرکننده
واکنش مغزی متفاوتی نسبت به پاکتهای خنثی در پی دارند.
نتیجهگیری :پیشنهاد میگردد بر روی جلد پاکتهای سیگار تصاویر منزجرکننده درج شود تا واکنشهای مغزی شدیدی به
وجود آورده و دافعه بیشتری در افراد سیگاری ایجاد شود.
واژههای کلیدی :خنثی ،منزجرکننده ،امواج مغزی ،سیگار

 -7استادیار علوم شناختی ،گروه طراحی ،دانشکده طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،y.movahedi@tabriziau.ac.ir :تلفن43713317370 :
 -کارشناسی ارشد طراحی صنعتی ،گروه طراحی ،دانشکده طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.

یزدان موحدی و همکاران

تأثیر تصاویر خنثی و منزجر کننده محصوالت دخانی بر امواج مغزی

مییشییوند [ 7و  .]5از سییال  ،1997وزارت بهداشییت و درمییان

مقدمه
بر اساس آمار ،مصرف سیگار یکیی از اعتیادهیای شیای در

تصاویری را تهیه کرد و از شیرکتهیای داخلیی تولیدکننیده و

دانشجویان است .این رفتار خطرناک سالمتی دانشجویان را بیه

واردکنندگان سیگار درخواسیت نمیود کیه تصیاویر را بیر روی

مخییاطره انداختییه و املییب منتهییی بییه بیمییاریهییای کرونییری

بستههیای محصیوالت بیومی و وارداتیی قیرار دهنید [ .]39در

می گردد .سیگار یکی از عوامل مهمیی اسیت کیه در جمعییت

مطالعه انجام شده بیر روی افیراد سییگاری در کانیادا ،بیه ایین

دانشجویی باعث مشکالت سالمتی متعدد مانند سیرفه کیردن،

نتیجه رسیدند که پیامهیای هشیداردهنده روی سییگار باعیث

بیماریهای تنفسی و بیمیاریهیای قلبیی و عروقیی شیده و از

کاهش مصرف سیگار می شود [  31و  .]33پژوهشهای انجیام

طرف دیگر ،سازگاری فیزیکی و رشد ریه را با دشیواری روبیرو

شده در برزیل ،استرالیا ،بلژیک ،تایلند و کانادا نشان مییدهنید

میکنید [ .]3مطالعیه مصیرف سییگار در دانشیجویان اهمییت

که پیامهیای بهداشیتی و تصیاویر درج شیده روی بسیتههیای
بیرای افیراد جیوان

ویژهای دارد زیرا رفتار سیگار کشیدن در دانشیجویان شیاخ

سیگار یک منب مهم اطالعات به خصیو

مفیدی از مصرف سیگار توسط جوانان است و از سیوی دیگیر،

مصرفکننده سیگار هستند [  .]31در همین راسیتا ،مطالعیات

نقش مهمی در افزایش یا کاهش شیوع مصرف سیگار در سطح

نشان دادهاند که انسانها هنگام مواجهه با پاکتهای سیگار بیا

جامعه میتواند داشته باشد .علییرمیم ایین اهمییت مطالعیات

تصاویر مختلف ،دچار حالتهای فیزیولوژیکی مختلفیی از ن یر

اندکی در زمینه مصرف سیگار در کشورهای اسیالمی از جملیه

مغزی میشوند .بررسی پردازش امواج مغیزی انسیان در زمیان

ایران به عمل آمیده اسیت [ .]1یکیی از عیواملی کیه بیه ن یر

ارائه محصوالت و محرکهای عاطفی و مقایسه آن بیا وضیعیت

می رسد در گرایش به مصرف سیگار میثثر باشید تصیاویر روی

اسییتراحت بخییش فرونتییال مغییز ،بییرای اولییین بییار توسییط

پاکتهای بستهبندی سیگار است [.]1

 Weinbergerو همکاران [ ]36انجام شد .تحقیقات نشان داد

ممنوع کردن تبلیغات میرتبط بیا سییگار و درج پییامهیای

فعالیت آلفای فرونتال چپ مغیز بیا محیرک مثبیت ،و فعالییت

هشداری تصویری بر روی جلید پاکیتهیا و بسیتهبنیدیهیای

فرونتال راست با محرکهای منفیی مطابقیت دارد کیه بییانگر

سیییگار [ ،]6دو راهبییرد کییاهش مصییرف سیییگار هسییتند.

عدم تقارن دو نیمکره مغز می باشد [ .]38مطالعیه Guntekin

بستهبندیهای سیگار با استفاده از رنی ،،انیدازه و تصیاویر بیه

و همکاران نشان داد که نمایش محرک منزجرکننده در مقابیل

ابزار مهمی برای برقراری ارتباط با مصرفکننده سیگار تبیدیل

محرک خوشایند ،موج آلفای متفاوتی در مناطق پیش پیشانی،

شدهاند [ .]8شرکت های تولید سیگار از بستهبندی سییگار بیه

آهیانیییهای و پیییسسیییری مغیییز تولیییید مییییکنییید [.]31

عنوان یک ابزار برای افزایش و جذب مصرفکنندگان اسیتفاده

 Harmon‐Jonesدر مطالعه خیود نشیان داد کیه در شیرایط

میکردند که این وضعیت به مرور زمان با طراحیی هشیدارهای

ارائه محرکهای منزجرکننده فعالیت نیمکره چپ فرونتال مغز

تصییویری روی پاکییتهییای سیییگار برطییرف شیید .پیییامهییای

نسبت به نیمکره راست بیشتر میشود [ .]39مطالعیه  Pooleو

هشییداردهنده تصییویری ،روشییی جدییید اسییت کییه مس ی والن

 Gableنشان داد نیمکره چپ فرونتال مغز ،بیا دییدن تصیاویر

بهداشتی جامعه در طول روز با مصرفکننده سیگار و اطرافیان

مثبت و نیمکره راست فرونتیال مغیز بیا دییدن تصیاویر منفیی

فرد ارتباط برقرار مینمایند [.]1

واکنش نشان مییدهید [ ]35کیه بیا مطالعیه  Kasajovaکیه

اگر پیامهای هشداری مناسب بیر روی بسیتههیای سییگار

گزارش کرد مفاهیم اجتماعی مثبت بخش فرونتال چپ مغز ،و

طراحی گردد آنها به رسانهای مهم تبدیل میشوند [ .]9پییام

مفاهیم اجتماعی منفی بخش فرونتال راست را فعال مییکنید،

هشداردهنده تصویری کیه قسیمت زییادی از سیطح پاکیت را

مطابقت دارد [ Davidson .]37نشان داد که فعالییت بیشیتر

پوشش میدهد از تصاویر کوچک مثثرتر هستند ،زییرا تصیاویر

نیمکره چپ مغز ناشی از ارائه محرکهیای خوشیایند و امثیال

بزرگتر در پیامهای هشداری آسیبهای مصرف سییگار را بیه

آنها میباشد در حالی که فعالیت بیشتر نیمکیره راسیت مغیز

افییراد سیییگاری منتقییل کییرده و باعییث تییرک مصییرف س ییگار

ناشی از محرکهای منزجرکننیده اسیت [ Khushaba .]19و
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همکیاران فراینییدهای فیزیولوژییک تصییمیمگییری در انتخییاب

پیش ،در شبانهروز حداقل  8ن سیگار مصرف کرده و همچنان

بیسکویت را مورد مطالعه قیرار داد و نشیان داد کیه وابسیتگی

به مصرف روزانه ادامه داده و احساس نییاز بیه مصیرف سییگار

متقابل باالیی بین الکتروآنسفالوگرافی و عالیق اظهیار شیده در

میکردند 16 .نفر از این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند

نواحی فرونتال چپ و گیجگیاهی چیپ در بانیدهای آلفیا ،آلفیا

(کییه  1نفییر از آنهییا بییه خییاطر مخییدوش بییودن نتییایج

پیک ،بتا و تتا وجیود دارد [ .]13در مطالعیه ای  Kawasakiو

الکتروآنسفالوگرافی از پژوهش کنار گذاشیته شیدند) و پیس از

 Yamaguchiاز عینیکهیای سیه بعیدی بیرای تعیییین درد و

کسییب رضییایتنامییه اخالقییی وارد شییرایط آزمییایش شییدند.

ناراحتی بیننده مانند سرگیجه ،سردرد و حالت تهیوع اسیتفاده

معیارهای ورود عبارت بودند از :راست دستی (تماییل طبیعیی

نمییوده و دریافتنیید کییه بانییدهای تتییا و آلفییا در منییاطق FP1

فرد در بهرهگیری بیشتر از دست راسیت بیرای انجیام کارهیای

( )Prefrontalدر زمان دیدن تصاویر منزجرکننیده در تمیامی

گوناگون) ،داشتن سالمت جسمی و روانی ،گروه سینی 35-18

نواحی مغز باالتر اسیت [ .]11پیژوهش  Heydariو همکیاران

سییال .هیییی یییک از شییرکتکننییدگان دارای سییابقه بیمییاری

نشان داد پیامهای بستهبندی سیگار نیاز به اصالح دارند [.]11

روان شناختی یا عصب شناختی نبودند .مالکهیای خیروج نییز

 Abdolahiniaو همکاران نیز در پژوهش خود به ایین نتیجیه

عدم تمایل بیرای شیرکت در پیژوهش و آرتیفکیت (خطاهیای

رسیدند که افراد سیگاری با قرار دادن پیامهیای منزجرکننیده

تصویری) زیاد امواج مغزی بود .به من ور برآورد حجم نمونه از

بر روی پاکتهای سییگار موافیق هسیتند [ .]39بیا توجیه بیه

جدول کوهن استفاده شد با استفاده از این جدول با اندازه اثیر

مباحث ذکر شده و ن ر به ایین کیه گیزارشهیای ارائیه شیده

 9/8و توان آزمون  9/91تعداد شرکتکنندگان  19نفر بیرآورد

همگی با مصاحبه و پرسشنامه انجام شدهانید ،پیژوهش حاضیر

شد و در مجموع  11نفر در پژوهش شرکت کردند.

درصدد است پیامهای تصویری و بهداشتی پاکتهای سیگار را

در این پژوهش از دو دسته تصاویر متفاوت بهره گرفته شد

در قالب دو دسته تصاویر خنثی (بدون بار هیجیانی) و تصیاویر

که هر یک شامل  19تصویر بیود .ییک دسیته تصیاویر ختثیی

منزجرکننده (با بار هیجانی) به افیراد سییگاری بیا اسیتفاده از

(یعنی تصاویری که حالت هیجیانی ایجیاد نمییکننید) و ییک

میییانیتور ارائیییه نمیییوده و هیییمزمیییان از ایییین افیییراد ثبیییت

دسته تصاویر منزجرکننده (که حالت هیجانی ایجاد میکنند).

الکتروانسفالوگرافی کمی به عمل آید .بنابراین ،پژوهش حاضیر

مرحله بعد ،مراجعه افراد بیه آزمایشیگاه مرکیزی دانشیگاه

با هدف تعیین تأثیر طراحی تصیاویر (خنثیی و منزجرکننیده)

تبریییز و بررسییی امییواج مغییزی افییراد بییا اسییتفاده از دسییتگاه

بستهبندی محصیوالت دخیانی بیر الگیوی امیواج مغیزی افیراد

الکتروآنسفالوگرافی کمی (ساخت کمپانی نگاراندیشگان اییران

سیگاری انجام شد.

و دارای آمپلیفایر  16کانال ثبیت مغیزی) در هنگیام مشیاهده
تصاویر بود .برای اجرای آزمایش ،پوست سر افراد با الکل طبی
و ژل نیوپرپ کامالً تمیز شد و سپس امواج مغزی با استفاده از

مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعه ای تجربی بیود .جامعیه آمیاری ایین

دسییتگاه ثبییت الکتروآنسییفالوگرافی بییا یییک کانییال سیسییتم

پژوهش کلیه دانشجویان پسر دانشگاه تبریز در سال تحصییلی

آمپلیفایر ثبت گردید .الکترودهای مرج بیه اللیههیای گیوش

 3171-3179بودند .ابتدا توسط فراخوان افرادی که ماییل بیه

متصل بودند و الکترود روی منطقه  FP1قرار داده شد .فعالییت

شرکت در پژوهش بودنید بیه ییک پرسشینامه محقیقسیاخته

مغزی هر ییک از آزمیودنیهیا ،بیه میدت  1دقیقیه در حالیت

مصرف سیگار پاسی دادنید کیه در ایین پرسشینامه مشیخ

استراحت 1 ،دقیقه در حالت مشاهده تصاویر خنثی و  1دقیقه

میشد افراد پاس دهنده سیگاری هستند یا خیر .جهت تعییین

در حالت مشاهده تصاویر منزجرکننده ثبیت گردیید .اطالعیات

پایایی این آزمون در مطالعات پیشین از روش آلفیای کرونبیا

حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرمافزار  Neuroguidو

استفاده شده بود و مقدار آن برای کل مقیاس  9/91بود [.]16

سیسییتم تبییدیل فوریییه (( )Fast Fourier transformیییک

من ور از دانشجویان سیگاری افرادی بودنید کیه از ییک سیال

تبدیل فوریه سری تجزیه یک رشته از مقادیر به مثلفههایی بیا
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فرکانس های متفاوت است) .به داده های کمیی تبیدیل شیدند.

یافتهها

ابتدا آرتیفکتهای (خطاهای تصیویری) امیواج ثبیت شیده بیر

میانگین و انحراف معیار سن آزمیودنیهیا 11/91 ± 1/33

اساس قضاوت دیداری تا حد امکان حذف گردید و تیالش شید

سال بود .از این میان %81/3 ،ترک %13/7 ،فارس %38 ،کرد و

تراسهای  1دقیقه ای از امواج عاری از آرتیفکت جهیت تحلییل

بقیه افراد از سایر قومیتها بودند.

در اختییار باشید [ .]36در نهاییت اعییدادی کیه بیا اسییتفاده از

از کل دانشجویان  %81/5از دانشکده علوم انسانی و %61/1

سیسییتم تبییدیل سییری فوریییه بدسییت آمدنیید بییه نییرمافییزار

از دانشکده علوم اجتماعی بودند .حداقل سن دانشجویان  35و

 Neuroguidمنتقل و در آنجا محاسبه شدند.

حداکثر  18سال بود %53/6 .دانشجویان مجرد بودند .از لحا

از  1دسته متفیاوت تصیاویر بسیتهبنیدی سییگار (تصیاویر

عالقه به رشته تحصیلی %98/1 ،دانشجویان به رشته تحصییلی

خنثی و منزجرکننده) استفاده شید تیا فرکیانس هیای عصیبی

خیود عالقییهمنیید بودنید و  %5/9اصیالً بییه رشیته خییود عالقییه

ارزییییابی بسیییتهبنیییدی دخانییییات بررسیییی شی یود .تصیییاویر

نداشییتند %15/3 .از پییدران دانشییجویان و  %63/1مادرانشییان

جم آوری شده توسط گرافیسیت از لحیا شیدت نیور و پیس

تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند.

زمینه یکسان سازی شید و ابعیاد تصیاویر جهیت عیادی سیازی

 % 91/1از دانشییجویان بییومی بییوده و  %19/5در خوابگییاه

بصری به  699در  199پیکسل با تباین  389نقطیه در ایینی و

زندگی میکردند .میانگین و انحراف معییار معیدل تیرم قبیل و

ابعاد  5در  31سانتیمتر تغییر داده شد و روی صفحه نمایشگر

معییدل کییل بییه ترتیییب  31/11 ± 1/1و  38/51 ± 1/81بییا

 38اینی  LCD TFTکه در فاصله  79سانتیمتیری از چشیم

حداقل  39/78و حداکثر  37/73بود %73/6 .دانشجویان اصیالً

آزمودنی قرار گرفته بود به نمایش درآمدند .تصاویر به کار رفته

مشروط نشده بودند و بقیه بین  3تا  6ترم مشروط شده بودند.

در پژوهش حاضر بر اسیاس نتیایج پییش آزمیونی کیه قبیل از

جدول  3آماره توصیفی مربوط به فرکانس های مغزی آلفیا

اجرای آزمایش به عمل آمده بود انتخاب شدند .هدف از اجرای

پیک ،تتا ،آلفا ،ریتم حسی -حرکتی و بتا را در گروههای میورد

پیشآزمون مربالگری تصاویر در  1دسته خنثی و منزجرکننده

مطالعه نشان میدهد.

شد که کیدام

همانطور کیه جیدول  3نشیان مییدهید ،امیواج مغیزی

بود (یعنی اینکه بر مبنای این مربالگری مشخ

تصاویر حالت خنثی و کدام تصاویر حالت منزجرکننده دارنید).

آزمودنیها در حالت ارائه تصیاویر خنثیی و منزجرکننیده بیا

بدین صورت کیه ابتیدا  319نفیر 19 ،تصیویر پاکیت سییگار را

حالییت اسییتراحت در بانییدهای فرکانسییی مختلییف تفییاوت

قضاوت کردند (الزم به ذکر است بیرای اینکیه برنید سییگار در

داشتهاند به نحوی که میانگین و انحراف اسیتاندارد گیروههیا

نتیجه کار تأثیرگذار نباشد از تصاویر حذف شد).

تغییر پیدا کرده است .برای بررسی فرضیه پژوهش حاضیر از

دادهها با استفاده از نیرمافیزار  SPSSنسیخه  13و آزمیون

آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد .به همین من یور

اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بیرای

ابتدا پیشفرض همسانی کوواریانسها بیا اسیتفاده از آزمیون

تجزیییه و تحلیییل دادههییا از آمییار توصیییفی شییامل میییانگین و

کرویت ماخلی بررسی شید کیه نتیایج آن در جیدول  1درج

انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمون اندازهگیری مکرر

شده است.

و مقایسههای زوجی استفاده شد و سطح معنییداری p<9/93

در ن ر گرفته شد.
جدول-1مقایسه میانگین و انحراف استاندارد امواج مغزی آزمودنیها در حالت ارائه تصاویر خنثی و منزجرکننده با حالت استراحت در باندهای فرکانسی مختلف
باند فرکانسی

آلفا پیک

سالمت جامعه

انحراف معیار  ±میانگین

حداکثر -حداقل

استراحت

10/11 ± 3/7

1/00-77/17

تصاویر خنثی

11/11 ± 3/7

1/33-77/47

تصاویر منزجرکننده

70/17 ±7 /7

1/1 -73/4

موقعیت
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34//11 ± 74/7

استراحت
تتا

آلفا

1/11 ± 77/7

تصاویر خنثی

3/30-7 /13

تصاویر منزجرکننده

03/40 ± 77/

74/13-73/ 0

استراحت

04/71 ± 1/

1/10-77/47

71/31 ± 3/

1/00-7 /17

31/03 ± 77/7

3/01-73/13

تصاویر خنثی
تصاویر منزجرکننده
استراحت

43/01 ± 1/

1/00-77/17

تصاویر خنثی

31/01 ± 1/7

1/00-77/17

تصاویر منزجرکننده

10/37 ± 1/

1/00-77/17

ریتم حسی -حرکتی

بتا

3/0 -77/3

استراحت

0/33 ± 1 /7

0/31-3/ 1

تصاویر خنثی

43/17 ± 1/7

1/30-74/73

تصاویر منزجرکننده

1 /01 ± 77/7

3/30-73/13

شد که نتایج آن در جدول  1گزارش شده است.

فرض همسانی کوواریانس درون خانه ای رعایت نشده است
( .)p<9/998بنابراین ،از آزمون گریس هاوس -گیسر اسیتفاده

جدول  -2نتایج تأثیرات درون آزمودنی گرین هاوس -گیسر امواج مغزی آزمودنیها در حالت ارائه تصاویر خنثی و منزجر کننده با حالت استراحت
میانگین

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

اثر اصلی موقعیت ثبت

130/70

/17

713/13

خطا

701 /0

0 / 3

0/11

اثر اصلی باند فرکانسی

01 /04

خطا
اثرتعاملی موقعیت ثبت و
باند فرکانسی
خطا

مجذورات

17/ 4

30/ 4

33

3/71

734/47

0/0

30/4

0 / 3

0/11

701 /0

مجذور

F

P

01/7

* 4/447

4/33

11/01

* 4/447

4/10

0/31

ضریب اتا

* 4/447

4/770

* p<4/47اختالف معنیدار

همانطور که در جدول  1مشاهده مییشیود ،اثیر اصیلی

آزمون مقایسههای زوجی استفاده شد .این نتایج نشاندهنده

موقعیییت ثبییت (از حالییت اسییتراحت بییه حالییت خنثییی و

اییین اسییت کییه تصیاویر خنثییی و منزجرکننییده بییا بانییدهای

منزجرکننده) معنیدار شیده اسیت(،)F=61/31, p<9/993

فرکانسی تعامل دارند و باندهای فرکانسی در سطوح مختلیف

اثر اصلی باند فرکانسی ( )F=55/85, p<9/993و اثر تعاملی

(خنثی و منزجرکننده) تغییر مییابند .بیه من یور شناسیایی

باند فرکانسی در سه موقعیت ثبت نیز معنییدار شیده اسیت

این تغییرات از آزمون مقایسههای زوجی بین سیه موقعییت

( .)F=8/71, p<9/993یعنی اینکه امواج مغزی ذکر شده در

مختلف در باندهای فرکانسی مختلف استفاده شید .بیا توجیه

زمانی که تصاویر خنثی و منزجرکننده ارائه شید نسیبت بیه

به یافتهها برای اینکه مشخ

شود نمره کدام باند فرکانسیی

زمان استراحت تفاوت داشته اسیت و بیرای اینکیه مشیخ

در کدام گیروه بیاالتر اسیت از آزمیون مقایسیههیای زوجیی

شود این تفاوت در کدام باند فرکانسی به وجود آمده است از

استفاده شد که نتایج آن در جدول  1دیده میشود.

سالمت جامعه
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جدول  -3نتایج آزمون (مقایسه زوجی) جهت بررسی تفاوت تصاویر منزجر کننده و خنثی با حالت استراحت امواج مغزی آزمودنی ها در باندهای فرکانسی مختلف
متغیر

گروه

آلفا پیک

استراحت

تتا

آلفا

ریتم حسی -حرکتی

بتا

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

P

خنثی

-4/437

4/03

4/303

منزجر

- /37

4/03

* 4/447

خنثی

منزجر

- / 1

4/03

* 4/447

استراحت

خنثی

-4/310

4/010

4/007

منزجر

-4/111

4/010

4/703

خنثی

منزجر

-4/373

4/010

4/0 4

استراحت

خنثی

-4/117

4/071

4/733

منزجر

- /313

4/071

* 4/447

خنثی

منزجر

- /711

4/071

* 4/447

استراحت

خنثی

- / 1

4/003

* 4/447

منزجر

- /10

4/003

* 4/447

خنثی

منزجر

-4/310

4/003

4/031

استراحت
خنثی

خنثی

-4/117

4/001

4/410

منزجر

-0/310

4/001

* 4/447

منزجر

-3/03

4/001

* 4/447

* p<4/47اختالف معنیدار

همانطور که جدول  1نشان میدهد در باند فرکانسی آلفا

بحث

پیک ،بین موقعیت استراحت و موقعیت خنثی تفاوت معنی-

یافتههای این پژوهش نشان داد تصاویر درج شده بیر روی

داری وجود ندارد ،اما بین موقعیت استراحت و منزجرکننیده

پاکت های سیگار با باندهای فرکانسی معینی مرتبط هسیتند و

و همچنین بین موقعیت خنثی و منزجرکننده تفاوت معنی-

ملبه هر یک از این باندها معموالً با حالت روانی خاصی ارتبیاط

دار است ( .)p<9/993در باند فرکانسیی تتیا ،بیین موقعییت

پیدا میکند .به این صورت که چنانچه افراد سیگاری با تصاویر

اسییتراحت و موقعیییت خنثییی ،بییین موقعیییت اسییتراحت و

منزجرکننده مواجه شیوند واکینش شیدیدتری از ن یر مغیزی

منزجرکننده و همچنین بین موقعیت خنثی و منزجرکننیده

نشان میدهند تا زمانی که با تصاویر خنثی مواجه مییشیوند و

تفاوت معنیداری وجود نداشت .در باند فرکانسی آلفیا ،بیین

همین امر می تواند به عنوان ییک عامیل بازدارنیده در مصیرف

موقعیت استراحت و موقعیت خنثی تفاوت معنیداری وجیود

سیگار در ن ر گرفته شود .نتایج ایین پیژوهش تیا حیدودی بیا

ندارد ،اما بین موقعیت استراحت و منزجرکننده و همچنیین

نتایج پژوهشهایی که به صیورت مییدانی انجیام شیده همسیو

بین موقعیت خنثی و منزجرکننده تفاوت معنییدار بیود .در

میباشد .از جمله ،در مطالعیه  Asadianو همکیاران بیا عنیوان

باند فرکانسی ریتم حسی -حرکتی ،بین موقعیت استراحت و

ارزیابی پیامهای هشداری بهداشتی روی پاکیتهیای سییگار از

موقعیییت خنثییی و همچنییین بییین موقعیییت اسییتراحت و

ن ر افراد سیگاری ،به این نتیجه رسیدند که فقط ارزیابی %37

منزجرکننده تفاوت معنیداری وجیود داشیت (،)p< 9/993

افراد از کیفیت پیامها در حد خوب بود و بیش از  ،%59ارزیابی

اما بین موقعیت خنثی و منزجرکننده تفاوت معنیدار نبیود.

ضعیف و متوسط از کیفیت پیامهای تصویری روی پاکیتهیای

در باند فرکانسیی بتیا ،بیین موقعییت اسیتراحت و موقعییت

سیگار داشتند .مقایسه سه پییام هشیداری در پیژوهش آنهیا

خنثی تفاوت معنیداری وجود ندارد ،اما تفاوت بین موقعیت

نشان داد که پیام (توصیف مرگ ،زندگی با تصویر ریه بیمیار و

استراحت و منزجرکننده و همچنین بین موقعییت خنثیی و

ریه سالم که در گروه تصاویر منزجرکننده قرار میگیرد) از ن ر

منزجرکننده معنیدار است.

افراد سیگاری ،تأثیر بیشتری داشیته اسیت [ .]18در پیژوهش
 Heydariو همکاران نیز مشخ

سالمت جامعه
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[ ]8به وضوح نشان داده اند که جذابیت پیامهای پاکت سییگار

کیفیت پیامها را خوب نشان دادند [.]11
در مطالعییه  Leeو همکییاران بییا عنییوان بررسییی نگییرش و

نسبت به برند سیگار بیشتر بوده است [ .]11بیه عنیوان مثیال

عکس العمل افراد سیگاری نسبت بیه پییامهیای هشیداردهنده

 %79از افراد جوان در کانادا که سیگار مصرف مییکننید بییان

شید کیه  %1آزمیودنیهیا

کردند هشدارهای تصویری منزجرکننده ،جیذابیت پاکیتهیای

بهداشتی پاکتهای سیگار مشیخ

سیگار را کاهش داده است []1

نگییرش ضییعیف %66 ،نگییرش متوسییط و  %86نگییرش خییوب
داشتند %66 .آنها به پیامها عکسالعمل خوب (توجه ،صحبت

بنییابراین ،نیییاز اسییت کییه پیییامهییای متنییوع بییا تصییاویر

در مورد پیامهیا ،ییادآوری ،تنفیر و تیرس) نشیان دادنید .بیین

هشییداردهنده متفییاوت روی پاکییتهییای سیییگار درج گردن ید.

عکس العمل افراد سییگاری نسیبت بیه پییامهیای بهداشیتی و

مطالعات انجام شده در کانادا نشان میدهد که پیامها در بییش

نگرش آنها نیز رابطه معنیداری بدست آمد .نمونیههیایی کیه

از  %69از افراد سیگاری باعث انگیزه تیرک سییگار و دخانییات

نگرش خوب به این پیامها داشیتند بیه پییامهیا توجیه کیرده،

شده است [ .]1پیژوهشهیای دیگیری در اسیترالیا نییز نشیان

هنگام سیگار کشیدن پیامها را به ییاد آورده و در میورد آنهیا

داده اند که بیش از  %89از سیگاریها در اثر پیامهیا بیه تیرک

صحبت مینمودند و پیامها در آنها ترس و تنفر ایجیاد کیرده

سیگار فکر کردهاند و  %16از افراد سعی کردهاند کیه سییگار را

بود [.]15

ترک کنند [.]39
مییشیود کیه

پییژوهش حاضییر بییا محییدودیتهییایی مواجییه بییود کییه بییر

در تبیین این یافتهها ایین نتیجیه مشیخ

پیام های هشداردهنده و منزجرکننده بر روی پاکتهای سیگار

تعمیمپذیری نتایج اثر میگذارد .در وهله اول به دلیل اسیتفاده

یک روش کامالً مثثر برای کاهش مصرف سیگار میباشد ،زییرا

از ابزار خود گزارشدهی برای مربیالگری افیراد سییگاری ،الزم

عوارض مصرف سیگار با مشاهده پیامها روی پاکت بیرای فیرد

است تفسیر نتایج با احتییاط صیورت پیذیرد .ماهییت مقطعیی

سیگاری یادآوری میشود .تأثیر این پیامهای منزجرکننیده بیه

بودن این مطالعه نیز امکان تعمیم نتایج را تا حیدودی کیاهش

اندازه ،محل درج تصویر روی پاکیت و نیوع تصیویر درج شیده

میدهد .پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده از افراد معتاد بیه

بستگی دارد [ .]39نتایج پیژوهشهیای انجیام شیده در کانیادا

مواد مخدر در کمپها و مراکز ترک اعتییاد اسیتفاده شیود تیا

نشان داده است که اندازه ،موقعیت و مدت دوره درج پیامهیای

نتایج پایایی بیشتری برای تعمیم داشته باشند.

منزجرکننییده مهییم میییباشیید [ 1و  .]17همچنییین ،نتییایج
پژوهشهای انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده اسیت

نتیجه گیری :در ایران پییام هیای هشیداردهنده بیر روی

راحت پیامهیای پاکیت سییگار ماننید

پاکتهای سیگار بسیار نامناسب هستند و به همین دلیل تأثیر

رن ،و پیشزمینه باعث مییشیود فیرد مصیرفکننیده پییام را

بسیار کمی بر انگیزه افراد برای ترک سیگار میگذارند .با توجه

راحتتر مطالعه و درک نماید [ 19و .]13

به اینکه تأثیر پیامهای هشداردهنده در کاهش مصیرف سییگار

که ویژگیهای تشخی

مطالعات انجام شده در فرانسیه [ ،]17ایرلنید و کانیادا []1

در کشورهای زیادی ثابت شده است ،الزم اسیت در کشیور میا

نشان دادهاند که تطابق متن و تصاویر باعث افیزایش اثربخشیی

نیز در راهبردهای طراحیی و درج پییامهیا تجدییدن ر شیود و

پیامها میشود و همچنین متن و تصاویر مناسیب باعیث جلیب

حتی از پیامهایی که در سایر کشیورها باعیث کیاهش مصیرف

توجه افراد سیگاری و انتقال اطالعات و در نتیجه ترک سییگار

سیگار شده است استفاده کنند .طراحان پاکتهای سیگار بایید

و دخانیات میی شیود [ .]39پیژوهش هیایی کیه در کشیورهای

در مورد ساختار پیام های هشداردهنده روی پاکتهای سییگار

اروپایی انجام شده نشان داده است که اگر پیامهیا بیرای میدت

مثل طرح ،تصویر ،رن ،و کیفیت این تصاویر تجدیدن ر کیرده

طوالنی بدون تغییر باقی بمانند ،اثربخشی آنها به طور مثثری

و مواردی همچون تکراری بودن تصویر پیام و جلب توجیه کیم

کاهش مییابد ،زیرا سیستم عصبی افراد با این تصاویر انطبیا

پیام نسبت به جذابیت برند سیگار اصالح شود .جذابیت پاکیت

پیدا میکند [ .]1بررسیها در کشورهای کانیادا [ ]11و برزییل

سیگار و برند سیگار باعیث جیذب مشیتریان جدیید و افیزایش
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. جم آوری اطالعات:فوالدپنجه

 درج پیام مناسب بر روی پاکیت سییگار.مصرف سیگار میشود
باعث کاهش تمایل افراد سیگاری به خرید سییگار و در نتیجیه
.کاهش میزان مصرف سیگار میشود

تقدیر و تشکر
نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه افرادی که در این

تعارض منافع

پژوهش یاری نمودند و همچنیین معاونیت پژوهشیی دانشیگاه

.هییگونه تعارض مناف توسط نویسندگان بیان نشده است

 پس از بیان اهداف پژوهش.تبریز تقدیر و تشکر به عمل آورند
برای جامعه نمونه کلیه مالح ات اخالقی مرسوم در مطالعیات

سهم نویسندگان

رعایت شده و مطالعه با اخذ موافقیت از جامعیه میورد مطالعیه
11119  شناسییه کارآزمییایی پییژوهش.انجییام گردیییده اسییت

. نگارش مقاله و تجزییه و تحلییل اطالعیات:یزدان موحدی

.میباشد

 بهنیاز. اییدهپیردازی مقالیه و گیردآوری تصیاویر:لیال موزهکش
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Introduction: Inserting visual warning messages on packets and cigarette packets is a strategy for
reducing smoking. The purpose of this study was to explore the effect of drawing images (neutral
and disgusting) on the pattern of brain waves in smoking people.
Materials and Methods: The present study was a clinical trial. The statistical population of this
study included all the male students of Tabriz University during the period of 2017-18. To record
brain waves, electrodes were placed in the FP1 area. The participants watched a white screen for 2
minutes from a distance of 90 centimeters from the computer (the resting state). Neutralizing and
disgusting images were then displayed each for 2 minutes. As the images were being displayed, the
frequency bands alpha, theta, alpha, beta rhythm a little sensory and electroencephalographic waste
were simultaneously recorded. Data were analyzed using repeated measures analysis.
Results: The results indicated that there was a significant main effect of recording (p<0.001), a
significant main effect of frequency band (p<0.001) and a significant interaction between recording
mode and frequency band (p<0.001). In other words, explosive packages lead to a different
magnetic reaction than the neutral packages.
Conclusion: It is suggested that disgusting images be inserted on the cover of cigarette packs to
cause severe brain reactions and more repulsion in smokers.
Keywords: Neutral, Disgust, Brain Waves, Cigarette
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