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 چکیده

نقش رنگ تبلیغات و عالئم راهنمای محیطی بر رفتار بازیکنان تحلیل هدف از این تحقیق  :هدف

 شطرنج در سیمولتانه شطرنج بود.

های آن به روش میدانی جمع پیمایشی بود که داده-روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی :شناسیروش

نفر بازیکن شرکت کننده در بزرگترین مسابقه سیمولتانه  700آوری شد، جامعه تحقیق عبارت بودند از 

نفر تعیین شد که به  342کرجسای برابر با -و حجم نمونه بنابر جدول مورگان بود تاریخ کشور در تبریز

پرسشنامه توزیع گردید. روایی صوری پرسشنامه  200 دلیل پیشگیری از اثر افت آزمودنی در تحقیق تعداد

شده بود، توسط اساتید مدیریت  تهیه (6222با اقتباس از پرسشنامه ولز و ویلیامز ) که ساختهمحقق

محاسبه  722/0ورزشی و شطرنج تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی 

 ابزار بود. گردید که گویای پایایی مناسب

ای گرم بر توجه بازیکنان هگای سرد و رنهگها اعم از رنهای تحقیق نشان داد تمام رنگیافته :هایافته

ایجاد »، «و آگاهی توجه»های مختلف بر متغیرهای اثر دارند. نتایج کلی تحقیق حاضر نشانگر اثر رنگ

 بود.« اقدام و عمل»و  «ایجاد اشتیاق»، «عالقه

 شده، تبلیغ کاالی خرید به تصمیم به اقدام نهایتا و اشتیاق عالقه، توجه، جلب امکان برای :گیرینتیجه

 .باشند داشته کافی آگاهی گرم و سرد هایرنگ نقش از بازاریابان است شایسته

 تبریز سیمولتانه، شطرنج، بازیکن، رنگ، های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 هنری و ارتباطی عناصر مهمترین از یکی رنگ

با  دیگر، ارتباطی عنصر هر از بیش و است

 همخوانی و نزدیکی انسان، عواطف و احساسات

 و احساسات اطالعات پیام، حامل دارد. رنگ

 ها،آرم طراحی در رو این از است؛ گوناگونی

 غیر و ارتباط بصری کار نوع هر و هانشانه

 رود. درمی شمار به مهمی بسیار عنصر کالمی،

 از توجهی میزان قابل به نیز تبلیغات و بازاریابی

 انسان بر هاآن تاثیرات و هارنگ روانشناسی

 هارنگ گفت که توانگردد. میمی استفاده

 گرسنگی احساس ایجاد برای تالش در همواره

 منفی، یا حس مثبت آوردن وجود به مردم، در

 یا هیجان و شور و انرژی القای اعتماد، جلب

-می برده کار به شمار دیگریبی موارد و آرامش

 این بر تبلیغات و بازاریابی مدیران اکثر و شوند

 از استفاده سپس و کسب دانش که اندعقیده

 است. رنگ مؤثر بسیار ها،رنگ روانی تاثیرات

 توجه جلب موجب است که نمادی اولین

 بعد ترتیب به نوشته و شکل و شودمی مخاطب

گردند می مشتری دفع یا سبب جذب رنگ، از

(Najafian & Ketabi, 2011 بنابراین .)

تواند استفاده از هر رنگ در زمینه تبلیغات می

تاثیرات متفاوت و حتی متضادی را بر مخاطب 

 انتومی را هابه طورکلی رنگهدف داشته باشد. 

 زرد کرد؛ زرد، تقسیم گرم و سرد دسته دو به

 گرمی به قرمز و قرمزِ نارنجی نارنجی، نارنجی،

 شمار به گرم هایرنگ خانواده از و دارند تمایل

 ایجاد انگیزه و تحرك نظر روانی، از و آیندمی

 بوده عصبی سیستم محرك هارنگ کنند. اینمی

 دیگر، طرف کنند. ازمی تشدید احساسات را و

 و بنفش آبیِ آبی، آبی، سبزِ سبز، زرد سبز،

 حالت و آرامش که هستند سرد هایرنگ بنفش

 سردی هاآن دیدن با انسان و آفرینندمی سکون

 گرم هایرنگ(. Itten, 2009)کند حس می را

 ها حرکت،آن در که هاییمحیط در معموال

 هایرنگ و دارد وجود انسانی و تعامل فعالیت

 ایجاد و استراحت هدف، که فضاهایی در سرد

 سفید، هایگردند. رنگمی استفاده آرامش است،

خنثی  هایرنگ جزو نیز خاکستری و سیاه

(. با توجه به Farzan, 2005شوند )می محسوب

مطالب فوق بازاریابان و تهیه کنندگان ابزارهای 

غاتی خود توانند با توجه اهداف تبلیتبلیغاتی می

های، گرم و و یا سرد از یکی از دو دسته رنگ

رقابت در دنیای امروز،  استفاده نمایند زیرا برای

کنندگان های جذب و وفاداری مصرفشناخت راه

ها شناخت و حائز اهمیت است. یکی از این راه

. طبق نظر است ها در تبلیغاترنگ استفاده از

سبب جلب  محققان، استفاده از رنگ در تبلیغات

توجه بیشتر و افزایش ارتباطات از طریق بصری 

شود و کپی برداری از اجزا، توسط مغز می

(Lohse & Rosen, 2001 با نگاهی بر اثر  .)

رنگ در انتخاب مصرف کننده و تبلیغ به عنوان 

شود که بازاریابان در ابزار مهم بازاریابی معلوم می

تشخیص قدرت و اثر رنگ در تصمیم 

 Garberاند )کنندگان چندان موفق نبودهمصرف

& Hyatt, 2000.) دهنده ضرورت و این نشان

های توجه بازاریابان در انتخاب رنگ برای فعالیت

ها دنیای شان می باشد. زیرا دنیای رنگتبلیغات

بسیار وسیعی بوده و نکات بسیار زیادی در مورد 

در  ایرنگ تجربهها وجود دارد. استفاده از رنگ

 استهای مختلف نور موج ایجاد تمایز بین طول

(LeGrice, 2001) قادر به تشخیص ، انسان

ود شتصور نمی واز هفت میلیون رنگ است  بیش

تجارب انسانی به این  هیچ حوزه دیگری از

(. Atkinson, 1999گستردگی داشته باشد )
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مخصوص دریافت  هدستگاه پیچید چشم انسان،

چشم یک سیستم  محرك نور است. در ساختار

وجود دارد: یک  سه بخشی مسئول حس بینایی

سیستم با درك شکل سروکار دارد، سیستم دوم 

مسئول درك رنگ است و سیستم سوم با درك 

بندی فضایی سروکار حرکت موقعیت و سازمان

رنگ  (.Conong, 1991; Guyton, 1989دارد )

تواند با برانگیختن عالقه، میل به خرید می

کسب و کار را در  داده وافزایش  محصول را

ابهامات  حذفافزایش اثربخشی تبلیغات برای 

بخشد و حتی ایجاد درآمد جدید بهبود می برند

(Andrews & Smith, 1996 معموال .)

ها را با محصوالتی کنندگان، بعضی از رنگمصرف

شود دانند که این باعث میخاص مرتبط می

ها بسیار درك چگونگی واکنش افراد به رنگ

 ,Grossman & Wiesenblitتر شود )مشکل

1999.) 

Khajoei Ravari et al. (2013)  در مطالعه

میانگین زمان کمترین نتیجه گرفتند که خود 

محیط آبی رنگ  واکنش ساده به صدا مربوط به

و همچنین زمان واکنش بین محیط  باشدمی

ها به غیر از محیط سفید آبی، با تمام محیط

 دادنتایج پژوهش نشان  اوت معنادار استرنگ تف

تواند که، قرار گرفتن در محیط آبی رنگ می

موجب افزایش سرعت پردازش اطالعات 

شنیداری در سیستم پردازش اطالعات انسان 

تشخیص رنگ را Sage (1989) همچنین،  شود.

های مختلف در دید پیرامونی ورزشکاران رشته

که رنگ قرمز گزارش داد  ورزشی ارزیابی کرد و

 و آبی بیشتر از سبز و سفید تشخیص داده

شوند. وی این نظر را مطرح کرد که شاید می

پوشیدن لباس قرمز یا آبی برای اینکه افراد تیم 

هنگام مسابقه همدیگر را بیابند، عمل مفیدی 

روی  ی برتحقیقنیز با انجام  Izak (1980)باشد. 

ن توپ ساله بیان داشت که کودکا 2و  7کودکان 

گیرند با رنگ مورد عالقه خود را بهتر می

(Sage, 1989.) 

Hall-Zazueta (2011) ثیر اتخود  در پژوهش

نمایش رایانه بر  هشش رنگ را از طریق صفح

محرك دیداری در افراد مختلف  زمان واکنش به

های زمینه بر بررسی کرد و به آثار ثابت رنگ

که  گزارش کرد زمان واکنش بینایی پی برد و

ترین زمان واکنش مشکی سبب آهسته هزمینپس

 Sarmadهمچنین،  شود.ها میدر آزمودنی

Saeedi and Saffar (2010)  پژوهش خود در

متوجه شدند که تاثیر رنگ مورد استفاده در 

تبلیغات سه روش تبلیغات تلویزبونی، بیلبوردی 

دار است و در و اتوبوسی دارای تفاوت معنی

د بیشترین انتخاب را داشته انتخاب رنگ سفی

بیان  Hatta et al. (2010) همچنین، است.

، رنگ نمایش قرمز رنگ نسبت به رنگ کردند

آبی بر روی صفحه کامپیوتر باعث کاهش 

شود. تقاضا میعملکرد چشمی در وظابف بیش

تقاضا رنگ آبی مانیتور درحالیکه، در وظایف کم

د بیشتر از رنگ قرمز منجر به کاهش عملکر

 شود.چشمی می
Jansen-Osmann & Wiedenbauer (2004) 

یابی و دانش عملکرد مسیر»ای با عنوان مطالعه

محور کودکان و -فضایی از ساختار رنگ

انجام دادند و نشان دادند که رنگ « بزرگساالن

کنندگان در بهبود عملکردشان در به تمام شرکت

 & Skinner است.پیدا کردن مسیر کمک کرده 

Nicholas (2004)  عملکردهای »طی تحقیق

های یا کاغذهای دارای رنگ متفاوت در آزمون

متوجه شدند که « متفاوت: اثر بهتر رنگ سفید

های انجام شدهنمرات کسب شده در آزمون



 39، پیاپی 9، شماره 4911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، پاییز                       . . .  راهنمای عالئم و تبلیغات رنگ نقش تحلیل   471  

داری بیشتر بر روی کاغذ سفید به طور معنی

در  ،Anishka et al. (2012)همچنین،  است.

عاطفی مرتبط با  های رفتاری وپاسخ»تحقیق 

دریافتند، رنگ قرمز و نارنجی بر « رنگ

تصویرسازی و اشتهای آنان بیشترین اثر را داشته 

آبی کمترین اثر را داشته است.  گاست و رن

همچنین، رنگ قرمز به هیچ وجه رنگی 

زا تلقی نشده بخش و رنگ آبی رنگی خشونتآرام

 Okkes et al. (2014)در تحقیقی دیگر،  است.

رنگ و تعامالت فرهنگی در »با عنوان که 

 ،انجام دادند دریافتند« ای ورزشی ترکیهباشگاه

ترکیب رنگی بیشترین ترجیح را در باشگاهای 

یب قرمز و سفید تای فوتبال ترکیه دارد ترحرفه

است، رتبه بعدی متعلق به ترکیب سبر و سفید 

باشد. رنگی که بیشترین بسامد دیده شدن را می

رنگ سفید بوده و بعد از آن نیز  داشته است

 رنگ قرمز بیشتر دیده شده است.

با توجه به اینکه در متون مختلف علمی از اثر 

های مختلف رنگ بر روی رفتار افراد در موقعیت

سخن گفته شده است، تحیق حاضر به دنبال 

این است که اثر رنگ تبلیغات را بر روی رفتار و 

شطرنج مورد  ایمیل خرید بازیکنان غیرحرفه

بررسی قرار دهد، تا از این رهیافت امکان 

تر در بازاریابی در تر و صحیحگیری دقیقتصمیم

 محیط ورزش فراهم شود.

 

 پژوهش شناسیروش
 وپیمایشی بود -روش تحقیق حاضر توصیفی

 .آوری شدهای آن به روش میدانی جمعداده

نفر  700عبارت بودند از  پژوهش آماری جامعه

شرکت کننده در بزرگترین مسابقه  بازیکن

و حجم نمونه  در تبریز سیمولتانه تاریخ کشور

نفر  342کرجسای برابر با -بنابر جدول مورگان

تعیین شد که به دلیل پیشگیری از اثر افت 

پرسشنامه توزیع  200آزمودنی در تحقیق تعداد 

 گردید.

با که  بود ساختهپرسشنامه محققابزار تحقیق 

 Wells & Williamرسشنامهاقتباس از پ

. مدل آیدا دارای تهیه شد 6با نام آیدا (2004)

. ایجاد آگاهی و توجه 6باشد: چهار عنصر می

. ایجاد عالقه 3نسبت به کاالی مورد تبلیغ، 

. ایجاد اشتیاق به 2نسبت به کاالی مورد تبلیغ، 

گیری نهایی برای . تصمیم4کاالی مورد تبلیغ و 

 Sarmad)خرد یا نه؟ ا میاقدام که آیا جنس ر

Saeedi and Saffar, 2010)  روایی این

توسط اساتید مدیریت ورزشی و  پرسشنامه

و پایایی آن با  شد تاییدبررسی و شطرنج 

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه 

محاسبه گردید که گویای  722/0مقدماتی 

پرسشنامه مذکور . ه استپایایی مناسب ابزار بود

مختلف  رنگ 2سوال برای سنجش اثر  23دارای 

های سرد و بندی کلی رنگبود که در دو دسته

های پرسشنامه در گرفت بود. گزینهگرم قرار می

ای خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی گزینه 4طیف 

شد. این کار برای این انجام شد بندی کم طبقه

تا پاسخگو نتواند گزینه متوسط یا بدون نظر را 

 با هاداده بودن یعیطب تیوضع کند.انتخاب 

تایید و برای تجزیه  اسمیرنف فولموگروک آزمون

 افزار نرم در ساده رگرسیون ازو تحلیل 

SPSS20  سطح درو p ≤ 0/05  .استفاده شد 

 

 

 

 
                                                  
1 AIDA= Attention, Interest, Desire & 

Action 
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 پژوهش های یافته
از شرکت  %2612با توجه به نتایج توصیفی 

زن بودند، سن  %7/22کنندگان مرد و 

سال با  23سال تا  63کنندگان از شرکت

سال و  62برای  %6616بیشترین فراوانی 

سال بود و سابقه  23برای  %614کمترین فراوانی 

کنندگان از یک سال تا بازی شطرنج در شرکت

 3برای  %3017سال بود که بیشترین درصد  22

سال  30برای  %614سال بازی و کمترین آن 

از شرکت  %3/20سابقه بازی شطرنج بود. 

ندگان دارای سابقه قهرمانی استانی و کن

 %2/2دارای قهرمانی ملی و  %6/4ای، و منطقه

سابقه  %4016اند و المللی داشتهقهرمانی بین

( حاوی اطالعات 6اند که نمودار )قهرمانی نداشته

کنندگان مربوط به سابقه قهرمانی شرکت

متاهل بودند.  %2/22مجرد و  %2/24باشد. می

شاغل بودند و نهایتا  %3/22 بیکار و 6/22%

دارای مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم  2/24%

دیپلم و لیسانس، مدرك فوق %3/63بوده، 

 مدرك فوق لیسانس و باالتر داشتند. 2/23%

تبریز در کشور شطرنج سیمولتانه در کنندگانشرکت شطرنج قهرمانی سابقه .1شکل 

( p <006/0داری )به مقادیر سطح معنی با توجه

، وجود ها( برای تمام رنگ6)جدول  Fو آماره 

رابطه خطی بین هشت رنگ و توجه مشاهده 

 <006/0با توجه به نتایج بدست آمده ) شده و

p و آماره )tیید اها بر توجه تدار رنگ، تاثیر معنی

چنین ستون ضرایب استاندارد شده، هم شود.می

ها بر توجه نشان داده دار رنگعنیسهم اثر م

شده است. با توجه به ضریب تعیین بدست آمده 

(2Rاستنباط می ،)(، سبز%3213) شود که آبی 

(، %6316) ای(، نقره%2212) ای(، فیروزه2012%)

( و %2212) (، زرد%4213) (، صورتی%2616) قرمز

-( از واریانس توجه را تبیین می%3414) نارنجی

 کند.

 و آگاهی بینی توجهها جهت پیشضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای رنگ .1 جدول

 شاخص

ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب استاندارد 

 T نشده
سطح 

 داریمعنی
2R F 

سطح 

 داریمعنی
B Std. Error Beta 

 006/0 036/73 323/0 006/0 222/2 337/0 026/0 377/0 آبی

 006/0 774/22 202/0 006/0 262/3 222/0 023/0 337/0 سبز

 006/0 323/634 222/0 006/0 673/66 202/0 033/0 232/0 ایفیروزه

 006/0 260/20 636/0 006/0 222/2 222/0 022/0 632/0 اینقره

 006/0 342/37 266/0 006/0 226/3 226/0 020/0 337/0 قرمز

 006/0 737/636 423/0 006/0 247/62 272/0 032/0 223/0 صورتی

 006/0 264/602 222/0 006/0 407/60 223/0 033/0 206/0 زرد

 006/0 234/70 344/0 006/0 462/2 432/0 022/0 202/0 نارنجی
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( p <006/0داری )با توجه به مقادیر سطح معنی

، وجود هابرای تمام رنگ (3)جدول  Fو آماره 

 رابطه خطی بین هشت رنگ و ایجاد عالقه جهت

شود. همچنین با توجه ادامه مسابقه مشاهده می

، t( و آماره p <006/0به نتایج بدست آمده )

ها بر ایجاد عالقه جهت ادامه مسابقه تاثیر رنگ

چنین ستون ضرایب استاندارد شود. همیید میات

ها بر توجه نشان دار رنگشده، سهم اثر معنی

داده شده است. با توجه به ضریب تعیین بدست 

(، %3214) شود که آبی(، استنباط می2Rآمده )

 ای(، نقره%3412) ای(، فیروزه%3612) سبز

 (، زرد%2613) (، صورتی%33) (، قرمز6712%)

( از واریانس ایجاد %33) نارنجی ( و2013%)

 کند.عالقه را تبیین می

 اد عالقهایجبینی ها جهت پیشضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد رنگ .2جدول 

 شاخص

ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب 

استاندارد 

 T نشده
سطح 

 داریمعنی
2R F 

سطح 

 داریمعنی

B 
Std. 

Error 
Beta 

 006/0 267/72 324/0 006/0 227/2 01267 032/0 323/0 آبی

 006/0 627/23 362/0 006/0 332/7 01476 022/0 340/0 سبز

 006/0 622/73 342/0 006/0 423/2 01206 033/0 343/0 ایفیروزه

 006/0 042/42 672/0 006/0 722/2 01430 022/0 327/0 اینقره

 006/0 622/23 330/0 006/0 446/3 01246 032/0 322/0 قرمز

 006/0 322/606 263/0 006/0 037/60 01227 033/0 336/0 صورتی

 006/0 222/34 203/0 006/0 762/3 01223 020/0 336/0 زرد

 006/0 473/27 330/0 006/0 342/33 01246 020/0 324/0 رنجینا

 

 به خرید بینی ایجاد اشتیاقها جهت پیشضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد رنگ .3دول ج

 شاخص

ضرایب 

 استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 نشده

 

T 
ح سط

 داریمعنی
2R F 

سطح 

 داریمعنی

B 
Std. 

Error 
Beta  

 006/0 623/62 022/0 006/0 620/62  344/0 042/0 622/0 آبی

 006/0 226/23 624/0 006/0 332/2  237/0 044/0 374/0 سبز

 006/0 322/33 033/0 006/0 736/4  266/0 047/0 332/0 ایفیروزه

 006/0 227/40 622/0 006/0 273/2  233/0 042/0 322/0 اینقره

 006/0 723/74 322/0 006/0 242/2  202/0 023/0 222/0 قرمز

 006/0 323/46 622/0 006/0 472/2  402/0 046/0 327/0 صورتی

 006/0 622/607 224/0 006/0 372/64  220/0 042/0 442/0 زرد

 006/0 222/332 227/0 006/0 222/20  722/0 003/0 627/0 نارنجی



  471     39، پیاپی 9، شماره 9114فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، پاییز                                        .. .   رحیمی امیرحسام طیبی، محسن  

(  p<006/0داری )با توجه به مقادیر سطح معنی

ها، وجود ( برای تمام رنگ2)جدول  Fو آماره 

رابطه خطی بین هشت رنگ و ایجاد اشتیاق 

شود. همچنین با برای ادامه مسابقه مشاهده می

( و آماره p <006/0توجه به نتایج بدست آمده )

t ها بر ایجاد اشتیاق برای ادامه مسابقه تاثیر رنگ

چنین ستون ضرایب استاندارد شود. همیید میات

ها بر توجه نشان دار رنگشده، سهم اثر معنی

داده شده است. با توجه به ضریب تعیین بدست 

 (، سبز%212) آبی، شود(، استنباط می2Rآمده )

(، %6212) ایقره(، ن%313) ای(، فیروزه6214%)

( و %2214) (، زرد%6212) (، صورتی%3212) قرمز

( از واریانس ایجاد اشتیاق را %2217) نارنجی

 کند.تبیین می

داری بااا توجااه بااه مقااادیر سااطح معناای     

(006/0>p  و آماره )F  تماام   ( برای4)جدول

، وجود رابطه خطی بین هشات رناگ و   هارنگ

شااود. سارعت عماال در مساابقه مشاااهده مای   

همچنااین بااا توجااه بااه نتااایج بدساات آمااده  

(006/0> p و آماره )tها بار ایجااد   ، تاثیر رنگ

شاود.  ییاد مای  ااشتیاق بارای اداماه مساابقه ت   

چنین ستون ضرایب استاندارد شاده، ساهم   هم

ها بر توجاه نشاان داده شاده    دار رنگاثر معنی

است. با توجه به ضریب تعیاین بدسات آماده    

(2Rاسااتنباط ماای ،)(، ساابز%22) آباای ،شااود 

 ای(، نقاااااره%3712) ای(، فیاااااروزه2317%)

(، %2212) (، صااورتی%4217) (، قرمااز2212%)

( از واریااانس %4212) رنجی( و نااا%2212) زرد

 کند. به اقدام را تبیین می میتصم

 تصمیم به اقدامبینی ها جهت پیشضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد رنگ .4جدول 

 شاخص

ضرایب 

 استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 T نشده
سطح 

 داریمعنی
2R F 

سطح 

 داریمعنی

B 
Std. 

Error 
Beta 

 006/0 222/632 220/0 006/0 242/66 263/0 042/0 230/0 آبی

 006/0 323/643 237/0 006/0 322/66 223/0 043/0 204/0 سبز

 006/0 073/23 372/0 006/0 023/3 232/0 047/0 432/0 ایفیروزه

 006/0 632/632 222/0 006/0 623/66 207/0 062/0 627/0 اینقره

 006/0 424/622 427/0 006/0 320/63 222/0 040/0 263/0 قرمز

 006/0 434/343 222/0 006/0 732/62 722/0 022/0 227/0 صورتی

 006/0 242/372 222/0 006/0 222/62 742/0 022/0 232/0 زرد

 006/0 243/630 422/0 006/0 262/62 222/0 027/0 207/0 نارنجی
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 گیریبحث و نتیجه
ها نشان داد تمام رنگ حاضر های تحقیقیافته

ای، سفید اعم از رنگهای سرد )آبی، سیز، فیروزه

ای( و رنگهای گرم )قرمز، نارنجی، زرد، و نقره

بازیکنان اثر دارند.  و آگاهی صورتی( بر توجه

ها با همچنین با توجه به نتایج بدست آمده رنگ

ای، زرد، قرمز، سبز، آبی، ترتیب صورتی، فیروزه

توجه  و رنگ نارنجی بر ایرنگ، رنگ نقره

اند. این نتیجه همخوان با ورزشکاران اثر داشته

( Lohse & Rosen, 2001نتایج تحقیق )

است که معتقد است استفاده از رنگ در تبلیغات 

 ,Sageشود. از نظر )سبب جلب توجه بیشتر می

ها در دید و توجه پیرامونی ( نیز رنگ2000

ورزشکاران موثر بود است و از نظر او رنگ قرمز و 

بی بیشتر از سبز و سفید تشخیص داده آ

شوند. وی این نظر را مطرح کرد که شاید می

پوشیدن لباس قرمز یا آبی برای اینکه افراد تیم 

 هنگام مسابقه همدیگر را بیابند.

ها اعم از های تحقیق نشان داد تمام رنگیافته

ای، سفید و رنگهای سرد )آبی، سیز، فیروزه

)قرمز، نارنجی، زرد، ای( و رنگهای گرم نقره

صورتی( بر ایجاد عالقه اثر دارند. با توجه به 

ها با ترتیب صورتی، زرد، نتایج بدست آمده رنگ

ای ای، نارنجی، سبز و نقرهنارنجی، قرمز، فیروزه

بیشترین اثر را بر عالقه است. البته در ایجاد 

ها نزدیک به هم بوده و میزان تاثیر رنگ ،عالقه

گیر نیست. اما در ترتیب رنگها ها چشمتفاوت

های سرد بر عالقه های گرم بیشتر از رنگرنگ

کنندگان اثر داشته است. همچنین شرکت

 تحقیق حاضر در راستای نتایج حاصل

(Andrews & Smith, 1996 )باشد که می

اند. به رنگ را در عالقه و عملکرد موثر دانسته

حقیق رسد با توجه به نتایج حاصله از تنظر می

حاضر و همخوانی آن با نتایج پیشین، استفاده از 

های گرم الخصوص رنگهای مختلف علیرنگ

نباید مغفول باقی بماند. البته چون اختالف 

های گرم و سرد بسیار اندکی در مسزان اثر رنگ

های سرد نیز نباید از وجود داشته است، رنگ

 عالیم محیطی حذف شوند.

گر آن است که کلیه اننتایج حاصل از تحقیق نش

ای، ها شامل رنگهای سرد )آبی، سیز، فیروزهرنگ

ای( و رنگهای گرم )قرمز، نارنجی، سفید و نقره

زرد، صورتی( بر ایجاد اشتیاق موثر هستند. سهم 

ها نیز بر ایجاد اشتیاق به این ترتیب اثر رنگ

ای، است: رنگ نارنجی، زرد، قرمز، صورتی، نقره

و آبی. رنگ نارنجی از  ایسبز، فیروزه

های گرم بیشترین اثر و زیرمجموعه رنگ

همچنین رنگ آبی کمترین اثر را داشته است. 

های سرد موضوع قابل تامل اثر کم مشهود رنگ

های گرم بر ایجاد اشتیاق در مقایسه با رنگ

هست. بنابرین شایسته است، به خاطر اینکه 

 ابیشتری ب ارتباطاشتیاق بازیکنان شطرنج 

، طراحان و بازاریابان در داردهای گرم رنگ

ها توجه بیشتری داشته بکارگیری این رنگ

باشند. اما تفاوت بسیار اندکی بین مجموعه 

تواند بدین های سرد با گرم هست و این میرنگ

های سرد مفهوم باشد که نباید از استفاده از رنگ

 نیز مغفول ماند.

یب؛ رنگ ها با ترتنتایج پژوهش نشان رنگ

ای، نارنجی، زرد، صورتی، سبز، قرمز، نقره

دارد.  گیری و اقدامتصمیمای و آبی بر فیروزه

های گرم همانطور که از نتایج پیداست رنگ

های داشته و رنگ گیریتصمیمبیشترین اثر را بر 

و  الخصوص آبی کمترین اثر را دارندسرد و علی
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زرد، ها بدین ترتیب است: رنگ میزان اثر رنگ

ای و صورتی، نارنجی، قرمز، سبز، آبی، نقره

های گرم اثر ای. در این متغیر هم رنگفیروزه

های سرد دارند و اختالف بیشتری نسبته به رنگ

میزان اثر هم مشهود و قابل توجه است. 

بیشترین اثر مربوط به رنگ زرد و با اختالف 

های گرم اندکی رنگ صورتی هر دو از گروه رنگ

ای از و کمترین اثر مربوط به رنگ فیروزهبوده 

های سرد است. این یافته با یافته گروه رنگ

Khajoei Ravari et al. (2013)  ناهمخوان

است که متوجه شدند قرار گرفتن در محیط آبی 

تواند موجب افزایش سرعت پردازش رنگ می

اطالعات شنیداری در سیستم پردازش اطالعات 

تواند وابسته چشمگیر می انسان شود، این تفاوت

های به ماهیت رشته شطرنج با دیگر رشته

ورزشی باشد که سرعت و نحوه عمل در آن با 

این تحقیق در ها متفاوت است. دیگر رشته

 Hall-Zazueta (2011)راستای نتایج تحقیق

اثر رنگ بر عملکرد را تایید نمود  باشد کهمی 

ق هرچند از نظر وی و بر خالف نتایج تحقی

ترین عملکرد حاضر رنگ مشکی باعث آهسته

 شود.می

های نتایج کلی تحقیق حاضر نشانگر اثر رنگ

ایجاد »، «عالقه»، «توجه»مختلف بر متغیرهای 

نکته شایان توجه . بود« اقدام و عمل»و « اشتیاق

در تمام نتایج حاصله از تحقیق حاضر این است 

های گرم شامل کنندگان رنگکه از نظر شرکت

رنگ قرمز، صورتی، زرد و نارنجی بیشترین اثر را 

تواند به این معنی باشد که . این میاندداشته

بازاریابان ورزشی که قصد تبلیغ و فروش از 

الخصوص طریق تبلیغات در محیط ورزشی و علی

ها توجه بیشتری شطرنج دارند، بهتر به اثر رنگ

 داشته باشند، به طوری که بسامد استفاده بیشتر

تواند منجر به ایجاد توجه های گرم میاز رنگ

نسبت به تبلیغات، ایجاد عالقه نسبت به تبلیغ 

انجام شده، ایجاد اشتیاق نسبت به تبلیغ انجام 

 شده و نهایتا منجر به عمل به خرید بهتری شود.
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Abstract 

Objective: The present research surveyed the effect of advertisement color 

and environmental guidance marks on Tabriz simultaneous chess players. 
Methodology: The research was descriptive-survey and data were collected 

on field. The instrument was an author-made questionnaire approved by 

professors and experts. The statistical population was all 700 players of 

Tabriz simultaneous chess competition and sample population was 248 

according to Morgan sampling chart. The face reliability of the author-made 

questionnaire was approved by sport management and chess professors and 

the validity was 0.783 using Cronbach Alpha Coefficient test. 

Results: The findings showed that all of the colors including warm and cold 

colors had effect on player’s attention. Also, the pink, turquois, yellow, red, 

green, blue silver and orange colors have effect on attention, respectively. 

The results showed that different colors had effect on “Attention”, “Interest”, 

“Desire” and “Action”. 
Conclusion: For best performance, it should be better to pay attention of the 

environmental colors in chess competitions. 

Keywords: color, player, chess, simultaneous, Tabriz 
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