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ABSTRACT
Introduction: Using analytical hierarchy process (AHP), the aim of this study was to
identify and prioritize the factors affecting neuromarketing in sports. Materials and
Methods: Societies and statistical samples in qualitative section were including 9 doctors
of neurologists and neuroscience professionals and 8 marketers and experts in the field of
marketing and neuromarketing. To this end, by preparing the couple scale questionnaires
using AHP and confirm its validity by six experts, weighting and ranking of different factors
were analyzed by the Expert choice software. Results: Software output analysis revealed that
stimulation of the consumer feeling using their five senses (with weight of 0.303) is the most
important factor that influence neuromarketing in sports followed by metaphor and memories
associative as the second crucial factor. In addition, quality with grade importance was the
most important factor in attracting trust component. Conclusion: Identify and prioritize the
factors affecting neuromarketing can help the managers and sport marketers to know how
human brain reacted to the messages designed by the sport advertising and the methods that
increase the likelihood of consumer to purchase sport products. In addition, neuromarketing
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could be helpful to decrease costs of advertisements in sport.
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چــــــــكيده
مقدمه :هدف از اين مطالعه شناسايي و الويتبندي عوامل تأثيرگذار بر بازاريابي عصبي در ورزشها با
استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبود .مواد و روشها :جوامع و نمونههاي آماري در بخش
كيفي شامل  9پزشك از متخصصين مغز و اعصاب و علوم اعصاب و  8بازارياب و صاحب نظر در زمينة
بازاريابي و بازاريابي عصبي بودند .بدين منظور ،با تهية پرسشنامة زوج مقياسي با استفاده از  AHPو تأييد
روايي آن توسط  6صاحب نظر ،وزندهي و رتبهبندي عوامل مختلف توسط نرمافزار  Expert Choiceمورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .يافتهها :تجزيه و تحليل خروجي نرمافزار نشان داد كه تحريك احساس
مصرف كننده توسط حواس پنج گانة آنها (با وزن  )0/303مهمترين عامل است كه در بازاريابي عصبي
گذارد و پس از آن توسط استعاره و خاطرات بهعنوان دومين عامل مهم در ارتباط
در ورزشها تأثير مي 
اعتماد بود .نتيجهگيري :شناسايي

است .به عالوه كيفيت با درجه اهميت مهمترين عامل در مؤلفة جلب
و الويتبندي عاملهايي كه بر بازاريابي عصبي مؤثر هستند به مديران و بازاريابان ورزشي ميتواند كمك
بكند تا بدانند كه مغز انسان به پيامهاي طراحي شده توسط تبليغات ورزشي و روشهايي كه احتمال خريد
محصوالت ورزشي مصرف كننده را افزايش ميدهد ،چگونه عكسالعمل نشان ميدهد .به عالوه بازاريابي
تواند براي كاهش هزينههاي تبليغات در ورزش مفيد باشد.
عصبي مي 
كليد واژهها:
 .1علوم اعصاب
 .2تصويربرداری عصبی
 .3مغز
 .4ورزش
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فرایند تحلیل سلسله

شناسایی و اولویتبندي عوامل مؤثر بر بازاریابی عصبی در ورزش بر اساس
مراتبی ()AHP
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در بازاریابـ�ی بـ�ا توجـ�ه بـ�ه ایـ�ن نکتـ�ه  95درصـ�د از تصمیمــات،
در ذهـ�ن ناخ��ودآگاه مـ�ا شــکل میگیرن��د ،بزرگتریـ�ن
ش��رکتهاي جهـ�ان سـ�عی میکنندــ ناخ��ودآگاه مصــرف
کنن��ده را ه��دف بگیرن��د و از ه��ر طریق��ی وارد ناخـ�ودآگاه
او شــوند ( .)2مطالعــات لیمــا کــوروز 4و همــکاران ،نشــان
ـد ذه��ن ناخـ�ودآگاه انس��ان نس��بت ب��ه ذه��ن خـ�ودآگاه
میدهـ 
او ،تأثی��ر بیش��تري ب��ر زندگ��ی و انتخابهایــش دارد (.)5
کارمــارکار 5بیـ�ان میکن�دـ در عصـ�ر حاضـ�ر ،بازاریابـ�ان
هوش��مند همــواره در آرزوی دســتیابی بــه نقشــة ذهــن
خـ�ود هستــند .آن��ان بـ�ا اس��تفاده از علـ�م

مصــرف کنن��دة
عصبشناس��ی و عل��وم اعص��اب بهعن��وان ابـ�زاري جدیـ�د
در تحقیقــات ب�اـزار و همچنیـ�ن بـ�ا تمرکـ�ز بـ�ر تحریـ�ک مغـ�ز
قدیــم توانســتند گوشهــای از نقشــة دســتیابی بــه ایــن گنــج
بــی پایــان ،یعنــی دســتیابی بــه نقشــة ذهــن مصــرف کننــده
را تســخیر کننــد .متخصصــان و بازاریابــان از ایــن طریــق
ریافتن��د ک��ه میتوانندــ اف��راد بیشــتري را بهعنــوان مصــرف

د
کنن�دـة اصل��ی ب��ه سـ�مت فروشـ�گاهها و مراکـ�ز فـ�روش جـ�ذب
و ش��مار بیش��تري از آنه��ا را روان��ة کاناله��اي خری��د نماینــد.
ایــن مهــم ،همــان بازاریابــی عصبــی 6میباش��د (.)6
بازاریابــی عصبــی در واقــع زاییــدة دو دانــش بازاریابــی و علــم
Renvoise
Zurawicki
9
Functional magnetic resonance imaging
10
Electroencephalography
11
Transcranial magnetic stimulation
12
Magnetoencephalography

بازاریاب��ی عصبــی روش نوینــ بازاریابــی اس��ت ک��ه توانسـ�ته
در مدتـ�ی کوتــاه مناسبــات میــان مصــرف کننــدگان بــا
بازاریابــان و فروش��ندگان را دس�تـخوش تغییـ�ر ســازد .بازاریابــی
عصب��ی ب��ا بهرهمن��دي از مطالعـ�ات علـ�وم عصبشناسـ�ی،
بـ�ر آن اسـ�ت ت�اـ تصمیمگیريهــاي انســان را کـ�ه غالبــاً بـ�ه
صوــرت ناهوشیــار و در س��طح ناخـ�ودآگاه و در مغـ�ز قدیـ�م
وي ص��ورت میگیــرد ،بررس��ی نمایــد ( .)8رنویــس 7اشــاره
میکن��د بازاریابـ�ی عصبـ�ی بـ�ه درك بهتـ�ر عملک��رد مغـ�ز
کم��ک میکن�دـ و از ای��ن طری��ق موج��ب بهب��ود عملیـ�ات
بازاریاب��ی و ف��روش و افزای��ش کارای��ی تج��اري در ســازمان
کن��د بازاریابـ�ی عصـ�ب
میشــود ( .)9زوراویســکی 8بی��ان می 
محوــر ،مــرز میــان علــوم عصب��ی ،روانشناسـ�ی و بازاریابـ�ی
اس��ت ک��ه ب��ر واکنشهـ�اي احساس��ی و ش�نـاختی مصـ�رف
کنندــگان ب��ه محركه��اي بازاریاب�یـ تمرک��ز دارد و هـ�دف
آن انتقــال بهتـ�ر پیامهــاي بازرگانـ�ی بـ�ه دیگرــان و افزایـ�ش
احتمــال خری��د توسـ�ط مص��رف کننــدگان اسـ�ت کـ�ه باعـ�ث
کاه��ش بودج��ة بازاریاب��ی و تبلیغ��ات میشــود (.)10
بازاریاب��ی عصب��ی بهمنظ��ور درك بهت��ر ذه��ن ناخـ�ودآگاه
مص��رف کنن��دگان در عکسالعمـ�ل بـ�ه تبلیغاــت ،برندهـ�ا
و محصــوالت و ی��ا حت��ی بسـ�تهبندیها از تکنولوژيهـ�اي
عل��م اعص��اب ماننــد  11TMS ،10EEG ،9FMRIو  12MEGو
س��ایر ابزاره��اي اندازهگی��ري ام��واج مغ��زي اس�تـفاده میکن��د.
ایـ�ن ابزارهـ�ا عمومــاً وساــیل پزشــکی هس��تند کـ�ه نقـ�ش
ذهنخوان��ی را بــراي بازاریابـ�ان بــازي میکندــ .ب��ر اسـ�اس
تحقیقات��ی ک��ه در زمین��ة بازاریاب��ی عصب��ی ب��ا اس��تفاده از
روشهـ�اي تصویرب��رداري عصب��ی انجـ�ام ش�دـه اس��ت تقریبـ�اً
Neuroscience
Morin
3
Northwestern university
4
Lima Cruz
5
Karmarkar
6
Neuromarketing

7
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در ســی ســال گذشــته وجهــة علمــی بازاریابــی عمدتـاً منحصر
بــه علــوم ریاضــی و آمــار و ارقــام بــود و کمتــر از علوم پزشــکی
و روانشناســی در بازاریابــی اســتفاده میشــد .ســرانجام بــا
مشــاهدة کاســتیهای روشهــای سـ ّنتی تحقیقــات بازاریابــی،
مباحــث علــوم اعصــاب 1و روانشناســی خریــد نظیــر احساســات
وارد دنیــای بازاریابــی شــد و
و هیجانــات مصــرف کننــدگان ،
شــناخت ذائقــة واقعــی مصــرف کننــدگان و چرایــی خریــد و
رفتــار آنهــا ،در دســتور کار بازاریابــان و محقّقــان قــرار گرفــت
( .)1امــروزه حــواس ،تجربههــا و احساســات مصــرف کننــدگان
بهعنــوان پارادایــم اصلــی بازاریابــی مطــرح میشــوند .در
همیــن راســتا ،بازاریابــان در سراســر دنیــا بهمنظــور پذیــرش
و هماهنگــی بــا تحــوالت ،مســیر توســعة بازاریابــی را بــر
احساســات و ذهــن ناخــودآگاه انســانها متمرکزكردهانــد
کنــد بســیاري از مصــرف کننــدگان
( .)2موریــن 2بیــان می 
ـد بــر اســاس احساســات
تصمیمــات خــود را در هنــگام خریـ 
و ذهــن ناخــودآگاه خــود میگیرنــد ( .)3همچنیــن ،نتایــج
ـد کــه مغــز بــا
تحقیقــات دانشــگاه نورثوســترن 3نشــان میدهـ 
توانــد ایــن

تصمیمــات بســیار پیچیــدهاي ســروکار دارد و می
ـد کــه چگونــه
ـد تــا وي ندانـ 
ـرد پنهــان کنـ 
تصمیمــات را از فـ 
ایــن تصمیمــات اتخــاذ میگــردد .ایــن بــدان معناســت کــه
بســیاري از تصمیمــات در ذهــن ناخــودآگاه افــراد ،توســط مغــز
قدیــم انجــام میپذیــرد (.)4
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مقدمه

عصبشناســی اســت .ایــن دانــش شــگفت انگیــز و نــو ظهــور،
نقشــة ذهنــی مصــرف کننــدگان را در اختیــار صاحبــان
صنای��ع و بازاریاب��ان میگذــارد .مفه��وم بازاریاب��ی عصب��ی در
سـ�ال  1990توس��ط روانشناسـ�ان در دانشــگاه ه��اروارد مطـ�رح
گردی��د و در سـ�ال  2002ایـ�ن رشــته ب��راي اولیـ�ن بــار بـ�ه
جهانی��ان معرف��ی ش��د ( .)7بازاریابـ�ی عصبـ�ی بـ�ر لزــوم در نظـ�ر
گرفت��ن بررس��ی رفتـ�ار مص��رف کنن�دـه از دی��دگاه مغ��ز انسـ�ان
تأکی�دـ م��یورزد .ایـ�ن تکنولوــژي در م��ورد مدلـ�ی بحـ�ث
میکن�دـ کـ�ه در آن بخـ�ش اصلـ�ی پیکــرة فکــري فعالیـ�ت
بشــري (بیــش از  90درص��د) ،در ناحی��ة ناخ��ودآگاه مغز انســان
اتف��اق میافت��د ک��ه ای��ن اتف��اق ب��ا آگاه��ی کنت��رل شـ�دة
نسـ�بتاً ک��م ص��ورت میگی��رد .ب��ه ای��ن دلی��ل ،فنشناس��ان و
تکنولوژیس��تهاي ق��وة ادراك موجــود در بـ�ازار تمای��ل دارنـ�د
ک��ه روشه��اي مؤث��ري را یـ�اد بگیرن��د ت��ا ب��ا آنه��ا دسـ�تکاري
مؤث��ري در فعالی��ت ناخ��ودآگاه مغ��ز انج��ام دهن��د .دلی��ل اصلی
ایـ�ن کار برانگیختـ�ن عکسالعمـ�ل م��ورد نظـ�ر در قـ�وة ادراکـ�ی
عمی��ق شـ�خص اســت (.)8

دوره پنجم ،شماره سوم ،تابستان 1396

نتایـ�ج تحقیقــ کرجنویــس 13و همــکاران ،بــا عنــوان بازاریابــی
اد اغل��ب تصمیمــات
آزاد مصــرف کنن��ده نشـ�ان د 
عصب��ی و ارادة 
مص��رف کنن��دگان غی��ر ارادي و پای�هـاي توس��ط مغـ�ز قدیـ�م
شـ�ود و کانــون توجـ�ه بازاریابـ�ی عصبـ�ی جهـ�ت

گرفتـ�ه می
موفقی��ت در ف��روش محص��والت ب��ر روي مغ��ز قدی��م و
احساســات در تصمیمگیــري خریدــ مصرــف کنن�دـه اســت
( .)11همچنیــن ،نتايــج مطالعــة ونکاترامــان 14و همــکاران
اد چگونــه از طریــق بازاريابــي عصبــي ميتوانيــم
نشــان د 
ـد را تجزيــه و تحليــل كنيــم
نظامهــاي مغــزي درگيــر در خريـ 
و بــه شــركتها و مؤسســات بگوييــم كــه چگونــه ميتواننــد
ـد كــه بيشــترين
ـود را بــه گونــهاي طراحــي كننـ 
تبليغــات خـ 
بگذارنــد (.)12

خــود

خريــد مصــرف کننــدگان

تأثيــر را بــر
گربنــر و هابــر 15بهــ اینــ نکت��ه اشــاره میکنن�دـ بازاریابــی
عصبــی یــک علــم میــان رشــتهای اســت کــه بهســرعت در
تحقیقــات شــناخت رفتــار مصــرف کننــده در سراســر جهــان
در حــال ظهــور میباشــد .بــه عــاوه رشــتهای خالقانــه در
ـد کــه مــدل بازاریابــی
تحقیقــات بازاریابــی بــه حســاب میآیـ 
فراینــد مربــوط بــه رفتــار

ســنتی را بهمنظــور بهبــود درک
ـد بــه چالــش میکشــاند .بازاریابــی عصبــی روشــی اســت
خریـ 
کــه بــه بررســی فراینــد تصمیمگیــری مصــرف کننــده جهــت
خری��د میپ��ردازد .از ای�نـ رو درک عملکردهــای اولیــۀ مغــز
انســان در بررســی رفتارهــای خریــد مصــرف کننــده بســیار
ض��روری میباش��د ( .)13در همیــن راســتا ،ونکاترامــان و
همکــاران بی��ان میکندــ در مدلهـ�اي ســنتی بازاریابــی،
مشتــري شخــصی کامـ ً
ا منطقـ�ی اسـ�ت و خریدهــاي او نتیجـ�ة
تصمیم��ات کام ً
�لا ارادي و آگاهان��ة او میباش��د .در ای��ن مـ�دل
مص��رف کننــده ترجیح��ات و سـلایق خــود را دقیق��اً میدانـ�د
و همیـ�ن باعـ�ث میش�وـد بیـ�ن گزینههــاي موج�وـد بهتریـ�ن
مدله��اي ســنتی ،بازاریاب��ی و
گزین��ه را انتخ��اب کنــد .در 
Hammou
Vlasceanu
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همانطـ�ور کـ�ه نتایـ�ج مطالعـ�ات نشـ�ان داده اسـ�ت در بازاریابـ�ی
عصب��ی ،ترجیح��ات و رفت��ار مص��رف کننـ�ده از محصــول و
عادته��ا ،احساس��ات ،نظ��رات اطرافی��ان و
برن��د بیش��تر ب��ه 

برن��د بس��تگی دارد

ف��رد از محصــول و
تجربهه��اي ش��خصی 
خ��ود تحلیله��اي منطق��ی انج��ام نمیدهــد.

و ب��راي انتخ��اب
نتایــج تحقیقــات و یافتههــا در حیطــة بازاریابــی عصبــی حاکــی
ـد از تصمیمــات انســان در
ود  ۸۵تــا  ۹۵درصـ 
از آن اســت حــد 
ســطح ناخــودآگاه او و بــه شــکل احساســی و هیجانــی توســط
پذیــرد ( .)14کشــف آنچــه در مغــز

مغــز قدیــم انجــام می
برنــد و محصــول

(برنــد یــا محصولــی را بــه

گــذرد

مــا می
دیگــر ترجیــح میدهیــم و چــه اطالعاتــی از فیلتــر مغــزی
ورود بــه حافظــ ه را
گــذرد و کــدام اطالعــات مجــال 

مــا می
کلیــد ســاخت

یابــد و بــه فراموشــی ســپرده میشــود)
نمی 
ب��ود (.)15
خواه��د 

رتمن��د در آین��ده

برندهای��ی اثرگ��ذار و قد
مطالعــات هامــو 16و همـ�کاران نشـ�ان داده اسـ�ت بسـ�یاري از
مص��رف کنندــگان انـ�واع برنده��ا را ب��ر اس��اس احساسـ�ات و
تصـ�ورات ذهن��ی ،خریدــاري مینماینــد ( .)16در تصميماتـ�ي
ك��ه ب��ر پاي��ة احساس��ات ش��كل ميگيرن��د مصـ�رف كننـ�ده
ب��ر اس��اس آنچ��ه احسـ�اس ميكنـ�د و در ذهنـ�ش میگـ�ذرد،
تصمي��م ميگيــرد .در واق��ع ،مصــرف كننــده درکــی کــه از
برن��د دارد و احساس��ي ك��ه از آن ب��ه دس��ت م��يآورد را مـ�ورد
ارزياب��ي قـ�رار ميدهــد و در نهایــت اقــدام بــه خریــد میکنــد
( .)17درکـ�ی کـ�ه مصـ�رف کننـ�ده از برنـ�د خـ�اص دارد يـ�ك
حركتــ ذهن��ي اس��ت ك��ه باي��د در ذه��ن مصـ�رف كننـ�دگان
�د ادراک از يـ�ك
ق��رار گيـ�رد ( .)18والس کیانــو 17بیـ�ان میکنـ 
برن��د خ��وب ،ب��ه ش��ما احس��اس خوب��ي در موــرد انتخابتـ�ان،
خريدتــان و اس��تفاده از آن ميدهــد در نتیجــه ایــن باعــث
خریــد برنــد

رضایتمنــدی و وفــاداری مصــرف کننــده بــه
رویکــرد و راهبــرد

شــود کــه ایــن مهــم یعنــی موفقیــت
می 
بازاریابــی عصبــی در حــوزة تجــارت ( )19کــه در تمامــی
بخشهــای صنعتــی و اقتصــادی از جملــه صنعــت ورزش
�ورد توج��ه ق��رار گرفت��ه استــ .در همیــن
ام��روزه در دنی��ا مـ 
هــد بازاریابــان و
راس��تا ،نتای��ج تحقی��ق اکب��ری نشــان مید 
مدیــران ســازمانهای تولیــدی از طریــق بازاریابــی عصبــی
میتواننـ�د اثربخش��ی تبلیغ��ات را تعیی��ن نم��وده و در راسـ�تای
بهب�وـد برندهـ�ا و مارکهــای تجاــری اقدامــات قابــل توجهــی
Krajnovic
Venkatraman
15
Grabner and Huber
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13

17
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اسـ�تفاده میش��ود ک��ه زمان��ی ک��ه ف��رد م��ورد آزمای��ش ،در
مقابلــ محركهای��ی چـ�ون محصــول ،برنــد و ی��ا تبلیغـ�ات
ق��رار میگیــرد ،می��زان گــردش خ��ون در نواح��ی مختلف��ی از
مغـ�ز را اندازهگیــري میکندــ .مزیـ�ت ایـ�ن روش ایـ�ن اسـ�ت
کـ�ه میتوــان مرکـ�ز لــذت مغـ�ز را تشخــیص داد .مشــکل ایـ�ن
روش گــران بودن دستــگاه و دردسرــهاي اس��تفاده از آن اس��ت.
زی��را ف��رد م��ورد آزمای��ش در ط��ول آزمای��ش میبایس��ت درون
دسـ�تگاه بــدون هی��چ گون��ه حرکت��ی در ناحیة س��ر دراز بکش��د.
دســتگاه  EEGارزانت��ر از  FMRIاسـ�ت ولـ�ی نمیتوــان بـ�ه
مرکـ�ز لــذت مغـ�ز دسـ�ت یافـ�ت .در ایـ�ن روش از کالهکهایـ�ی
ک��ه الکترودهای��ی را روي س��ر ف��رد ق��رار میدهن��د اسـ�تفاده
میکندــ .بنابرایـ�ن ف�رـد در حیـ�ن آزمایـ�ش میتواندــ حرکـ�ت
داش��ته باشـ�د .در ای��ن روش ب��ه وسـ�یلة الکتروده��ا ،میتـ�وان
ام��واج الکتریک��ی ک��ه مغ��ز ب��ه هن��گام احساس��ات غری��زي فـ�رد
م�وـرد آزمای��ش تولیــد میکنــد را ان��دازه گرف��ت (.)5
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در بیشـ�تر ای��ن بررسیــها از تکنولوژيهــای  FMRIو EEG
اس�تـفاده کردهانــد ( .)3در  FMRIاز نیرــوي مغناطیسـ�ی

تبلیغ��ات موف��ق بای��د اطالعات��ی منطق��ی و قان��ع کنن��ده را
ارائ��ه ده��د ت��ا مصــرف کنن��ده محص��ول خاص��ی را ب��ه مـ�وارد
مشاــبه ترجیـ�ح دهدــ .در غیـ�ر ایـ�ن صوــرت عملیــات بازاریابـ�ی
ب��ا شکس��ت مواج��ه خواه��د ش��د .ب��ه عبارت��ی بازاریاب��ی در قانع
ک��ردن مص��رف کنن�دـه بـ�ا دالیـ�ل محکـ�م و منطقـ�ی خالصـ�ه
میش��ود .ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مص��رف کننـ�ده در مـ�دل
بازاریاب��ی عصب��ی بـ�راي خریده��اي خــود زیــاد فکـ�ر نمیکنـ�د
و اغل��ب تصمیم��ات خری��د ناخودآگاهان��ه و کام ً
�لا لحظ��هاي و
ب��ر پای��ة احساس��ات و هیجانـ�ات هستــند و میتواننـ�د در چنـ�د
ثانی��ه کام ً
�لا ع��وض شـ�وند (.)12
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ام��روزه حض��ور ج��دی رقب��ای مختلـ�ف و اسـ�تفادة حجیـ�م آنان
از فن�اـوری اطالعــات و ارتباط��ات در صنع��ت ورزش ،موقعیـ�ت
رقابت��ی ش�رـکتها را در شــرایط نامطلوب��ی قـ�رار داده اس��ت و
همانط��ور ک��ه نتای��ج تحقیق��ات نشاــن میدهــد روشهــای
بازاریابــی سنــتی در تجزیـ�ه و تحلیـ�ل دادههـ�ا مؤثـ�ر عمــل
نمیکنندــ .بنابرای�نـ؛ الزم اس��ت ب��ا نگاه��ی علم��ی و
دقیقت��ر ،راهب�رـد مناســبتری در بازاریابــی ورزشــی
طراحـ�ی و الگوساــزی شــود .در همیــن راســتا ،بازاریابــی
عصبـ�ی نــوع جدی�دـی از بازاریابـ�ی اسـ�ت کـ�ه باعــث کشــف
ناخوــدآگاه ذه��ن مصـ�رف کننـ�دگان ورزشـ�ی کـ�ه بهشـ�دت
تح��ت تأثیــر آن در هنــگام خریــد قــرار دارنــد ،میشــود.
تحقیقــات مصــرف کننــده بــه شــیوههای علــوم اعصــاب
نشــان میدهــد بازاریابــان و مدیــران ورزشــی از طریــق
بازاریابــی عصبــی موجــب انتقــال بهتــر پیامهــای بازاریابــی
بــه مصــرف کننــدگان و افزایــش احتمــال خریــد آنهــا و
همچنیــن باعــث کاهــش بودجــة بازاریابــی و تبلیغــات در
ورزش میشوــند .در نهای��ت بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده،
آیــا بــه نظــر نمیرســد امــروزه شــیوة بازاریابــی و فــروش
محصــوالت ورزشــی را بایــد از دریچــهای جدیــد یعنــی
توجــه بــه تمــام احساســات و ســایق و ویژگیهــای رفتــاری
و فیزیولوژیکــی مصــرف کننــده نگریســت؟ ایــن پژوهــش بــا
کمــی
معرفــی علــم جدیــد بازاریابــی عصبــی اولیــن پژوهــش ّ
عــاوه بــر کیفــی در زمینــة بازاریابــی ورزشــی اســت کــه در
آن پژوهشــگر بــه دنبــال عوامــل مؤثــر بــر بازاریابــی عصبــی
در ورزش و اولویتبنــدی ایــن عوامــل اســت.
مواد و روشها
روش پژوه��ش از ن��وع توصیف��ی -تحلیل��ی و از لح��اظ راهبردي
کمــی) بــوده کــه بــهآمیختــة متوالــی اکتش�اـفی (کیفــی ّ

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ عوامــل ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩــﺭ ﭘﻴﺸﻴنــة
ﺗﺤﻘﻴقــات بازاریابــی عصبــی ،ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ،ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ
بازاریابــی عصبــی ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .بــرای شناســایی عوامــل
مؤثــر بــر بازاریابــی عصبــی ،ســه مرحلــه در نظــر گرفتــه شــد.
در مرحلــة اول کــه بــه صــورت کتابخانــهای و رجــوع بــه
اطالعــات موجــود در پایگاههــای اینترنتــی انجــام گرفــت ،بــه
مطالعــة علــوم اعصــاب و بازاریابــی عصبــی و کاربــرد آنهــا در
زمینههــای مختلــف اقتصــادی ،تجــارت ،تبلیغــات ،برندینــگ
و رفتــار مصــرف کننــده در کشــورهای مختلــف و مــروری بــر
مبانــی نظــری و پیشــینة موضــوع پرداختــه شــد .در مرحلــة
دوم بــرای انجــام مصاحبههــای کیفــی از روش نمونهگیــری
فمنــد و گلولــه برفــی اســتفاده شــد.

هد
بــرای نمونهگیــری هدفمنــد ،محقــق بــه چنــد نفــر از
پزشــکان عصــب شــناس و متخصصیــن بازاریابــی ورزشــی و
عصبــی مراجعــه کــرد .کــه در ایــن روش برخــی از پزشــکان
و بازاریابــان بــه صــورت گلولــه برفــی محقــق را بــه ســایر
پزشــکان و بازاریابــان ورزشــی و بازاریابــان عصبــی معرفــی
نمودنــد کــه در مجمــوع بــا  9نفــر از پزشــکان عصــب شــناس
و متخصصیــن علــوم اعصــاب و  8نفــر از بازاریابــان و صاحــب
نظــران در حــوزة بازاریابــی ورزشــی و عصبــی مصاحبههــای
عمیــق کیفــی انجــام ﺷﺪ .الزم بــه ذکــر اســت انجــام
مصاحبههــای کیفــی تــا حــد رســیدن بــه اشــباع نظــری
ادامــه پیــدا کــرد .آن گاه متغیرهــای اثرگــذار بــر بازاریابــی
عصبــی شناســایی شــد و در قالــب مؤلفههایــی دســتهبندی
شــده و بــه طــور مجــزا ارائــه شــدند .در مرحلــة ســوم از
توانــد بــا جمــعآوری و

روش دلفــی بهعنــوان مدلــی کــه می
تجزیــه و تحلیــل نظــرات کارشناســان ،متغیرهــای پژوهــش را
غربالگــری کنــد ،اســتفاده گردیــد .مجموعــه اقداماتــی کــه
در روش دلفــی انجــام شــد شــامل تیــم طــراح و تحلیلگــر
و گــروه دلفــی شــامل (مجموعــهای مرکــب از  9نفــر از
پزشــکان عصــب شــناس و متخصصیــن علــوم اعصــاب و  8نفــر
از بازاریابــان و صاحــب نظــران در حــوزة بازاریابــی ورزشــی،
بازاریابــی عصبــی) بــود .ســپس ایــن عوامــل شناســایی شــده
در یــک پرسشــنامة زوج مقیاســی بــر مبنــاي  18AHPدر
اختیــار نمونــة تحقیــق قــرار داده شــد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایندــ تحلیـ�ل سلســله مراتبــی ( )AHPنوع��ی روش
تصمیمگیـ�ري چن�دـ معیــاره اس��ت ک��ه بــراي نخســتین بـ�ار
Analytical hierarchy process
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3939

Downloaded from shefayekhatam.ir at 17:26 +0330 on Saturday November 17th 2018

نتایجــ مطالع��ة بیاــن و همکــاران ب��ا عن��وان بازاريابـ�ی عصبــی
رويکرده��ای شنــاختی در خص��وص رفت��ار مص��رف کننــده
نش��ان داد تصويربـ�رداري مغــزي در بيش��تر تحقيقــات بازاريابـ�ي
عصبـ�ي بسيــار مفيدــ ب��وده اس��ت .درک عملکردهــای اوليــۀ
خري��د مص��رف کننـ�ده

مغ��ز انس��ان در بررس��ی رفتاره��ای
بسيــار ض�رـوری ميباشــد .کاربــرد روشهــای عصبشناســی
و پزشکــی در عل��وم بازارياب��ي ،كم��ك ميکننــد تــا مدیــران
و بازاریاباــن ب��ه يافتهه��اي دقيقترــي در خص��وص توليــد و
طراح��ی محصــوالت برسنــد و همچنیـ�ن تبليغـ�ات مؤثرتــری
در خص��وص محص��والت ارائ��ه دهن��د .روشه��ا و شـ�يوههاي
مرتبـ�ط بـ�ه رشــتۀ علــوم اعص��اب در ش�نـاخت رشــتۀ نويـ�ن
بازارياب��ي عصب��ي پركاربــرد ميباشــند و اي��ن رش��ته نيازمنـ�د
تالشه��اي مضاع��ف جه��ت رســيدن ب��ه ش��ناخت بهت��ر از
نيازمنديه��اي مصـ�رف کننـ�ده ،ش��ناخت ترجيح��ات برن��د و
تأثي��ر پيامه��اي تج��اري ميباشــد (.)21

جامعــه و نمونــة آمــاری در بخــش کیفــی شــامل  9نفــر از
پزشــکان عصـب شــناس و متخصصیــن علــوم اعصــاب و  8نفــر
از بازاریابــان و صاحــب نظــران در حــوزة بازاریابــی ورزشــی و
بازاریابــی عصبــی بودنــد (.)n=17
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ب��ا کمکــ درک��ی بهت��ر از مصــرف کنن��ده و طراح��ی محصوالت
مفیدتــر انجــام دهنــد (.)20

صــورت میدانــی بــه اجــرا درآمــده اســت.
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جه��ت تعیی��ن روای��ی و رف��ع ابهام��ات احتمال��ی ،پرسشـ�نامة
مذکـ�ور در اختیـ�ار  6نفـ�ر از صاح��ب نظرــان قرــار گرفـ�ت
و توس��ط آنه��ا تعدی��ل ش��د .همچنی��ن جه��ت سـ�هولت
و افزایـ�ش دقــت ،راهنمــاي پاسخــگویی بـ�ه کوشـ�ش
پژوهش��گران طراح��ی و در ابتــداي پرسشـ�نامه ق��رار داده ش��د.
ادههـ�ا از طریــق AHP
از آنج��ا کـ�ه برــاي تجزیـ�ه و تحلیـ�ل د 
تع��داد اف��راد حائـ�ز اهمیـ�ت نیســت ،بنابرایـ�ن برــاي پژوهـ�ش
حاضــر از خبــرگان یعنــی  17نف��ر از پزشــکان عصــب شــناس،
متخصصیـ�ن عل��وم اعصـ�اب ،بازاریاباــن و صاحــب نظــران
بازاریاب��ی عصب��ی اســتفاده شــد.
یک��ی از نق��اط ق��وت روش  AHPسیس��تم خودکنترل��ی آن
اسـ�ت کـ�ه بـ�ا اس��تفاده از نــرخ س��ازگاري بـ�ه بررسـ�ی درجــة
اعتب��ار و پایای��ی ماتریسه��اي مقیاس��ات زوج��ی میپــردازد.
پ��س از جم��عآوري پرسش��نامهها ،بهمنظـ�ور اطمینـ�ان
از روایـ�ی و پایایـ�ی نتایـ�ج نــرخ ناسـ�ازگاري برــاي هـ�ر یـ�ک
محاسـ�به گردی��د و پرسش�نـامههایی ک��ه ن��رخ ناسـ�ازگاري
مجدــدا ً ب��ه پاس��خ دهنـ�دگان
آنه��ا از  0/1بیش��تر ب��ود،

بازگردان�دـه شدــ تـ�ا در پاس��خهاي خ�وـد تجدیـ�د نظـ�ر
کنن��د .بدی��ن ترتی��ب تمام��ی پرسشـ�نامههایی ک��ه مبنـ�اي
محاس��بات ق��رار گرفتن��د داراي درج��ة ناساــزگاري کمت��ر از

تصوير  -1درخت سلسله مراتب عوامل مؤثر بر بازاریابی عصبی در ورزش.

هم��ان گونـ�ه کـ�ه مش��اهده میش��ود ،ســطح اول درخـ�ت
طراحــی ش�دـه در ایـ�ن مطالعـ�ه ه�دـف تصمیـ�م اسـ�ت .ایـ�ن
ه��دف ش��امل رتبهبن��دي عوامــل مؤثــر بــر بازاریابــی عصبــی در
ورزش ب�وـد .ســطح دوم آن معیارهــاي مؤثـ�ر بـ�ر تصمیــم ،یعنـ�ی
ـد مصــرف کننــده
پن��ج دس��ته معی��ار تحریــک احساســات خریـ 
حــواس پنــج گانــه) ،اســتفاده از اســتعارههای
(بــا اســتفاده از
ّ
ـد جمــع
واقعــی و تداعــی خاطــرات ،تنــوع در محصــوالت ،تأییـ 
ـود و در ســطح ســوم درخـ�ت
اعتم��اد مص��رف کنن�دـه بـ 

و جل��ب
نی��ز  3زی��ر معیـ�ار قــرار گرفــت.
از آنج��ا ک��ه اســاس  AHPبـ�ر تصمیمگیــري گروهـ�ی مبتنـ�ی
اس��ت ،میبایس��ت ب�رـ اس��اس ماتریسه��اي مقایسـ�ههاي
زوج��ی جم�عـ آوري ش��ده ،ماتریـ�س تلفی��ق ش�دـه گروهـ�ی
تشکــیل شـ�ود .لــذا پـ�س از تشکــیل درخـ�ت سلســله مراتبـ�ی
و تعییـ�ن س�طـوح مس�ئـله ،ماتریـ�س ترکیبـ�ی مقایســات زوجـ�ی
ســطح ( 2معیارهـ�ا) و ســطح ( 3زیــر معیاره��ا) تش��کیل شــد.
محاس��بة ن��رخ س��ازگاري در  AHPراهنم��اي مفیـ�دي
جه��ت س��نجش اعتب��ار دیدگاهه��اي ش��رکت کنن��دگان در
تصمیمگیرــي اســت .پ��س در اولی��ن گام ،ن��رخ سـ�ازگاري
( 20)CRآنه��ا تعیی��ن شــد (جــدول .)1
جدول -1نرخ سازگاري ماتریس ترکیبی مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها.

Thomas. L. Saatis
Consistency ratio
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توس��ط ت�وـاس ال ســاعتی 19در دهــة  1970ابــداع گردیـ�د.
در ای��ن روش ک��ه ی��ک ترکی��ب ریاض��ی و شــیوة جبــري
تصمیمگی��ري ب��ا مقی��اس نس��بی اس��ت ،ش�بـکهاي سیسـ�تمی
برــاي رتبهبن�دـي بـ�ا تعییـ�ن اهمیـ�ت گزینههــاي مختلـ�ف
ـورد اس�تـفاده ق��رار میگیـ�رد
ـد تصمیمگی��ري پیچیـ�ده مـ 
فراینـ 
و امکــان فرمولـ�ه ک��ردن مسئــله را بـ�ه صوــرت سلســله مراتبـ�ی
فراه��م میکن��د .س��پس ب��ا اس�تـفاده از دیدگاهه��ا و نظـ�رات،
بـ�راي هری��ک از مؤلفهه��ا باالتری��ن اولوی��ت مؤلفهه��اي مسـ�ئله
را تعییـ�ن و توجـ�ه تصمی��م گیرن�دـه را بـ�ه ض�رـورت آن جلـ�ب
میکنـ�د .ایـ�ن روش مبتنـ�ی بـ�ر درخـ�ت سلســله مراتــب AHP
و مقیاســات زوجـ�ی اسـ�ت کـ�ه مبیـ�ن مسـ�ئلة تحـ�ت بررسـ�ی
كليديتري��ن قسـ�مت
اســت .ترسـ�يم درخــت سلسـ�له مراتـ�ب ،
�د تحليـ�ل سلسـ�له مراتبـ�ي اســت .ابت�دـا بايدــ عوامــل
روش فراينـ 
شناسـ�ايي شــده و سـ�پس در سلســله مراتـ�ب قرــار گيرنــد .بــه
ش��ود ك��ه در
عب��ارت ديگ��ر ،مس��ئله ب��ه عوامل�يـ تقس��يم مي 
سطــوح مختلـ�ف قرــار ميگيرندــ و هـ�ر عامـ�ل ممكـ�ن اسـ�ت
ــد ب��ه عوام��ل جزئيت��ر تقسـ�يم شــود .در درخــت سلســله
خو 
خواهد بــود .در س��طح دوم،

مراتب��ي ،س��طح ي��ك ،ش��امل ه��دف
معيارهـ�ا و در ســطح ســوم زيـ�ر معيارهـ�ا قرــار ميگيرنــد .بدیــن
منظــور برــاي تش��کیل درخـ�ت سلس�لـه مراتبـ�ی مسئــله پـ�س
از مطالع��ة ادبیـ�ات و پیشــینة پژوه��ش ب��ا انجــام  17مصاحبــة
ب نظــران در
کیف��ی ب��ا متخصصی��ن عل��وم اعص��اب و صاحــ 
حـ�وزة بازاریابـ�ی عصبـ�ی ،سـ�طوح  2و  3ای��ن درخ��ت تشـ�کیل
شـ�د .شناسـ�ایی  7عامــل تأثیرگــذار بــر بازاریابــی عصبــی در
بوــد ک��ه اسـ�اس
قالـ�ب  4مؤلف��ه (ســطوح  2و  )3یافتههای��ی 
تش��کیل پرسشــنامة  AHPبــود.

 0/1بودن��د .پ��س از اطمین��ان از س��ازگار بـ�ودن پاسـ�خها،
عوامــل مؤثــر ب�رـ بازاریاب��ی عصب��ی اولویتبنـ�دي گردیــد.
گفتنـ�ی اسـ�ت شــاخصهاي شناســایی شــده بــه وســیلة
نرمافـ�زار  Expert Choice 11و بــر مبنــاي روش  AHPمــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
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جدول  -2وزن و رتبة معیارها (سطح دوم).

جـ�دول  3خروج��ی نرمافــزار  Expert Choiceاســت كــه جلــب
اعتم��اد مص��رف کننــده را نش��ان میدهــد.

اعتماد مصرف کننده.

جدول  -3وزن و رتبة زیر معیارهاي مؤلفه جلب

جـ�دول  3نش�اـن دهنـ�دة ایـ�ن اسـ�ت کــه زیــر معیــار کیفیــت
بــا درجــة اهمیــت  0/2936مهمتریـ�ن عامـ�ل در مؤلفــة جلــب
اعتمــاد مصــرف کنندــه استــ .اجــرای تعهــدات بــا درجــة

اهمیــت  0/2386در رتب��ة دوم قــرار گرفــت.
بحث و نتیجهگیري
ـد مصــرف کننــده
نتایــج نشــان داد تحریــک احساســات خریـ 
ـواس پنــج گانــه) مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر
(بــا اســتفاده از حـ ّ
بازاریابــی عصبــی در ورزش اســت .توســعة کنونــی بازاریابــی
عصبــی نشــان از ظهــور عصــر جدیــدی در بازاریابــی اســت،
عصــری کــه در آن حــواس پنــج گانــه در کانــون راهبردهــا و
فنــون بازاریابــی شــرکتها قــرار میگیــرد .بــه همیــن دلیــل،
تأثیرگــذاری و نفــوذ بــر مصــرف کننــدگان بــه روشهــای
جدیــد ،تحریــک کننــده ،مبتکرانــه و خالقانــه جهــت
اثرگــذاری بــر حــواس انســان و جــذب وی اهمیــت روز افزونــی

ـورد حــس شــنوایی ،از زمانــی کــه تحقیقــات بــر تأثیــر
در مـ 
موســیقی بــر رفتــار بهعنــوان یــک نقطــه از فــروش تأکیــد
داشــتند ،موســیقی بــرای کاربــران بازاریابــی عصبــی نیــز
مهــم شــده اســت ( .)9موســیقی بهعنــوان بخــش مهمــی از
ارد و در
ج ـ ّو ،در هــر نقطــه از فــروش و یــا خدمــات وجــود د 
ـورد حــس
ادراک مص��رف کنن��ده نق��ش ب��ازی میکنن��د .در مـ 
ـد یــک راه
ـد کــه بــو میتوانـ 
بویایــی تحقيقــات نشــان ميدهـ 
خــوب بــرای افزایــش درک و واکنــش بــه خدمــات محیــط
فیزیکــی باشــد ،چندیــن مطالعــة تجربــی ثابــت کردهانــد
کــه عطرهــا تأثیــری مثب��ت بـ�ر رفت��ار ،احساس��ات و ذهنیــت
21
گذارنــد ( .)17اچ ســو و یــوون

مص��رف كنندــگان می
ـرد ورزشــکاران تأثیرگــذار
ـد کــه قــرص نعنــا بــر عملکـ 
دریافتنـ 
اد کــه بــوی محیــط
بــوده اســت ( .)17نتايــج مطالعــات نشــان د 
Hsu and Yoon

21

4141
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هم��ان گون��ه ک��ه جـ�دول  2نشــان میده��د ،تحریــک
حــواس
خریــد مصــرف کننــده (بــا اســتفاده از

احساســات
ّ
پنــج گانهــ) بـ�ا درجـ�ة اهمیــت  0/3034مهمتریــن عامــل
مؤثــر بــر بازاریابــی عصبــی در ورزش اســت .بعــد از ایــن
عامــل ،اســتفاده از اســتعارههای واقعــی و تداعــی خاطــرات
بـ�ا درجـ�ه اهمیــت  0/2835در رتب��ة دوم قــرار گرفــت.

ع�لاوه بـ�ر اینــ ،اس��تفاده از جـ� ّو حاک��م در ارتبــاط بــا حــواس،
بــه وســیلة فروشــگاهها از نظــر روشــنایی ،رنــگ ،عاليــم ،بافــت،
کیفیــت مــواد ،ســبک مبلمــان ،طــرح ،دکوراســیون و درجــه
توان��د روی نگ��رش و تصمیمگیــری مصــرف

ح��رارت می
باشــد ( .)13اولیــن نشــانة حســی بصــری،

کننــده اثرگــذار
رنگــ اس��ت .رنگهــا اولیــن راه شناســایی و تمایــز هســتند.
ـتند کــه
بســیاری از برندهــا بــا یــک رنــگ خــاص همــراه هسـ 
آن بــه راحتــی در ذهــن و خاطــر مصــرف کننــدگان بــه صــورت
ناخــودآگاه میمانــد .در صنعــت ورزش ،از رنگهــا بســیار
ـد خلــق
اســتفاده میشــود .بــه ایــن دلیــل کــه رنــگ میتوانـ 
و خــو و احساس��ات و عواطــف مص��رف کنن��دگان را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .نــور نیــز یکــی از اجــزاء مهــم نشــانههای حســی
ـاد دارنــد
بص��ری در محی��ط اسـ�ت ،کارمــارکار و همکــاران اعتقـ 
کــه نــور طبیعــی و یــا یــک نــور مصنوعــی باعــث افزایــش
احســاس خــوب و صــرف زمــان در یــک نقطــه از فــروش خواهد
شـ�د .از ســوی دیگــر ،چراغهــای مصنوعــی قــدرت تحــرک و
اد (.)6
ـد د 
پویای��ی مص�رـف کنن��دگان را افزایــش خواهـ 

جـ�دول  2نشاــن دهندــة وزن نهای��ی و رتب��ة معیارهــاي
(مؤلفههـ�ا) مســئله اســت.
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دادهه��اي جـ�دول  1نشــان میدهدــ نــرخ س��ازگاري معیارهـ�ا
و زیرــ معیاره��ا در حــد مطلـ�وب اس��ت .پ��س از تأییــد نــرخ
ساــزگاري ماتریسه��اي ترکیب��ی ،ب��ه وزنده��ی و رتبهبنـ�دي
معیاره��ا و زیــر معیاره��ا پرداخت��ه ش��د ک��ه ش��رح آن در
ادام��ه آمدــه اســت.

پیــدا میکنــد .بازاریابــی عصبــی ،مغــز قدیــم انســان را بــه
همــراه پنــج حــس آن در مرکــز بازاریابــی قــرار داده و نشــان
میدهــد کــه شــرکتها ،فروشــندگان ،نمایندگیهــای
برندهــای ورزشــی میتواننــد از طریــق نشــانههای حســی
ـد رنــگ ،رایحــه ،موســیقی ،طعــم ،بافــت و غیــره
مختلــف ماننـ 
بــر حــواس پنــج گانــة مصــرف کننــده تأثیــر مثبتــی بگذارنــد.
از میــان حــواس پنــج گانــه ،بینایــی حســی اســت کــه بیشــتر
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بهعنــوان منبــع حســی
اســت کــه بیشــتر در محیــط تحریــک کننــده اســت .انتخــاب
رنگهــا و شــکلها در مفهــوم محصــول ،دکوراســیون
مــکان فــروش ،تحقــق فعالیــت تبلیغاتــی از عوامــل کلیــدی
ـتند ( .)11ایــن تجربــه اغلــب شــامل
موفقیــت یــا شکســت هسـ 
محیــط فیزیکــی بــا نشــانههایی از نــور ،رنــگ و دکوراســیون
باشــد کــه نشــان داده شــده اســت همــه تأثیــر زیــادی

می
بــر رفتــار مصــرف کننــدگان و پاســخهای عاطفــی مصــرف
کننــده میگــذارد (.)7
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در طــی ســالیان گذشــته ،درک رفتــار مصــرف کننــدگان،
ضــرورت بســیار یافتــه اســت و بازاریابــی عصبــی گامــی بــزرگ
در جهــت دســتیابی بــه ایــن امــر اســت .در همیــن راســتا،
هــد کــه تصمیمــات
نتایــج مطالعــات گذشــته نشــان مید 
ـد مــا هرگــز بــه آن انــدازه کــه تصــور میکنیــم ،منطقــی
خریـ 
نیســتند ،بلکــه تصمیمــات مــا بیشــتر احساســی و هیجانــی
قــدم زدن در یــک
اســت ( .)8بهعنــوان مثــال ،در هنــگام 
نمایندگــی برنــد ورزشــی ممکــن اســت محصولــی را بر اســاس
تفکــرات و عقــل و منطــق بــه خاطــر گرانــی محصــول انتخــاب
نکننــد ولــی همــون محصــول را تحــت تأثیــر احساســات و

هیجانــات انتخــاب کننــد .آنهــا در کســری از ثانیه مجــذوب
برنــد ورزشــی خــاص میشــوند

محصــوالت ورزشــی یــک
بــدون اینکــه واقع ـاً بداننــد چــرا؟ بازاریابــی عصبــی بهعنــوان
شــاخهای از عصبشناســی شــناختی ،بــر توانایــی بــه تصویــر
کشــیدن چگونگــی درک گزینههــای تصمیــم و فراینــد
تصمیمگیــری ب ـ ه وســیلة مغــز اســتوار اســت .ایــن شــاخه از

احساســات در واقـ�ع پاس��خهاي خ��ودکار ب�دـن بـ�ه محركهـ�اي
ـتند کــه مصــرف کننــده در هنــگام مواجــه شــدن
حســی هسـ 
بـ�ا تبلیغ��ات و محرکه��ای حس��ی -حرکتــی بــه هنــگام
هــد و ایــن
خــود بــروز مید 

خریــد از

تصمیمگیــری بــرای
باع��ث میشــود تصمیمــات بـ�ه صوــرت احساســی و از طریــق
مغــز قدیــم انجــام گیــرد .ســیگنالهای بــدن و مغــز انســان
در درک منشــاء و عملکردهــای مقیاسهــای بازاریابــی
عصبــی حائــز اهمیــت میباشــند .مقیاسهــای متســاطع
از بــدن شــامل حــاالت چهــره ،حــرکات چشــم ،پلــک زدن،
بازتــاب یکــه خــوردن ،پاســخهای رفتــاری ،فعالیتهــای
الکترودرمــال ،ضربــان قلــب ،فشــار خــون ،اتســاع مردمــک و
تنفــس میباشــند .ســیگنالهای مغــز انســان توســط میــزان
اکســیژن رســانی خــون ،انتشــار پوزیتــرون ،میدانهــای
مــورد بررســی قــرار

الکتریکــی و میدانهــای مغناطیســی
میگیرن��د .از ای��ن رو درک عملکردهــای اولیــۀ مغــز انســان در
ـد مصــرف کننــده از طریــق بازاریابــی
بررســی رفتارهــای خریـ 
باشــد چــرا کــه ميتوانيــم

عصبــی بســیار ضــروری می
نظامهــاي مغــزي درگيــر در خريــد را تجزيــه و تحليــل كنيــم
و بــه شــركتها و مؤسســات بگوييــم كــه چگونــه ميتواننــد
ـد كــه بيشــترين
ـود را بــه گون ـهاي طراحــي كننـ 
تبليغــات خـ 
ـود بگذارنــد.
تأثيــر را بــر خريــد مصــرف کننــدگان خـ 
بـ�ر اسـ�اس مطالـ�ب بیـ�ان شـ�ده ،کاربـ�رد بازاریابـ�ی عصبـ�ی
در صنع�تـ ورزش میتوانـ�د كم��ك شاــیانی بــه مدیــران
و بازارياب��ان ورزش��ی نمایــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه هــدف
بازاریابــی عصبــی شناســایی و درک بهتــر مکانیســمهای
Hasanovic
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ـد روی رفتــار مصــرف کننــدگان مؤثــر
حــس المســه میتوانـ 
باشــد .حــس المســه بهعنــوان وســیعترین ارگان حســی
بــدن و نمــاد تمــاس فیزیکــی از طریــق پوســت اســت (.)6
لمــس کــردن اشــیاء میتوانــد منجــر بــه تجــارب خوشــایند
و ناخوشــایند در بازاریابــی شــود ( .)9رنویــس بيــان ميكنــد
کــه صندلیهــای راحــت بهعنــوان یــک جــزء مهــم بــرای
کیفیــت درک شــده در رســتوران مــورد توجــه قــرار میگیــرد
( .)9حــس چشــایی را غالبـاً عالیتریــن تجربــة حســی فــرد در
نظــر میگیرنــد .در ســنت بازاریابــی ،حضــور حــس چشــایی
ود بــوده اســت ،مثـ ً
ا
صرفـاً بــه ارائــه و چشــیدن نمونــه محــد 
در آرایشــگاهها ،چشــم پزشــکیها و نمایشــگاههای خــودرو
بــه مشــتریان خــود قهــوه میدهنــد .حــس چشــایی عموم ـاً
مــورد غفلــت واقــع شــده کــه ایــن موضــوع

در بازاریابــی
موجــب عــدم خلــق تصویــری مانــدگار در ذهــن مصــرف
کننــده میشــود .در همیــن راســتا ،نتایــج مطالعــات گایگــن،
هاســانویک و اســکندرانی بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو
میباشــند .در نتیجــه بــا تحریــک کــردن احساســات خریــد
مصــرف کننــدة ورزشــی بــا اســتفاده از حــواس پنــج گانــه
در مغــز قدیــم میتــوان بــر رفتــار مصــرف کننــدگان اثــر
ـراد بیشــتری را روانــة کانالهــای
گذاشــت تــا از ایــن طریــق افـ 
خریــد کــرد و از طرفــی باعــث افزایــش فــروش محصــوالت

ورزشــی و اثربخشــی تبلیغــات شــد .ایــن مهــم یعنــی موفقیــت
رویکــرد بازاریابــی عصبــی در صنعــت ورزش.


ـراد همیشــه نمیتواننــد صريــح احساســات
از آنجایــی کــه افـ 
خـ�ود را بیـ�ان کننـ�د در نتیجـ�ه بـ�ا اسـ�تفاده از روشهـ�ای

تحقیقات��ی بازاریابـ�ی ســنتی ،نمیتوــان بـ�ه ایــن عامــل
کلیـ�دی پـ�ی بـ�رد .یکـ�ی از نـ�کات مهمـ�ی کـ�ه در بازاریابـ�ی
س��نتی نادیــده گرفت��ه شــده اس�تـ ،ای��ن اس��ت ک��ه تصمیمـ�ات
خریدــ اغلـ�ب بـ�ا مغـ�ز قدیـ�م انجــام مـ�ی شــود .مغـ�ز قدیـ�م
ب��ا احساس��ات ترغی��ب میش��ود .اغل��ب تصمیم��ات ب��ه صــورت
احساسـ�ی گرفتـ�ه میش��وند و ســپس بـ�ا منطـ�ق توجیـ�ه
میش��وند .ای��ن در حال��ی اســت ک��ه کانــون توجـ�ه بازاریابـ�ی
عصب��ی جه��ت موفقی�تـ در ف��روش ب��ر روي مغ��ز قدی��م و
احساسـ�ات در تصمیمگیـ�ري خریــد مصــرف کنندــه اســت.
یافتههــا نشــان میدهــد احساس��ات بـ�ر تصمیم��ات خریـ�د
تأثیـ�ر دارد ولـ�ی نتایـ�ج بـ�ه دسـ�ت آمــده حاکـ�ی از آن اسـ�ت
کـ�ه تأثیرگ��ذاري بخـ�ش احساسـ�ی و مغـ�ز قدیـ�م بسیــار فراتـ�ر
از آن چیـ�زي اس��ت ک��ه قاب��ل تصـ�ور ب�وـده اســت (.)10
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بــر زمــان ســپری شــده توســط مصــرف کننــدگان در یــک
فروشــگاه جواهــرات تأثیــری مثبــت داشــته اســت ( .)3در
تحقیــق دیگــری هاســانویک 22نشــان داد ،بــو در فروشــگاههای
ـواد غذایــی باعــث افزایــش فــروش میشــود .در واقــع عطــر
مـ 
شــوند و احساســات را

و بــو بــه خوبــی بــا مغــز متصــل می
یدا ً
هــد کــه بوهــا شــد 
دســتکاری میکننــد .ایــن نشــان مید 
هســتند (.)19

بــا عواطــف و احساســات در ارتبــاط

بازاریابــی ،حســگرها و پاسـخهای احساســی و هیجانــی مصــرف
کننــدگان بــه محرکهــای بازاریابــی را مطالعــه میکنــد.
ـند بــه تشــخیص
بنابرایــن ،اگــر بازاریابــان ورزشــی قــادر باشـ 
اینکــه چــه تصویــری از محصــول ،موجــب واکنــش در قشــر
ـود کــه فــروش خــود
ـد بـ 
ـود قــادر خواهنـ 
جلویــی مغــز میشـ 
را تقویــت کننــد (.)4
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 کاهــش هزینههــا و،و مؤثــر کــردن تبلیغــات تجــاری
،بودجــة بازاریابــی و تبلیغــات ســازمانهای تولیــد کننــده
 درکــی،فروشــگاهها و نمایندگیهــای برنــد ورزشــی
 ایجــاد،بهت��ر از تصمیمگیــری و ترجیح��ات مص��رف کننـ�ده
و توســعة برنــد ورزشــی و عملیاتــی کــردن آن و افزایــش
.احتمــال خریــد مصــرف کننــدگان ورزشــی برســیم

مغـ�زی مصـ�رف كننـ�ده اسـ�ت و از آنجایـ�ی کـ�ه اطالعـ�ات
زيــادي وجـ�ود دارن��د ك��ه در ناخ��ودآگاه مصــرف کننــده
 در نتیجــه مــا ميتوانيـ�م بــا کمـ�ک،ورزشــی نهفتـ�ه هس��تند
بازاریاب��ی عصب��ی و درک عملکـ�رد اولی��ة مغ��ز بـ�ه يافتههـ�اي
دقيقتــري در خصــوص توليـ�د و بهبـ�ود در طراحـ�ی و کیفیـ�ت
 ارتقــای اثربخشــی،محصــوالت ورزشــی و جذابیــت آنهــا
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