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چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از
تکنیک بازاریابی عصبی است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمهتجربی است.
جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران و شهید بهشتی در سال تحصیلی
 96-95است که حدود  1500نفرند .تعداد 300نفر بهعنوان نمونة اولیة پژوهش با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با
توجه به جدول مورگان انتخاب شدند .با توجه به وجود دو طبقة مجزا در این پژوهش نمونة آماری نهایی انتخابشده برای
اسکن مغزی ،حدود  30نفر بودند .ابزار این پژوهش شامل پرسشنامههای تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران ( )2013و
دستگاه الکتروانسفالوگرافی جیتک ساخت اتریش است .مدل کلی این تحقیق ،چند مرحلة اصلی دارد؛ مرحلة اول پخش
پرسشنامه بین نمونههای اولیه ،مرحلة دوم گزینش نمونة نهایی ،مرحلة سوم ،مشاهده و ثبت امواج مغزی نمونههای نهایی
قبل از مشاهدة تبلیغ موردنظر و مرحلة چهارم پخش فیلم تبلیغاتی موردنظر و مشاهدة امواج مغزی افراد در حین مشاهدة
تبلیغ بود .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تصویر برند ورزشکار تأثیر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات
تجاری ورزشکاران مشهور دارد .دیگر نتایج پژوهش نشان داد که توان سیگنال مغز در گروه تصویر برند باال در ناحیة FP2
و در گروه تصویر برند پایین در ناحیة  T3فعالیت بیشتری نسبت به دیگر نواحی مغز داشته است .برای درک بهتر مشتریان
و طراحی محصوالت بهتر باید ناخودآگاه مشتریان را شناخت و در این زمینه هیچ ابزاری مفیدتر از تحقیقات بازاریابی
عصبی نیست.

واژههای کلیدی
بازاریابی عصبی ،تبلیغات ،تصویر برند ،ورزشکاران مشهور.
نويسندة مسئول  :تلفن 09181315184 :

Email: bahramyoosefy@yahoo.com
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مقدمه
امروزه استفاده از تکنیکهای سنتی بازاریابی کمرونق شده است .بسیاری از سازمانها از تکنیکهای نفوذ
در اعماق ذهن مشتریان ،مانند بازاریابی عصبی استفاده میکنند تا از بازخورد قوی نسبت به محصوالتشان
برخوردار شوند .بازاریابی عصبی ،رشتة جدید و نوظهوری است که رفتار مصرفکننده را با علوم اعصاب
ارتباط میدهد .مدل بازاریابی عصبی براساس این مفهوم است که بخش عمدهای از تفکر فعالیتهای انسانی
از جمله احساسات ،در منطقة ناخودآگاه مغز رخ میدهد که پایینتر از سطح هوشیاری انسان است .ازاینرو،
یادگیری فرایندهای مؤثر دستکاری فعالیتها ،در قسمت ناخودآگاه مغز همواره مورد توجه بازاریان بوده
است ( .)1بازاریابی عصبی رویکردهایی در تحقیقات کمی ارائه میدهد که بهوسیلة آن میتوان اثربخشی
تبلیغات را تعیین کرد و در راستای بهبود برندها و مارکهای تجاری اقدامات شایان توجهی انجام داد (.)2
یکی از اهداف اصلی بازاریابی ،توصیف و پیشبینی اثربخشی تبلیغات است .محققان به این نتیجه رسیدهاند
که تصمیمگیریها بیش از آنکه عقالنی و بر پایة استدالل باشند ،احساسیاند و حتی تصمیمگیریهای
عقالنی هم بدون کمک جنبههای احساسی ،عملی نمیشود .در واقع این احساسات هستند که موجب بروز
عالقهمندی ما به یک برند خاص میشوند .بسیاری از روشهای سنتی بازاریابی در این زمینه ضعیف عمل
میکنند ،زیرا مصرفکنندگان از بیان کامل احساسات و فرایندهای شناختی خود عاجزند .بهعالوه عوامل
زیادی مانند استرس ،محدودیتها یا احساسات متفاوت وجود دارد که مصرفکنندگان را از گزارش درست
تمایالت خود نسبت به محصول باز میدارد ( .)3با توجه به این واقعیت که ما همهروزه با انبوهی از پیامهای
تجاری روبهرو می شویم که بسیاری از این پیامها دیگر نمیتواند حساسیت مشتریان را برانگیزد ،درک
عمیق از آنچه مشتریان را برانگیخته میسازد ،حیاتی است .آنچه سازمانها باید بر آن متمرکز شوند ،تولید
محصوالت سلطهبرانگیز نیست ،بلکه تولید محصوالتی تأثیربرانگیز است که رضایت

مشتری را فراهم کند.

تکنولوژی بازاریابی عصبی در ایجاد برند و افزایش فروش سازمانها موفق بوده است .بازاریابی عصبی به
پرسشهایی پاسخ میدهد که با روشهای سنتی بازاریابی نمیتوان به آنها دست یافت ( .)4در بازار امروز،
بهدست آوردن تصویر موجه و معتبر ،سهم عمدهای از موفقیت یک شرکت را تشکیل میدهد .برندها به
مشتریان اجازه میدهند تا بهطور اثربخشی ارزشها و خواستههای عملکردی و احساسی خود را در
ذهنشان کدگذاری کنند ( .)5نگرشهای منتج از برندها در ذهن مشتریان موجب میشود تا نکات متفاوت
بین برندهای در حال رقابت را تشخیص دهند .کلر ( )1۹۹3تصویر برند را اینگونه تعریف میکند:
«ادراکات حاصل از یک برند که تحت تأثیر تداعیهای برند در ذهن مشتری بهوجود میآید» .این تداعیها
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به هر جنبهای که برند را با ذهن مشتری مرتبط میسازد ،اشاره دارد ( .)6تصویر برند ،زمینهای فراهم
میآورد که بین یک نام تجاری و مصرفکنندة آن ،رابطهای برقرار شود .تبلیغات یا ارتباطات بازار به
ساختن تصویر برند کمک میکنند ،مشروط بر آنکه مصرفکننده ویژگیهای انسانی را با محصول
تبلیغشده ،مرتبط بیاید ( .)7با توجه به مطالب گفتهشده ،آرای1و همکاران ( ،)2013موضوع جدیدی به
نام تصویر برند ورزشکار را وارد ادبیات بازاریابی کردند .تصویر برند ورزشکار بهعنوان شرح آگاهی مشتریان
دربارة برند ورزشکار و تداعی ویژگیهای آن تعریف میشود .ورزشکاران بهعنوان یک چهرة ورزشی و
شاخص باید در رشتة ورزشی خود عالی ظاهر شوند؛ بنابراین ،ویژگی اولیة برند ورزشکار باید عملکرد
(اجرای) ورزشکار باشد .عملکرد ورزشکار ،خصایص و ویژگیهای مربوط به اجرای اوست که شامل چهار
زیرمقیاس هماوردی ،خبرگی ورزشی ،سبک رقابتی و جوانمردی است .اجرای ورزشی بهعنوان یک ویژگی
مرتبط با محصول در نظر گرفته شده است که همان نقش اولیة ورزشکاران بهمنظور بهبود عملکردهای
ورزشی و توسعة موقعیت برندشان براساس تداوم موفقیتهایشان است .از سوی دیگر ،سایر ویژگیهایی
که در مورد عملکرد ورزشی ورزشکار نیستند ،بهعنوان ویژگیهای غیرمرتبط با محصول در نظر گرفته
شدهاند (جذابیت ظاهری و سبک زندگی) .جذابیت ظاهری بهعنوان یک نشان تجاری از برند محصول،
دغدغة اصلی اغلب فعالیتهای برندسازی بوده و شامل سه زیربعد جذابیت فیزیکی ،ویژگی نمادین و تناسب
جسمانی است ( .)8جذابیت ظاهری عنصر اولیة تصویر چهرة ورزشی محسوب میشود و بهعنوان بعد اولیه
از اعتبار منبع صحهگذاری مطرح است و بیان میکند که ورزشکاران جذاب میتوانند انتظارات مشتریان را
برآورده کنند ( .)۹سبک زندگی بازارپسند از ویژگیهای غیرمرتبط با محصول است که به جنبههای
غیرورزشی ورزشکار اشاره دارد .این بعد از ابعاد برند انسان ،شامل ویژگیهای شخصیتی او بهصورت کلی و
شامل سه زیربعد داستان زندگی ،مدل الگو و تالشهای مربوط به روابط عمومی است .در واقع چهرهها
نهفقط به موفقیتشان در حوزة عملکرد ورزشی دست مییابند ،بلکه براساس سبک زندگی متمایزشان نیز
مورد توجهاند .در فرهنگ رسانهای جدید ،حوزة غیرورزشی زندگی یک ورزشکار نیز میتواند نقش ویژهای
در درک شخصیت ورزشکار داشته باشد .دیگر اینکه ویژگیهای غیرمرتبط با رشتة ورزشی تأثیر قدرتمندی
بر تصویر برند ورزشکار در ذهن مشتریان و ایجاد ارزش برند میگذارد ( .)8حال میتوان برای تغییر نگرش
مشتریان از تصویر برند ورزشکاران استفاده کرد .نگهداری و تغییر نگرش مشتری در راستای محصوالت یا

1 . Arai
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خدمات یک شرکت ،اغلب نکتة اصلی و مرکزی فعالیتهای بازاریابی شده است .شناخت نگرش مشتریان
نسبت به محصوالت با روشهای نوین بازاریابی ،میتواند به هزینههای بازاریابی پایینتر منجر شود و
مشتریان بیشتری را جذب کند .نگرش ،عبارت است از ارزیابی ،احساس و تمایل خوشایند یا ناخوشایند
فرد به یک ایده یا شیء .نگرش همان ارزیابی مثبت یا منفی است که فرد براساس مجموعهای از استانداردها
و معیارهای خود انجام می دهد .به بیانی دیگر ،نگرش احساس مستقیم فرد در مطلوب بودن یا نبودن
رفتار ویژه است ( .)10شخصیت مصرفکنندگان شکلدهندة نگرش آنان است و نگرش آنها ،دیدگاه آنها
را نسبت به تأیید افراد مشهور تعیین میکند .در نتیجه ،نگرش مصرفکنندگان اثربخشی تأیید افراد
مشهور را تعیین میکند .نگرشها بهطور کلی چارچوب فکری افراد را نشان میدهد که از آن برای
فرمولبندی دیدگاه آنها دربارة محیط و واکنشهای مستقیم آنها نسبت به آن استفاده شده است (.)11
کریستین1و همکاران ( ،)2014نگرش نسبت به تبلیغات را واکنشهای مثبت یا منفی میدانند که نسبت
به تبلیغات نمایش دادهشده ،بهوجود میآیند .آنها نگرش نسبت به تبلیغات را بهطور خاص ،همان افکار و
احساسات مصرفکننده نسبت به تبلیغ تعریف کردهاند ( .)12الروش2و همکاران ( ،)1۹۹6معتقدند که
تأییدکنندگان تبلیغاتی ترجیحات مصرفکننده را تغییر میدهند و در آنها قصد خرید ایجاد میکنند.
عالوهبر این ،اگر محصول دارای سطح باالیی از مشابهت و آشنایی با تأییدکننده باشد ،قصد خرید و نگرش
نسبت به نام تجاری افزایش مییابد .نگرش مصرفکننده نسبت به نام تجاری تأثیر معناداری بر قصد خرید
دارد ( .)13یافتههای تجربی اوگانسیجی ،)2012( 3از این حقیقت حمایت میکند که افراد مشهور بر
نگرش نسبت به تبلیغ و نگرش نسبت به نام تجاری تأثیر میگذارند .این نتایج بهدلیل استفاده از
تأییدکنندگان مشهور است ،زیرا آنها بهطور گستردهای شناختهشدهاند ،معتبرتر ادراک میشوند و تأثیر
بیشتری بر ارزیابی نسبت به نام تجاری و قصد خرید ایجاد میکنند ( .)14قطبیوایقان 4و همکاران
( ،)2015در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تأیید کنندگان مشهور بر مصرفکنندگان جوان در خرید
پوشاک و مد در هنگکنگ» نشان دادند که مصرفکنندگان جوان در خرید پوشاک تحت تأثیر تبلیغاتی
قرار میگیرند که در آن تبلیغات از تأییدکنندگان مشهور برای تبلیغ پوشاک مد استفاده میشود و نسبت

1 . Christian
2 . Larosh
3 . Ogansity
4 . Ghotbivayghan
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به آن برند نگرش مثبتی دارند ( .)15سوکی ،)2014(1در پژوهشی با عنوان «آیا اعتبار افراد مشهور بر
نگرش مصرفکنندگان مسلمان و غیرمسلمان نسبت به برند و قصد خرید آنها تأثیر دارد» انجام نشان داد
که میتوان تخصص افراد مشهور و نگرش آنها نسبت به برندها را با شدت بیشتری در میان مصرفکنندگان
مسلمان نسبت به مصرفکنندگان غیرمسلمان پیشبینی کرد ( .)13زیپورا و مبیریا ،)2014(2در پژوهشی
با عنوان «بررسی تأثیر تأییدکنندگان مشهور بر پذیرش تبلیغ» به این نتیجه رسیدند که استفاده از
تأییدکنندگان مشهور بر پذیرش تبلیغ ،مؤثر است .مصرفکنندگان با عالقة شدید به تأییدکنندگان مشهور،
ادعاهای آنها را در پیامهای تبلیغاتی میپذیرند و محصوالت تبلیغشدة آنان را میخرند ( .)16اهم 3و
همکاران ( ،)2010در پژوهشی فعالیت قسمت فرونتال مغز را هنگام پخش تبلیغات برند سونی بررسی و
با نیمکرة چپ مقایسه کردند .نتایج نشان داد که فعالیت بخش قدامی بیشتر است ( .)17سانتوس 4و
همکاران ( ،)2011در پژوهشی از طریق اسکن عملکردی مغز  18نفر هنگام ارزیابی برندهای مختلف به
این نتیجه رسیدند که قسمت پری فرونتال شکمی مغز هنگام ترجیح برند و تصمیم به خرید مشتری
فعالیت بیشتری دارد ( .)18وچیاتو 5و همکاران ( ،)2011در پژوهشی فعالیت مغزی دو گروه از افراد
(چینی و ایتالیایی) را هنگام مشاهدة تبلیغ دو نوشیدنی محبوب (پپسی و کوکاکوال) بررسی کردند .نتایج
این پژوهش نشان از افزایش فعالیت الکتروانسفالوگرافیک نمونهها در قسمت پری فرونتال مغز نمونهها
داشت (.)1۹
عملکرد ورزشی
تغییر نگرش

تصویر برند
ورزشکار

تغییرات انسفالوگرافیک

جذابیت ظاهری

سبک زندگی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

1 . Suki
2 . Zipporah & Moberia
3 . Ohme
4 . Santos
5 . Vechiato
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نوآوری این پژوهش در این زمینه است که تاکنون در داخل کشور ،پژوهش نیمهتجربی در مورد
متغیرهای ورزشی با استفاده از علوم عصبی انجام نگرفته است .بهکارگیری متغیرهایی مانند همانندپنداری
با ورزشکار و تصویر برند ورزشکار تأثیر مستقیم در سنجش بازار هدف نزد عالقهمندان به حیطة ورزش
دارد و به تولید محصوالت تجاری مرتبط با این جامعه کمک شایانی میکند .به همین دلیل ،با توجه به
اهمیت داشتن تبلیغات برای تمامی شرکتهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی در فروش کاالها و خدماتی که
ارائه میدهند و نقش مهمی که استفاده از افراد مشهور و تصویر برند آنها در تبلیغات میتواند داشته باشد
و براساس مدل مفهومی پژوهش (شکل  )1و پراکنده بودن تحقیقات اصولی و علمی در زمینة بهکارگیری
بازاریابی عصبی در پیدا کردن بازار هدف در بین هواداران ورزشی ،هدف اصلی این تحقیق آن است که
تأثیر احتمالی تصویر برند ورزشکار را بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده
از تکنیک بازاریابی عصبی تحلیل کند.

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمهتجربی1است .جامعة آماری این
پژوهش شامل کلیة دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران و شهید بهشتی در سال تحصیلی 95-96
است که حدود  1500نفرند .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای است و با توجه به جدول مورگان
نمونة اولیة این پژوهش برای پخش پرسشنامه  300نفر انتخاب شد .از آنجا که مغز در شرایط یکسان
بهطور چشمگیری متفاوت عمل میکند ،در یک پروژة تحقیقاتی بازاریابی عصبی برای دستیابی به نتایج
دقیق و علمی بهطور متعارف به  10درصد از افراد در انجام آزمایش نیاز است و با توجه به وجود دو طبقة
مجزا در این پژوهش ( 15نفر افرادی با عالقهمندی زیاد نسبت به تصویر برند و  15نفر افرادی با عالقة
کم نسبت به تصویر برند) نمونة آماری نهایی انتخابشده برای اسکن مغزی ،حدود  30نفر (همگی
راستدست ،در ردة سنی  20-35سال) است .نمونهگیری در بازة زمانی مشخص (اردیبهشت )1396
صورت گرفت .مالکهای انتخاب نمونه برای تست اسکن مغزی عبارت بودند از :راستدست بودن ،ردة
سنی  ،20-35نبود سابقة بیماری .مالکهای خروج نمونهها از تست اسکن مغزی عبارت بودند از :دریافت
دارو ،ابتال به بیماری صرع ،سابقة هر نوع بیماری ،اختالالت روانپزشکی ،جراحی در ناحیة سر و جمجمه.

1 . Pseudo-Experimental
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در پژوهش حاضر ،جمعآوری اطالعات از سه طریق انجام یافته است :نخست ،روش کتابخانهای؛ که
اطالعات با مطالعة کتابها ،مجالت ،مقالهها و پایاننامهها در دانشگاههای مختلف انجام گرفت و دوم،
روش میدانی؛ که در این بخش اطالعات بهوسیلة پرسشنامه از نمونهها جمعآوری شد .سوم ،روش
آزمایشگاهی بود که از نمونههای نهایی اسکن مغزی گرفته شد .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از
پرسشنامة تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران ( )2013و دستگاه الکتروانسفالوگرافی جیتک ساخت
اتریش استفاده شد .برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای
کرونباخ برای تأیید پایایی پرسشنامة تصویر برند ورزشکار  0/84بود .برای تأیید روایی پرسشنامة تصویر
برند از نظر متخصصان و استادان استفاده شد .مدل کلی بهکارگرفتهشده برای اجرای این تحقیق ،از چند
مرحلة اصلی تشکیل شده است .مرحلة اول ،پخش پرسشنامه بین انتخاب نمونههای اولیه بود ،به این
صورت که با توزیع تعداد  300پرسشنامه بین نمونهها آمادگی انجام مراحل بعد ایجاد شد .مرحلة دوم
تعداد  30نمونة موردنظر ،از نظر میزان عالقهمندی به تصویر برند انتخاب شدند .با استفاده از فرم رضایت
آگاهانة شرکت در طرح تحقیقاتی که شامل اطالعات فردی و جمعیتشناختی و نیز اطالعاتی در خصوص
سابقة بیماری ،مشکالت مربوط به سردرد و سرگیجه و جراحی در نواحی سر و جمجمه بود ،تعداد نمونهها
تثبیت شد .مرحلة سوم ،مشاهده و ثبت امواج مغزی افراد قبل از مشاهدة تبلیغ موردنظر بود .در این
مرحله با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگراف امواج مغزی افراد مشاهده و بررسی شد .مرحلة چهارم
پخش فیلم تبلیغاتی موردنظر و مشاهدة امواج مغزی افراد در حین مشاهدة تبلیغ بود.

شکل  .2تصوير يکی از نمونهها در حال انجام تست و محل قرارگیری الکترودها
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پس از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه و ثبت امواج مغزی آزمونشوندگان از طریق
الکتروآنسفالوگرافی ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS16و نرم افزار متلب انجام گرفت .با
استفاده از جداول فراوانی و نمودارها به تجزیهوتحلیل دادههای جمعیتشناختی پرداخته شد .در بخش
آمار استنباطی از آزمونکولموگروف – اسمیرنوف بهمنظور مشخص کردن نرمال بودن جامعة آماری و از
آزمون  tزوجی جهت بررسی فرضیة اصلی استفاده شد.
یافتهها
براساس نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی دادههای نهایی مشخص شد که  72/5درصد پاسخدهندگان
مرد هستند؛  50درصد باالتر از کارشناسی و  50درصد دارای مدرک کارشناسی هستند 75 .درصد نمونهها
متأهل هستند .در ادامه نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد (تصویر برند
ورزشکار.)P=0/285 ،
جدول  .1آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای تعیین میزان نرمال بودن دادههای امواج مغزی
متغیر
ناحیة پريتال

ناحیة سنترال

ناحیة فرونتال

زمان

K.S

P

قبل از تبلیغ

0/608

0/272

حین تبلیغ

0/634

0/816

قبل از تبلیغ

1/107

0/172

حین تبلیغ

0/837

0/486

قبل از تبلیغ

1/187

0/120

حین تبلیغ

1

0/270

آمار توصیفی امواج مغزی
در این بخش میانگین توان سیگنال مغز در  16کانال مختلف در تقسیمبندی دوگروهی حین مشاهدة
تبلیغ بررسی میشود .نمونههای تصویر برند باال در گروهی به نام اروزال باال و نمونههای تصویر برند پایین
در گروه اروزال پایین آورده شده است.
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جدول  .2میانگین توان سیگنال مغز در دو گروه
نام کانال

اروزال باال

اروزال پایین

مجموع

EOG

29/33

63/93

48/13

O2

50/59

33/24

41/91

O1

46/74

39/21

42/98

T6

31/62

25/96

28/79

P4

35/13

27/78

31/46

Pz

39/27

30/38

34/83

P3

40/37

30/85

35/61

T5

34/76

30/40

32/58

T4

38/89

44/35

41/62

Cz

40/05

30/03

35/04

T3

45

58/38

51/69

F4

37/89

33/04

35/47

Fz

40/49

29/78

35/13

F3

39/42

31/67

35/55

FP2

52/46

55/38

53/92

FP1

49/41

42/54

45/98

آمار توصیفی سه کانال منتخب
در این بخش خالصة نتایج فعالیت توان مغز در سه ناحیة پرینتال ،)Pz(1سنترال )CZ(2و فرونتال

3

( )Fzبررسی میشود.
در جدول  ، 3نتایج فعالیت ناحیة پرینتال در قبل و حین مشاهدة تبلیغ ارائه شده است.

1 . Pariental
2 . Central
3 . Frontal
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جدول  .3خالصه نتايج توان ناحیة پرينتال در دو مرحلة قبل و حین پخش تبلیغ
زمان
قبل از مشاهدة تبلیغ
حین مشاهدة تبلیغ

گروه

انحراف

تعداد

میانگین

تصویر برند باال

10

20/8

11/21

تصویر برند پایین

10

25/20

9/67

تصویر برند باال

10

35

14/6

تصویر برند پایین

10

29/10

11/83

جدول  .4خالصه نتايج توان ناحیة سنترال در دو مرحلة قبل و حین پخش تبلیغ
زمان
قبل از مشاهدة تبلیغ
حین مشاهدة تبلیغ

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

تصویر برند باال

10

21/9

9/23

تصویر برند پایین

10

29/1

9/26

تصویر برند باال

10

35/4

12/32

تصویر برند پایین

10

30/4

9/47

جدول  .5خالصه نتايج توان ناحیة فرونتال در دو مرحلة قبل و حین پخش تبلیغ
زمان
قبل از مشاهدة تبلیغ
حین مشاهدة تبلیغ

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

تصویر برند باال

10

18

4/54

تصویر برند پایین

10

31/9

11/47

تصویر برند باال

10

35/8

13/31

تصویر برند پایین

10

30/2

11/83

در هر سه ناحیه میانگین توان مغز در حین پخش تبلیغ نسبت به قبل از آن افزایش داشته است.
آزمون تی زوجی
برای بررسی تأثیر تصویر برند بر نگرش نسبت به تبلیغات از آزمون  tزوجی استفاده شد .فرض صفر
برابر بودن میانگین متغیر در قبل و بعد از مشاهدة تبلیغ است .اگر سطح معناداری آزمون کمتر از 0/05
باشد ،فرض صفر رد خواهد شد .نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة پرینتال نشان میدهد که در نمونههایی
که تصویر برند باالیی دارند ،میانگین توان فرکانس مغز حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از مشاهده
تفاوت معنادار ی دارند و در هر دو گروه حین مشاهدة تبلیغ میانگین افزایش یافته است (سطح معناداری

477

تأثیر تصوير برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور ...

آزمون  tکمتر از  0/05است) .در جدول  ،6نتایج آماری نمونههای زوجی در ناحیة پرینتال ارائه شده
است.
جدول  .6نتايج آماری آزمون  tزوجی در ناحیة پرينتال مغز
زوجها
زوج 1

زوج 2

مؤلفه

تعداد

تصویر برند پایین قبل از تبلیغ

10

تصویر برند پایین بعد از تبلیغ

10

تصویر برند باال قبل از تبلیغ

10

تصویر برند باال بعد از تبلیغ

10

T

Df

sig

1/32

9

0/219

5/20

9

0/001

نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة سنترال ،با توجه به جدول  ،7نشان میدهد که در زوج دوم ،میانگین
توان فرکانس مغز حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از مشاهدة تفاوت معناداری دارد .در هر دو گروه
تصویر برند باال و پایین ،میانگین حین پخش تبلیغ از میانگین قبل از پخش تبلیغ بیشتر است.
جدول  .7نتايج آماری آزمون  tزوجی در ناحیة سنترال مغز
زوجها
زوج 1

زوج 2

مؤلفه

تعداد

تصویر برند پایین قبل از تبلیغ

10

تصویر برند پایین بعد از تبلیغ

10

تصویر برند باال قبل از تبلیغ

10

تصویر برند باال بعد از تبلیغ

10

T

0/894

3/66

Df

9

9

sig

0/418

0/005

نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة فرونتال ،با توجه به جدول  ،8نشان میدهد که در در زوج دوم ،میانگین
توان فرکانس مغز حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از مشاهدة تفاوت معناداری دارد .در هر دوگروه
تصویر برند باال و پایین ،میانگین حین پخش تبلیغ از میانگین قبل از پخش تبلیغ بیشتر است.
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جدول  .8نتايج آماری آزمون  tزوجی در ناحیة فرونتال مغز
زوجها
زوج 1
زوج 2

مؤلفه

تعداد

تصویر برند پایین قبل از تبلیغ

10

تصویر برند پایین بعد از تبلیغ

10

تصویر برند باال قبل از تبلیغ

10

تصویر برند باال بعد از تبلیغ

10

T

Df

sig

-0/76

9

0/476

4/18

9

0/002

بحث و بررسی
هدف این مطالعه بررسی تعیین تأثیر تصویر برند ورزشکار بر تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده
از تکنیک بازاریابی عصبی بود .با بررسی یافته های جانبی پژوهش در دو گروه اروزال باال و اروزال پایین
متوجه می شویم که میانگین توان مغز در گروه اروزال باال در ناحیة  FP2و میانگین توان مغز در گروه
اروزال پایین در ناحیة  T3بیشتر است .همچنین میانگین کلی در ناحیة  FP2بیشتر است .این یافته با
نتایج پژوهش اهم و همکاران ( ،)2010سانتوس و همکاران ( )2011و وچیاتو و همکاران (،)2011
همخوانی دارد .بهعلت عالقة وافر بازاریابان به شناسایی سازوکار تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان و درک
نیت درونی آنها ،نظریهها و مدلهای مورد استفاده در تحقیقات مصرفکننده بهطور چشمگیری در چند
سال گذشته تغییر یافته است .پژوهشگران و متخصصان بهدنبال روشهای نوین و ترکیبی تصمیمگیری
خرید مصرفکنندگان هستند تا به افزایش فروش و اثربخشی پیامهای تبلیغاتی کمک کنند .به همین
دلیل ،استفاده از روشهای علم اعصاب در بازاریابی بهصورت گستردهای رواج یافته است و در سالهای اخیر
شاهد رشد بسزایی در توانمندی علمی دانشمندان علوم اعصاب هستیم .این متخصصان بهطور مستقیم به
مطالعة فعالیتهای قشری مغز در زمان ،مکان و فرکانسهای مختلف میپردازند .مهمترین عملکرد ذهن،
«فرایندهای خودکار» است که سریعتر از بررسیهای آگاهانه میباشد .فرایندهای خودکار ،بدون آگاهی
یا با آگاهی کمی صورت میگیرد .از آنجا که مردم به این فرایندهای درونی دسترسی ندارند یا قادر به
کنترل و تغییر آنها نیستند ،این فرایندها بیشتر برای حل مسائلی که از لحاظ تکاملی اهمیت دارند ،بهکار
میروند .نتایج مطالعات بیانگر آن است که پی بردن به اطالعات نهفته در الیههای زیرین ذهن و مغز
انسان اهمیت بسیار بیشتری در فرایند تصمیمگیری او نسبت به اطالعات الیة سطحی دارد ( .)20بازاریابان
در سراسر دنیا بهمنظور پذیرش و هماهنگی با تحوالت ،مسیر توسعة بازاریابی را بر احساسات انسانها
متمرکز کردهاند .بسیاری از مصرفکنندگان انواع محصوالت را براساس احساسات ،تصورات ذهنی و
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هیجاناتی که محصوالت برای آنها ایجاد میکنند ،خریداری و مصرف میکنند ( .)21بنابراین نتایج این
قسمت پژوهش براساس این نظریه قابل تبیین است ،زیرا پخش تبلیغ باعث افزایش انگیختگی نمونهها
شده و نگرش آنها را نسبت به تبلیغ تغییر داده است .بررسی فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد که تصویر
برند ورزشکار تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور دارد .با توجه به اینکه
میزان انگیختگی نمونه هایی با تصویر برند باال در ثبت اسکن مغزی آنها در هنگام مشاهدة تبلیغ ،از میزان
انگیختگی آنان قبل از پخش تبلیغ بیشتر بود و در نمونههایی با تصویر برند پایین عکس این قضیه صادق
بود ،می توان نتیجه گرفت که تصویر برند ورزشکار نقش مثبتی در تغییر نگرش نسبت به تبلیغ داشته
است .نتایج این یافته با نتایج تحقیق قطبیوایقان و همکاران ( ،)2015سوکی ( ،)2014اوگانسیجی (،)202
زیپورا و مبیریا ( )2014و الروش و همکاران ( )1996مطابقت دارد .این یافته را میتوان با استفاده از
تئوری انتقال مفهوم فرهنگی مککارن تبیین کرد .این تئوری ابراز میدارد که افراد مشهور با در اختیار
قرار دادن تصویر مطلوب خود به محصول به افزایش فروش آن منجر میشوند .مدل انتقال مفاهیم مک
کارکن ادعا میکند که برخی مفاهیم که ماهیتاً در شاکلة فرهنگی وجود دارد ،از طرق گواهان مشهور،
دهان به دهان ،گروههای مرجع ،زیرگروههای فرهنگی در رسانهها به محصوالت انتقال مییابد .مفاهیم و
ارزشهای یک نام تجاری فقط مختص به بیان ویژگیهای خود نیست ،بلکه نقش آنان عالوهبر این،
یاریرسانی به مصرفکنندگان در شخصیتسازی ،خلق و ایجاد ویژگیهای شخصیشان نیز است .افراد
مشهور با مجموعهای از مفاهیم و ویژگیها (مثال ًسبک زندگی ،موقعیت اجتماعی ،جنسیت ،سن و
تمایالت) ظاهر میشوند که در طول فرایند گواهی و اعتبا بخشی به یک محصول ،این مفاهیم و کلیة
نمادهای فرهنگی به محصول انتقال مییابند ( .)22به همین علت ،در برندسازی شخصیتی از شخصیتهای
مشهور بهطور گستردهای استفاده میشود .این موضوع از این واقعیت نشأت میگیرد که شخصیت مشهور
برای خلق تصویر برند جذاب ،حائز اهمیت است .در این زمینه از نام ،شهرت و معروفیت قهرمانان ملی،
تصاویر ورزشکاران ،خوانندگان و هنرپیشگان معروف سینما به مدت طوالنی استفاده میشود .بهدلیل
ناپایداری تأثیر تبلیغات و سایر روشهای ارتباطی ،استفاده از این روش در مسیر اثربخش کردن تبلیغات
رو به فزونی است .تبلیغات تصویر احساسی از برند میسازد؛ بنابراین این تصویر میتواند برندی را جذابتر
و خاطرهانگیزتر کند و وسیلهای برای تشدید احساسات خوب در مشتری شود .استفاده از تصویر ورزشکاران
مشهور ،به خاطرسپاری را همراه دارد ،اما ترجیحات ،عادات و وفاداریها را نیز ایجاد میکند؛ بهویژه در
خصوص محصوالت همارز اهمیت دارد ،یعنی محصوالتی که مشخصههای عمدة آنها خیلی کم با یکدیگر
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تفاوت دارند .این نوع محصوالت در بازار ،وجوه افتراقی با یکدیگر ندارند ،ولی از طریق گسترش یک تصویر
برای نام تجاری در ذهن مصرفکنندگانشان ،از یکدیگر متمایز میشوند .شخصیتهای مشهور در واقع
کیفیتها و ارزشهایی هدارند که دیگران آنها را گرامی میدارند و برای آن احترام قائلاند .بهعبارتی دیگر
این شخصیتها بهعلت برخورداری از ویژگیهای متفاوت با هنجارهای اجتماعی مانند سبک زندگی
منحصربهفرد ،جذابیت فردی یا مهارتهای خاص قدرت جلب توجه سایرین به مقولهای را که به آن ورود
میکنند ،به میزان زیادی دارا هستند .شخصیتهای مشهور در واقع ابزاری هستند که در میان بخش
عمدهای از مردم مورد شناخت و آگاهی عمومیاند .در انتها باید گفت که بهرهبرداری تجاری از تحقیقات
علم عصبشناسی ،واقعیت مهمی است و میتواند بهطور اضافی در تحقیقات آینده وارد شود .اگرچه
محدودیتهایی در این مسیر وجود دارد و گروههای وجود دارند که این نوع بازاریابی را تعرض به حریم
خصوصی افراد میدانند و آن را عاملی برای انحراف خرید واقعی مشتریان میدانند ،مؤسسات بازاریابی
متعددی از آن بهمنظور تدوین استراتژیهای بازاریابی برتر ،تعدیل اثرگذاری قیمت و کیفیت بر رضایت
مشتری ،تأثیرگذاری بر چگونگی درک بار اجتماعی و سیاسی برند ،نامگذاری تجاری (برندینگ) و
کمپینهای تبلیغاتی استفاده میکنند .بسیاری از مدیران فکر میکنند راهکارهای بازاریابی عصبی فقط
برای برندهای بزرگ با بودجههای زیاد قابلاجرا هستند ،ولی اغلب ایدهها بهراحتی در کسبوکارهای
کوچک و حتی برای کارآفرینیهای تکنفره هم اجراشدنیاند .به مدیران شرکتها و بازاریابان توصیه
میشود که در تبلیغات خود از افراد مشهور استفاده کنند و ناخودآگاه مخاطبان را در تحلیل رفتار آنها،
برای شناخت دقیقی از سازوکارهای مواجهة افراد با محصوالت مطالعه کنند ،زیرا آثار و نتایج سودمند و
بلندمدتی میتواند برای شرکت ایجاد کند.
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Abstract
The aim of this study was to determine the effect of athlete brand image on
attitude towards advertisements of celebrity athletes using neuromarketing
technique. This study was applied in terms of aims and semi-experimental in
terms of nature. The population of this study included all physical education
students of University of Tehran and Shahid Beheshti University in the
academic year of 2016-2017 (N=1500). The sample consisted of 300 students
who were selected as the primary sample by stratified random sampling
method using Morgan table. As two distinct categories existed in this study,
the final sample for brain scan included 30 subjects. The instruments of this
study included Arai et al. (2013) athlete brand image questionnaire and the Gtek Austrian electroencephalographic device. The overall model of this study
was composed of several main stages. The first stage was to distribute the
questionnaire among the primary samples; the second stage was to select the
final sample; the third stage was to observe and record the brain waves of the
final sample before the advertisement and the fourth stage was to play the
advertising clip and to oserve their brain waves while watching the
advertisement. The results of this study indicated that the athlete brand image
had a positive effect on changing the attitudes towards commercial
advertisements of celebrity athletes. Other results showed that high brand
image group at FP2 area and low brand image group at T3 area had more
activity in their brain signal than other brain areas. Customers should be
uncounciousely recognized to understand them better and to design better
products and there are no tools more useful than neuromarketing research.
Keywords
advertisements, brand image, celebrity athletes, neuromarketing.
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