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چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین اثر همانندپنداری با ورزشکار بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک
بازاریابی عصبی بود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمهتجربی است .جامعة آماری پژوهش تمامی
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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 پژوهش شامل پرسشنامة کوهن و پرس ()2003
و دستگاه الکتروانسفالوگرافی جیتک ساخت اتریش است .مدل کلی بهکارگرفتهشده برای اجرای تحقیق ،از چند مرحلة اصلی تشکیل
شده است .مرحلة اول پخش پرسشنامه بین نمونههای اولیه ،مرحلة دوم گزینش نمونة نهایی با تجزیهوتحلیل پرسشنامهها ،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 حاکی از آن است که همانندپنداری با ورزشکار تأثیر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات
تجاری ورزشکاران مشهور دارد .دیگر نتایج پژوهش نشان داد که میانگین توان مغز در گروه همانندپنداری باال در ناحیة  T3و میانگین
توان مغز در گروه همانندپنداری پایین در ناحیة  Fzبیشتر است.
واژههای کلیدی
بازاریابی عصبی ،تبلیغات ،ورزشکاران مشهور ،همانندپنداری
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بینرشتهای جدید و نوظهوری است که به درک بهتر

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،تجربهها و احساسات

عملکرد مغز کمک میکند و از این طریق موجب بهبود

مصرفکنندگان بهعنوان پارادایم بازاریابی مطرح میشوند و

عملیات بازاریابی و فروش میشود ( .)4بازاریابی عصبی ،مرز

یک پدیدة جایگزین مهم در حال ظهور است .بازاریابان در

میان علوم عصبی ،روانشناسی و بازاریابی است که بر

سراسر دنیا بهمنظور پذیرش و هماهنگی با تحوالت ،مسیر

واکنشهای احساسی و شناختی مصرفکنندگان به

توسعة بازاریابی را بر احساسات انسان متمرکز کردهاند (.)1

محرکهای بازاریابی تمرکز دارد و هدف آن انتقال بهتر

بسیاری از مصرفکنندگان انواع محصوالت را براساس

پیامهای بازرگانی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط

احساسات ،تصورات ذهنی و هیجاناتی که محصوالت برای

مخاطب است که سبب کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات

آنها ایجاد میکنند ،خریداری و مصرف میکنند؛ اما یکی از

میشود ( .)5این نوع بازاریابی براساس تکنیکهای نوین

مشکالت تحقیقات بازار این است که مصرفکنندگان طوری

رشتة علوم اعصاب بنا شده است و به شناسایی و درک بهتر

که احساس میکنند ،فکر نمیکنند و طوری که فکر

مکانیسمهای مغزی مصرفکننده در راستای افزایش کارایی

میکنند ،حرف نمیزنند و طوری که میگویند عمل

تجاری در سازمان منجر میشود (.)6

نمیکنند ( .)2مغز با تصمیمات بسیار پیچیدهای سروکار

شناخت عواملی که سبب بروز رفتاری خاص در مصرف

دارد و میتواند این تصمیمات را از فرد پنهان کند تا وی

کنندة ورزشی میشود ،از مباحثی است که همواره مورد

نداند که چگونه این تصمیمات اتخاذ میشود ،بدانمعنا که

توجه پژوهشگران علوم روانشناسی بوده است .بالیش 1و

بسیاری از تصمیمات در سطح ناخودآگاه افراد رخ میدهد.

همکاران ( ،)2013عامل روانی مؤثر بر رفتار مصرفکنندة

در بازاریابی با توجه به این نکته که  90درصد از تصمیمات

ورزشی را برگرفته از تمایالت روانی آنان دانسته و بیان

ما و همچنین مشتریان ما -در ناخودآگاهمان شکل

داشتهاند که این عاملها میتواند پیشبینیکنندة انگیزهها،

میگیرند ،بزرگترین شرکتهای جهان سعی میکنند

تمایالت و رفتارهای فرد باشد و باید بهطور ویژه بررسی

ناخودآگاه مشتری را هدف بگیرند و از هر طریقی وارد

شود .یکی از این عوامل روانی همانندپنداری با تیم یا

ناخودآگاه او شوند ( .)1در این میان بازاریابی عصبی دانشی

ورزشکار است .همانندپنداری با ورزشکار آنگونه که در

تازه است که توانسته در مدتی کوتاه مناسبات میان

تعریف وان و همکاران آمده است ،گسترهای است که در آن

مشتریان با بازاریابان و فروشندگان را دستخوش تغییر

افراد خودشان را هوادار ورزشکار میدانند ،با ورزشکار پیوند

سازد .این دانش با بهرهمندی از مطالعات علوم مختلف ،بر

برقرار میکنند ،نگران عملکرد ورزشکار هستند و ورزشکار

آن است تا تصمیمگیریهای انسان را که اغلب بهصورت

را نمایندة خود میپندارند ( .)7براساس این تعریف بهنظر

ناهوشیار و در مغز وی صورت میگیرد ،بررسی کند (.)3

میرسد حداقل دو دسته از پیروان وجود داشته باشد؛ دستة

کاربردهای بازاریابی عصبی با علوم و فناوریهای جدید در

اول در واقع به پایینترین سطح همانندپنداری اشاره می-

هم آمیخته است و هر روز جنبة جدیدی از آن بروز و ظهور

کند که تماشاچیان غیرجدی نامیده میشوند ،کسانی که به

مییابد .یکی از کاربردها ،استفادة از آن جهت شناخت

عقیدة آنان همانندپنداری تنها یک جزء جانبی برای آن-

اثربخشی تبلیغات است .بازاریابی عصبی در زمرة مطالعات

هاست؛ بهعبارت دیگر ،تماشاچیان غیرجدی به رویداد

1. Balish
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ورزشی عالقهمندند ،میتوانند گاهی وفاداری خود را به یک

مالی توسط گروههای تبلیغاتی که در جستوجوی ایجاد

تیم خاص اثبات کنند یا بهاصطالح به اعتدال همانندپنداری

پیوند میان محصوالت ورزشی با مصرفکنندگانیاند که

میکنند ،اما اساساً تمایل دارند که رویداد ورزشی را به شکل

وفاداری بسیار زیادی به تیمها دارند ،نمونة دیگری از

غیرمستقیم مصرف کنند (تماشای تلویزیون در خانه) ،زیرا

همانندپنداری است ( .)12نتایج تحقیقات پیشین نیز حاکی

برای آنها تماشای رویداد ورزشی زنده مهم و حیاتی نیست

از آن است کسانی که در سطوح باالتری از همانندپنداری

( .)8برخالف تماشاچیان غیرجدی ،هواداران جدی به میزان

با تیم یا ورزشکارند ،احتمال بیشتری وجود دارد که به

زیاد با تیم خود همانندپنداری میکنند و نقش هوادار

رویدادها توجه کنند ،مبلغ بیشتری برای بلیت مسابقات

پروپاقرص بودن بهشدت جزئی از همانندپنداری آنان است.

بپردازند ،پول بیشتری برای کاالها صرف کنند و برخالف

در نتیجه هواداران جدی همیشه اطالعات زیادی در

افراد با همانندپنداری پایین بدون توجه به عملکرد به تیم

خصوص تیمشان بهدست میآورند .بهعالوه آنان نگرش

ورزشکار خود ،وفادار بمانند ( .)13در مجموع افراد با سطوح

ثابت و پایداری به تیم دارند و مصرف مستقیم آنها موجب

پایین همانندسازی تیمی ،گرایش دارند که عکسالعملی

توجه مؤثر و اعمال تأثیر بر محیط میشود .در مجموع این

مالیم در برابر عملکردهای تیم از خود بروز دهند .اما در

تفاوت در روش همانندپنداری سبب میشود که افراد در

افراد با سطوح باالی همانندسازی ،دنبالهروی از تیم ،یک

توجه و تماشای رویدادهای ورزشی دنبالهرو تیم ورزشی

جزء اصلی از هویت آنهاست .در واقع ،آنها با رغبت تمام

خود و وابستگی اجتماعی و همانندپنداری باشند (.)9

خودشان را بهعنوان هوادار تیم به دیگران معرفی میکنند.

همانندپنداری قوی با ورزشکار خاص از بروز احساساتی

هواداران با همانندسازی زیاد ،بهسبب مشارکت نزدیک با

همچون افسردگی و از خودبیگانگی جلوگیری میکند و در

تیم ،اغلب اوقات ،تیم را انعکاسی از خودشان میبینند؛ به

عوض احساساتی همچون احساس تعلق و خودارزشی را

این معنا که تیم جزیی از فرد میشود .پیروزی تیم ،پیروزی

تقویت میکند .بهعالوه با وجود همانندپنداری احساس

فرد و شکست تیم ،شکست فرد میشود ( .)14هانت 1و

بیزاری ،افسردگی ،خستگی ،سراسیمگی ،آشفتگی و تنش

همکاران ( )1999در بررسی هواداران ورزشی فرایند یا اثر

در افراد کاهش و احساس قدرت افزایش مییابد (.)10

هالهای 2را توضیح میدهند .این تئوری نشان میدهد که

محققان به همانندپنداری با تیم یا ورزشکار عالقهمندند،

منبعی از خاطرات شور و اشتیاق هواداران را برای ورزش و

زیرا همانندپنداری پیشبینیکنندة قوی برای مصرف

ارتباط آنان را با نهادهای ورزشی ،روابط درونفردی و
طرحواره3

ورزشی هوادار است ( .)11هواداران ورزشی میزان زیادی از

تجربیات مرتبط میکند .این منبع اطالعات

زمان ،پول ،توجه و هیجان را صرف تیمها یا ورزشکارانی

نامیده میشود و شامل انتظارات ،اعتقادات و برداشتهای

میکنند که با آنان همانندپنداری میکنند .ازدیاد

مرتبط با طرحواره است .هنگامیکه مصرفکنندهای

شبکههای ورزشی تلویزیون ،ایستگاه رادیویی و نشریات

اطالعات کافی برای قضاوت کلی دربارة یک هدف پردازش

گواهی بر تقاضای هواداران ورزشی برای پوشش تیمها یا

کرده باشد ،احتماالً طرحوارهای متشکل از متعلقات ،سطوح

ورزشهای مورد عالقة آنان است .سرمایهگذاریهای کالن

سلسلهمراتبی ،بههمراه اطالعات جدید مربوط به آن برای

1. Hunt
2. Halo effect

3 . Schema
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ایجاد دانش در خصوص آن موضوع ،در فرد شکل گرفته

دیدگاه آنها را در خصوص تأیید افراد مشهور تعیین میکند.

است .هدف از طرحواره ،مصرف ورزش است و ممکن است

در نتیجه ،نگرش مصرفکنندگان اثربخشی تأیید افراد

نشاندهندة خود ورزش ،یک لیگ ،یک تیم ،یک ورزشکار

مشهور را تعیین میکند .نگرشها بهطورکلی چارچوب

یا یک مربی تیم باشد .در نهایت ،مفهوم همانندپنداری با

فکری افراد را نشان میدهد که از آن برای فرمولبندی

یک هدف در سطح معینی از یک طرحواره (مانند ورزش

دیدگاه آنها دربارة محیط و واکنشهای مستقیم آنها نسبت

فوتبال ) به همانندپنداری در سطح دیگر (مانند تیم

به آن استفاده شده است ( .)17کریستین 1و همکاران

منچستریونایتد) منجر میشود .همانندپنداری هواداران با

( ،)2014نگرش به تبلیغات را واکنشهای مثبت یا منفی

ورزشکار یا تیم میتواند به همانندپنداری تیم منجر شود و

میدانند که نسبت به تبلیغات نمایش دادهشده ،بهوجود

در نهایت به اقدامات بعدی مانند حضور در رویداد ،رفتار

میآیند .آنها نگرش به تبلیغات را بهطور خاص ،همان افکار

بازی ،خرید محصوالت تحت مجوز تیم و  ...بینجامد .در

و احساسات مصرفکننده نسبت به تبلیغ تعریف کردهاند

حقیقت ،تأثیرات همانندپنداری میتوانند بدون توجه به برد

( .)18جیمز2و همکاران ( ،)2002به بررسی ارتباط عاطفی

و باخت تیم ،بر روی رفتار هوادار تأثیرگذار باشد .بهطور

و همانندپنداری خریداران بلیتهای فصل مسابقه در لیگ

مشابه ،برای یک هوادار ممکن است همانندپنداری که از

بیسبال ایاالت متحده قبل از حضور تیمها در اولین فصل

یکی از سطوح گرفته شده است ،به هواداری با سطوح

مسابقات پرداختند که نتایج نشان داد وابستگی شناختی و

متفاوت اشتیاق -بهدلیل اثر هالهای -تبدیل شود ( .)15با

همانندپنداری هواداران موجب خرید بلیتهای مسابقات

توجه به مطالب گفتهشده ،میتوان برای تغییر نگرش

میشود .نتایج این تحقیق نشان داد که خریداران بلیت،

مشتریان از همانندپنداری مشتریان با ورزشکاران استفاده

وابستگی شناختی قدرتمندی را حتی قبل از اینکه بازیها

کرد .نگهداری و تغییر نگرش مشتری در راستای محصوالت

انجام گیرند ،با تیمهای خود ایجاد کرده بودند ( .)19اهم3و

یا خدمات یک شرکت ،اغلب نکتة اصلی و مرکزی

همکاران ( ،)2010در پژوهشی فعالیت قسمت فرونتال مغز

فعالیتهای بازاریابی شده است .شناخت نگرش مشتریان

را هنگام پخش تبلیغات برند سونی بررسی و با نیمکرة چپ

در خصوص محصوالت با روشهای نوین بازاریابی ،میتواند

مقایسه کردند .نتایج نشان داد که فعالیت بخش قدامی

به هزینههای بازاریابی پایینتر منجر شود و مشتریان

بیشتر است ( .)20سانتوس 4و همکاران ( ،)2011در

بیشتری را جذب کند .نگرش ،عبارت است از ارزیابی،

پژوهشی از طریق اسکن عملکردی مغز  18نفر هنگام

احساس و تمایل خوشایند یا ناخوشایند فرد به یک ایده یا

ارزیابی برندهای مختلف به این نتیجه رسیدند که قسمت

شیء .نگرش همان ارزیابی مثبت یا منفی است که فرد

پری فرونتال شکمی مغز هنگام ترجیح برند و تصمیم به

براساس مجموعهای از استانداردها و معیارهای خود انجام

خرید مشتری فعالیت بیشتری دارد ( .)21وچیاتو 5و

میدهد .به بیان دیگر ،نگرش احساس مستقیم فرد در

همکاران ( ،)2011در پژوهشی فعالیت مغزی دو گروه از

مطلوب بودن یا نبودن رفتار ویژه است ( .)16شخصیت

افراد (چینی و ایتالیایی) را هنگام مشاهدة تبلیغ دو

مصرفکنندگان شکلدهندة نگرش آنان است و نگرش آنها،

نوشیدنی محبوب (پپسی و کوکاکوال) بررسی کردند .نتایج

1 . Christian
2 . James
3 . Ohme

4 . Santos
5 . Vechiato
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این پژوهش نشان از افزایش فعالیت الکتروانسفالوگرافیک
نمونهها در قسمت پری فرونتال مغز نمونهها داشت (.)22

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

براساس مدل مفهومی پژوهش (شکل  )1و پراکنده

آزمایش نیاز است و با توجه به وجود دو طبقة مجزا در این

بودن تحقیقات اصولی و علمی در زمینة بهکارگیری

پژوهش ( 15نفر افرادی با سطح باالیی از همانندپنداری و

بازاریابی عصبی در پیدا کردن بازار هدف در بین هواداران

 15نفر افرادی با سطح پایینی از همانندپنداری) ،نمونة

ورزشی ،هدف اصلی این تحقیق آن است که تأثیر احتمالی

آماری نهایی انتخابشده برای اسکن مغزی ،حدود  30نفر

همانندپنداری با ورزشکار را بر تغییر نگرش نسبت به

(همگی راستدست ،در ردة سنی  20-35سال) است.

تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک

نمونهگیری در بازة زمانی مشخص (اردیبهشت )1396

بازاریابی عصبی تحلیل کند.

صورت گرفت .مالکهای انتخاب نمونه برای تست اسکن
مغزی عبارت بود از :راستدست بودن ،ردة سنی 20-35

روش تحقیق

سال ،نداشتن سابقة بیماری و مالکهای خروج نمونهها از

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع

تست اسکن مغزی عبارت بود از :دریافت دارو ،ابتال به

تحقیقات نیمهتجربی 1است .جامعة آماری پژوهش شامل

بیماری صرع ،سابقة هر نوع بیماری ،اختالالت روانپزشکی،

تمامی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران و شهید

جراحی در ناحیة سر و جمجمه .در پژوهش حاضر،

بهشتی در سال تحصیلی  95-96به تعداد حدود  1500نفر

جمعآوری اطالعات از سه طریق انجام یافته است :نخست،

است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای است و

روش کتابخانهای ،که اطالعات با مطالعة کتابها ،مجالت،

با توجه به جدول مورگان نمونة اولیة این پژوهش برای

مقالهها و پایاننامهها در دانشگاههای مختلف انجام گرفت؛

پخش پرسشنامه  300نفر انتخاب شد .از آنجا که مغز در

دوم ،روش میدانی ،که در این بخش اطالعات بهوسیلة

شرایط یکسان بهطور چشمگیری متفاوت عمل میکند ،در

پرسشنامه از نمونهها جمعآوری شد؛ سوم ،روش

یک پروژة تحقیقاتی بازاریابی عصبی برای دستیابی به نتایج

آزمایشگاهی که از نمونههای نهایی اسکن مغزی گرفته شد.

دقیق و علمی بهطور متعارف به  10درصد از افراد در انجام

بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از مقیاس

1 . Pseudo – Experimental
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همانندپنداری کوهن و پرس ( )2003و دستگاه

ثانیه (دو دقیقه) امواج عاری از آرتیفکت جهت تحلیل در

الکتروانسفالوگرافی جیتک ساخت اتریش استفاده شد.

اختیار باشد .در نهایت تحلیل فرکانسهای توان مغزی در

برای بهدست آوردن پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای

شانزده کانال مغز صورتگرفته با استفاده از نرمافزار متلب،

کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی

محاسبه شد .مرحلة بعدی پخش فیلم تبلیغاتی مربوط به

مقیاس همانندپنداری ورزشکار  0/88بود .برای تأیید روایی

کریستین رونالدو و مشاهده و ثبت امواج مغزی افراد در

مقیاس همانندپنداری از نظر متخصصن و استادان استفاده

حین مشاهدة تبلیغ بود .فیلم تبلیغاتی بر روی صفحة

شد.

 15.6 LEDاینچ نمایش داده میشد که در فاصلة 50
روش اجرا

سانتیمتری سوژه قرار داشت .ثبت سیگنالهای  EEGباید

در مرحلة اول ،تعداد  300پرسشنامه با هماهنگی قبلی

همزمان با اجرای آزمون و بهصورت پیوسته باشد تا بتوان

میان نمونهها توزیع شد که حدود  230پرسشنامه قابلیت

به پردازشهای غیرخطی در طول زمان پرداخت .پس از

انجام تحلیلهای اولیه را داشتند .پس از توزیع پرسشنامهها،

پایان ثبت ،از سوژهها در مورد تصاویر و احساس ایجادشده

با استفاده از نرمافزار  SPSS16تحلیل اولیه روی دادهها

در هر بلوک سؤال شد تا اطمینان حاصل شود که سوژه به

انجام گرفت و نمونههای واجد شرایط انتخاب شدند .پس از

تصاویر با دقت نگاه میکرده است .سیگنال  EEGتوسط

تأیید آزمودنی و داشتن مالکهای شمول موردنظر در این

 15الکترود نقره مطابق با استاندارد بینالمللی سیستم -10

پژوهش و نبود مالکهای استثنا ،در خصوص هدف پژوهش

 ،20بر روی نیمکرههای راست و چپ ثبت شد .مکانهای

توضیحاتی داده شد و با رعایت کلیة موازین اخالقی ،رضایت

قرار گرفتن الکترودها در شکل  ،2دیده میشود .فرکانس

آزمودنی با استفاده از فرم رضایت آگاهانة شرکت در طرح

نمونهبرداری برابر  512و با فیلتر  0.5تا  70هرتز در نظر

تحقیقاتی اخذ شد .این فرم همچنین شامل اطالعات فردی

گرفته شده است و امپدانس الکترودها نیز زیر  5کیلو اهم

و جمعیتشناختی (جنسیت ،تأهل ،سن ،مقطع تحصیلی و

تنظیم شد .سیگنال  EOGاز چشم چپ و  A1نیز بهعنوان

رشتة تحصیلی) و نیز اطالعاتی در خصوص سابقة بیماری،

الکترود مرجع درنظر گرفته شد.

مشکالت مربوط به سردرد و سرگیجه و جراحی در نواحی
سر و جمجمه بود .مرحلة سوم ثبت امواج مغزی افراد بود.
ابتدا به افراد توضیح کلی دربارة نحوة اجرا و غیرتهاجمی
بودن ایایجی ارائه شد .فعالیت امواج مغزی هریک از
آزمودنیها در ابتدا به مدت  2دقیقه با چشمان باز در حالت
آرامش و در وضعیت نشسته و ریلکس ثبت شد .پس از ثبت
امواج ،اطالعات حاصل بهمنظور تحلیل کمی با استفاده از
نرمافزار متلب1به دادههای کمی تبدیل شدند .به این منظور
ابتدا آرتیفکتهای امواج ثبتشده براساس قضاوت دیداری،
تا حد امکان حذف و تالش شد حداقل تراسهای حدود 100
1. Matlab
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شکل  .2تصویر یکی از نمونهها در حال انجام تست و محل قرارگیری الکترودها

یافتهها
نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی دادههای نهایی
نشان داد که  72/5درصد پاسخدهندگان مرد هستند؛ 50
درصد 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 ( identification: P=0.612, power of

آمار توصیفی امواج مغزی

در این بخش میانگین توان سیگنال مغز در  16کانال
مختلف در تقسیمبندی دوگروهی حین مشاهدة تبلیغ
بررسی میشود .در جدول  1نمونههای همانندپنداری باال
در گروهی به نام اروزال باال و نمونههای همانندپنداری
پایین در گروه اروزال پایین آورده شده است.

.)brain signals: P=0.172
جدول  .1میانگین توان سیگنال مغز در دو گروه
نام کانال

انگیختگی باال

انگیختگی پایین

مجموع

EOG
O2
O1
T6
P4
Pz
P3
T5
T4
Cz
T3
F4
Fz
F3
FP2
FP1

43/66
99/53
93/53
33/10
36/65
41/63
41/68
41/90
40/22
38/77
68/44
32/26
37/06
41/09
35/42
41/16

42/50
44/46
43/34
30/37
31/02
36/04
35/06
41/86
25/35
40/111
39/76
43/50
51/79
49/57
1/63
1

54/47
49/22
48/64
31/73
33/84
38/83
38/37
41/88
32/79
39/44
54/10
37/88
44/43
45/33
99/24
70/95
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فرونتال ، )Fz(3قبل و حین پخش تبلیغ بررسهههی شهههده
است.

آمار توصیفی سه کانال منتخب

در جدولهای  3 ،2و  4به صورت رندوم نتایج فعالیت توان
مغز در سههههه ناح یة پرین تال ،)Pz(1سهههنترال )CZ(2و

جدول  .2خالصه نتایج توان ناحیة پرینتال در دو مرحلة قبل و حین پخش تبلیغ
زمان
قبل از مشاهدة تبلیغ
حین مشاهدة تبلیغ

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل حداکثر

همانندپنداری باال

10

20/6

8/35

12

34

همانندپنداری پایین

10

26/6

8/16

15

23

همانندپنداری باال

10

35/7

18/5

14

70

همانندپنداری پایین

10

28/7

10/74

9

51

جدول  .3خالصه نتایج توان ناحیة سنترال در دو مرحلة قبل و حین پخش تبلیغ
زمان
قبل از مشاهدة تبلیغ
حین مشاهدة تبلیغ

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل حداکثر

همانندپنداری باال

10

26/3

8/35

14

34

همانندپنداری پایین

10

22/7

4/69

18

34

همانندپنداری باال

10

38/9

16/13

22

67

همانندپنداری پایین

10

26/6

8/48

9

38

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

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل حداکثر

همانندپنداری باال

10

21

5/63

12

31

همانندپنداری پایین

10

14/30

3/3.5959

12

21

همانندپنداری باال

10

41/8

16/57

19

66

همانندپنداری پایین

10

26/6

10/44

16

47

با توجه به جداول باال در هر سه ناحیة منتخب ،میانگین

رد خواهد شد .نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة پرینتال ،با

توان مغز حین پخش تبلیغ نسبت به قبل از آن افزایش

توجه به جدول  5نشان میدهد که در نمونههایی که

داشته است.

همانندپنداری باالیی دارند ،میانگین توان فرکانس مغز

آزمون تی زوجی

حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از مشاهدة تفاوت

برای بررسی تأثیر همانندپنداری بر نگرش نسبت به

معناداری دارند و در هر دو گروه حین مشاهدة تبلیغ

تبلیغات از آزمون  tزوجی استفاده شد .فرض صفر برابر

میانگین افزایش یافته است (سطح معناداری آزمون  tکمتر

بودن میانگین متغیر در قبل و بعد از مشاهدة تبلیغ است.

از  0/05است) .در جدول  ،5نتایج آماری نمونههای زوجی

اگر سطح معناداری آزمون کمتر از  0/05باشد ،فرض صفر

در ناحیة پرینتال ارائه شده است.

1 . Pariental
2 . Central

3 . Frontal
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جدول  .5نتایج آماری آزمون  Tزوجی در ناحیة پرینتال مغز
زوجها
زوج 1
زوج 2

مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

همانندپنداری پایین قبل از پخش تبلیغ

10

25/8

8/08

همانندپنداری پایین بعد از پخش تبلیغ

10

28/7

10/74

همانندپنداری باال قبل از پخش تبلیغ

10

21/1

7/92

همانندپنداری باال بعد از پخش تبلیغ

10

35/7

18/54

T

Df

sig

1/70

9

0/123

3/88

9

0/004

نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة سنترال ،با توجه به

مشاهدة تفاوت معناداری دارد .در هر دو گروه

جدول  ،6نشان میدهد که در زوج دوم ،میانگین توان

همانندپنداری باال و پایین ،میانگین حین پخش تبلیغ از

فرکانس مغز حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از

میانگین قبل از پخش تبلیغ بیشتر است.

جدول  .6نتایج آماری آزمون  Tزوجی در ناحیة سنترال مغز
زوج ها
زوج 1
زوج 2

مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

T

Df

sig

همانندپنداری پایین قبل از پخش تبلیغ

10

22/7

4/69

همانندپنداری پایین بعد از پخش تبلیغ

10

26/6

8/48

1/363
1/6

9

0/205

همانندپنداری باال قبل از پخش تبلیغ

10

263/3

6/12

همانندپنداری باال بعد از پخش تبلیغ

10

38/9

16/83

1/98

9

0/078

نتایج آزمون  tزوجی در ناحیة فرونتال ،با توجه به

مشاهدة تفاوت معناداری دارد .در هر دو گروه

جدول  ،7نشان میدهد که در زوج دوم ،میانگین توان

همانندپنداری باال و پایین ،میانگین حین پخش تبلیغ از

فرکانس مغز حین مشاهدة تبلیغات نسبت به قبل از

میانگین قبل از پخش تبلیغ بیشتر است.

جدول  .7نتایج آماری آزمون  Tزوجی در ناحیة فرونتال مغز
زوجها
زوج 1
زوج 2

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مؤلفه
همانندپنداری پایین قبل از پخش تبلیغ

10

15/10

4/12

همانندپنداری پایین بعد از پخش تبلیغ

10

26/8

10/44

همانندپنداری باال قبل از پخش تبلیغ

10

21

16/57

همانندپنداری باال بعد از پخش تبلیغ

10

41/8

16/57

بحث و بررسی

T

Df

sig

4/88

9

0/001
0/0001

5.31

9

0/000

در ناحیة  T3و میانگین توان مغز در گروه همانندپنداری

هدف این مطالعه تعیین تأثیر همانندپنداری با

پایین در ناحیة  Fzبیشتر است .همچنین بهطور کلی ناحیة

ورزشکار بر تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از

 FP2در همة نمونهها فعالیت بیشتری دارد .این یافته با

تکنیک بازاریابی عصبی بود .با بررسی یافتههای جانبی

نتایج پژوهش اهم و همکاران ( ،)2010سانتوس و همکاران

پژوهش در دو گروه اروزال باال و اروزال پایین متوجه

( )2011و وچیاتو و همکاران ( ،)2011همخوانی دارد.

میشویم که میانگین توان مغز در گروه همانندپنداری باال

بهعلت عالقة وافر بازاریابان به شناسایی سازوکار
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تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان و درک نیت درونی

که همانندپنداری با ورزشکار تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت

آنها ،نظریهها و مدلهای مورد استفاده در تحقیقات

به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور دارد .با توجه به اینکه

مصرفکننده بهطور چشمگیری در چند سال گذشته تغییر

میزان انگیختگی نمونههایی با همانندپنداری باال در ثبت

یافته است .پژوهشگران و متخصصان در پی روشهای نوین

اسکن مغزی آنها در هنگام مشاهدة تبلیغ ،از میزان

و ترکیبی تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان هستند تا به

انگیختگی آنان قبل از پخش تبلیغ بیشتر بود و عکس این

افزایش فروش و اثربخشی پیامهای تبلیغاتی کمک کنند .به

قضیه در نمونههایی با همانندپنداری پایین صادق بود،

همین دلیل ،استفاده از روشهای علم اعصاب در بازاریابی

میتوان نتیجه گرفت که همانندپنداری با ورزشکار نقش

بهصورت گستردهای رواج یافته است .و در سالهای اخیر

مثبتی در تغییر نگرش نسبت به تبلیغ داشته است .با توجه

شاهد رشد بسزایی در توانمندی علمی دانشمندان علوم

به اینکه پژوهشی مشابه با این یافته انجام نشده ،نتایج این

اعصاب هستیم .این متخصصان بهطور مستقیم به مطالعة

یافته تقریباً با نتایج تحقیق جمیز و همکاران ( ،)2002در

فعالیتهای قشری مغز در زمان ،مکان و فرکانسهای

یک راستاست که همانندپنداری افراد سبب خرید بلیت

مختلف میپردازند .مهمترین عملکرد ذهن« ،فرایندهای

مسابقات شده است .این یافته را میتوان با تئوری تشخیص

خودکار» است که سریعتر از بررسیهای آگاهانه است.

هویت فرااجتماعی تبیین کرد .این تئوری ابراز میدارد که

فرایندهای خودکار ،بدون آگاهی یا با مقدار کمی آگاهی

مردم با افراد مشهور احساس نزدیکی میکنند و این ویژگی

صورت میگیرد .از آنجا که مردم به این فرایندهای درونی

آنها را بهعنوان سخنگویان مؤثر معرفی میکند.

دسترسی ندارند یا قادر به کنترل و تغییر آنها نیستند ،این

براساس این نظریه مردم مایلاند از افرادی که احساس

فرایندها بیشتر برای حل مسائلی که از لحاظ تکاملی اهمیت

میکنند شبیه خودشان هستند ،پیروی و تقلید رفتاری

دارند ،بهکار میروند .نتایج مطالعات بیانگر آن است که پی

کنند .این بیان را میتوان سازگار با نتایج دیگری که

بردن به اطالعات نهفته در الیههای زیرین ذهن و مغز انسان

میگوید دوستان بیشتر از غریبهها تأثیرگذار خواهند بود،

اهمیت بسیار بیشتری در فرایند تصمیمگیری او در خصوص

دانست .کوهن )2001( 2بیان میکند که همانندپنداری

اطالعات الیة سطحی دارد ( .)23بازاریابان در سراسر دنیا

فرایندی است که در وضعیت شناختی و عاطفی به اوج خود

بهمنظور پذیرش و هماهنگی با تحوالت ،مسیر توسعة

میرسد که در این حالت مخاطب تصور میکند که یکی از

بازاریابی را بر احساسات انسانمتمرکز کردهاند .بسیاری از

شخصیتهاست؛ بنابراین همانندپنداری میتواند شبیه به

مصرفکنندگان انواع محصوالت را براساس احساسات،

حالت خواب روزانه باشد که در آن شخص همانندپندار

تصورات ذهنی و هیجاناتی که محصوالت برای آنها ایجاد

بهطور جسمانی و احساسی از خود بیخود میشود و

میکنند ،خریداری و مصرف میکنند ( .)24بنابراین نتایج

حالتهای شخص همسانشده را به خودش نسبت میدهد.

این قسمت پژوهش براساس دیدگاه آکرول و

کاتلر1

امکان دارد هنگامیکه تماشاچی با شخصیت ورزشی

( ،)2012قابل تبیین است ،زیرا پخش تبلیغ باعث افزایش

همانندپنداری میکند ،همزمان تصور کند که خود ورزشکار

انگیختگی نمونهها شده و نگرش آنها را در خصوص تبلیغ

است .مخاطب ممکن است که با پیروزی و شکست ورزشکار

تغییر داده است .بررسی فرضیة اصلی پژوهش نشان میدهد

سهیم شود و نگرشهای ورزشکار را هرچند برای مدت زمان

1 . Achrol & Kotlor

2 . Cohen

تأثیر همانندپنداری با ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور ...
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کوتاهی به خود نسبت دهد .دورة همانندپنداری ممکن

همانندپنداری با ورزشکار تبلیغکننده در این واکنشهای

است با برخی محرکهای خارجی (تعامل با تماشاچی دیگر،

عاطفی نمایان بود و مشخص شد که افراد با همانندپنداری

خاتمه دادن رویداد) احاطه شده و همانندپنداری متوقف

باال نسبت به افراد با همانندپنداری پایین انگیختگی

شود ( .)25براساس پژوهشهای مختلف ،همانندپنداری

بیشتری در نواحی خاصی از مغز خود ،بعد از مشاهدة تبلیغ

تابع جایگاه یا نتیجة بازی تیم در رقابت پیشین نیست.

دارند .حال بازاریابان باید تشخیص بدهند چه چیزی برای

هواداران تمایل دارند که میزان باالی ثبات قدم خود را در

مشتریان آنها در بازار هدف مهم است و معیارهای مقایسة

همانندپنداری از مسابقهای به مسابقهای دیگر و از فصلی به

محصولشان با محصول رقیب را در فرایند انتخاب درک

فصل دیگر ،گزارش دهند .بنابراین میزان همانندپنداری یک

کنند .همچنین در نورومارکتینگ ،میتوان بررسی کرد که

فرد با یک تیم خاص نسبتاً ثابت است ( .)14نقش

کدام تبلیغ یا کدام شیوة فروش یا حتی کدام فعالیت

همانندپنداری در سنجش وابستگی اهمیت دارد؛ زیرا

اجتماعی شرکت تولیدکننده و کدام شعار میتواند

همانندپنداری حیطهای را فراهم میآورد که در آن فرد به

مخاطبان را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

شخصیت موردنظر پیوند میخورد .افرادی که هوادارند و

نکات کاربردی

ورزشکار محبوب دارند ،ممکن است کدرک قوی از



شناخت ناخودآگاه افراد در تحلیل رفتار آنها،

همانندپنداری داشته باشند ( .)26همچنین این یافته با

برای آگاهی دقیق از سازوکارهای مواجهه با افراد بسیار مهم

تئوری اثر هالهای همسوست .این تئوری بیان میدارد

است.

همانندپنداری هواداران با ورزشکار میتواند به



در ساخت تبلیغاتی که از چهرة مشهور ورزشی

همانندپنداری تیم منجر شود و در نهایت به اقدامات بعدی

استفاده میشود ،توجه به همانندپنداری افراد یک جامعه با

مانند حضور در رویداد ،رفتار بازی ،خرید محصوالت تحت

چهرة مشهور امری سودمند است.

مجوز تیم و  ...بینجامد .در این پژوهش نیز مشاهده کردیم



برای تحلیل پاسخهای عاطفی از روش EEG

که افراد با همانندپنداری باال نسبت به تبلیغ ورزشکار مورد

استفاده شود ،تا پاسخهای عاطفی فرد به محصول ،تبلیغات

عالقه خودانگیختگی باالتری داشتند.

یا هر چیز دیگری مشخص شود .سطح درگیری و واکنش
عاطفی به یک محصول ،ارزش بسیار زیادی برای

نتیجهگیری
بزرگترین آسیب تحقیقات سنتی این است که مبالغ
کالن و زمان بسیاری صرف این قبیل تحقیقات میشود ،اما
نتایج بهخوبی قابل استفاده نیست .با توجه به صرف زمان و
انرژی بسیار برای خلق ایده و تولید مفهوم تبلیغاتی ،گاهی
محصوالت با اقبال مواجه نمیشوند .اما خوبی روشها و
ابزارهای عصبشناسی این است که حقیقت را پیش چشم
ما به تصویر میکشند .در این پژوهش نیز ،تأثیر واکنشهای
عاطفی افراد هنگام تماشای تبلیغ بررسی شد .نقش

تبلیغکنندهها دارد.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of identification on attitude
toward advertisements of celebrity athletes using Neuromarketing technique. This
study was applied in terms of aims and in terms of nature was semi-experimental. The
statistical population of this study included all physical education students of Tehran
University and Shahid Beheshti in the academic year of 96-95 (N=1500). The sample
of 300 students was selected, as a research prototype, through stratified random
sampling according to Morgan table. Considering the existence of two distinct
categories in this study, the final sample selected for brain scan was 30 students. The
instruments of this study included: Cohen and Press (2003) scale and the G-tek
Austrian Electroencephalographic device. The overall model used to conduct this
study was composed of several main stages. The first stage was distributing the
questionnaire among the primary samples; the second step was to select the final
sample by analyzing the questionnaires; third, observe and record the brain waves of
the final samples before ad and the fourth stage, advertising clip play backed and
recorded their brain waves while viewing the ad. The results of this study indicate that
the identification has a positive impact on changing attitudes towards the advertising
of sports celebrities. Other results showed that the high identification group at T3 and
low identification group at Fz had more activity than other areas.
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