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Abstract
Purpose: Neuromarketing is an interdisciplinary and emerging field which can be used in order to relate consumer
behavior to neuroscience. So, in recent decades, the importance and interest in buying sustainable products for protecting
the environment has been increased. Thus, the present study was done with the aim of fuzzy analytic hierarchy process
of neuromarketing evaluation criteria for sustainable products.
Methodology: The research was performed with a quantitative approach and by using multiple-criteria decision analysis.
For this purpose, in order to gain a deep understanding of the subject and collecting useful data, after carefully reviewing
the related studies, the views of 16 experts were collected using a fuzzy hierarchical researcher-made questionnaire, which
the inconsistency rate of the questionnaires confirmed reliability of them. Also, sensitivity analysis was used to ensure.
Findings: The results showed that the criteria for evaluating neuromarketing are in seven categories, which based on
FAHP are: accuracy, biasness, exploration of memory and emotion, information quality, usefulness, time saving, cost,
respectively. Also, the alternatives of marketing for sustainable products affected by neuromarketing in order of priority
are: advertising, product design and development, branding, consumer decision, pricing and distribution. Sensitivity
analysis also showed that the research findings are confirmed, but in the case of two criteria of biasness and exploration
of memory and emotions, there is a possibility of displacement.
Originality/Value: Neuromarketing, due to the provision of high-precision and high-quality information and the
reduction of bias in the analysis of results, provides the possibility of predicting consumer buying behavior and affects
the marketing mix of sustainable products.
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نوع مقاله :پژوهشی

تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار
*، 1

صبا امیری

2

 ،سعید ستایشی

 1گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 2گروه مهندسی هستهای ،دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :بازاریابی عصبی یک حوزه میانرشتهای و نوظهور است که به کمک آن ،میتوان رفتار مصرفکنندگان را با علوم عصبشناسی ارتباط
داد .از دیگر سو ،در چند دهه اخیر ،میزان اهمیت و عالقهمندی به خرید محصوالت پایدار برای حفظ محیطزیست افزایشیافته است .لذا
پژوهش حاضر باهدف تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار انجام شد.

از موضوع و گردآوری دادههای مفید ،پس از بررسی دقیق مطالعات مرتبط ،با پرسشنامه محقق ساخته سلسله مراتبی فازی ،دیدگاههای 16
نفر از خبرگان جمعآوری گردید که نرخ ناسازگاری پرسشنامهها ،پایایی آنها را مورد تأیید قرارداد .همچنین جهت کسب اطمینان از تحلیل
حساسیت بهره برده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی در هفت دسته قرار دارند که بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب
عبارتاند از :دقت ،تعصب و سونگری ،کاوش حافظه و احساسات ،کیفیت اطالعات ،مفید بودن ،صرفهجویی در زمان ،هزینه .همچنین
حوزههای بازاریابی برای محصوالت پایدار متأثر از بازاریابی عصبی به ترتیب اولویت عبارتاند از :تبلیغات ،طراحی و توسعه محصول،
برندسازی ،تصمیم مصرفکننده ،قیمتگذاری و نحوه توزیع .همچنین تحلیل حساسیت نشان داد یافتههای پژوهش مورد تأیید است ،اما
در مورد دو شاخص تعصب و سونگری و کاوش حافظه و احساسات امکان جابجایی وجود دارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :بازاریابی عصبی به دلیل ارائه اطالعات با دقت و کیفیت باال و کاهش میزان سوگیری در تحلیل نتایج ،امکان
پیشبینی رفتار خرید مصرفکنندگان را فراهم آورده و برآمیخته بازاریابی محصوالت پایدار تأثیر میگذارد.
کلیدواژهها :بازاریابی عصبی ،علوم شناختی ،تحلیل فازی ،تصمیمگیری چند شاخصه ،پایداری.

 -1مقدمه
بازاریابی پایدار یک تکنیک است که در آن کسبوکار ،منافع اجتماعی و محیطی نیز موردتوجه قرار داده میشود (فرلنک مارتین و پتی،1
 .)2009مفهوم پایداری در بازاریابی ،به پایداری منابع زیستمحیطی اشاره دارد و یک سبک خاص را ارائه میدهد که بر پایه مبانی اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی بناشده است .محصوالت پایدار و بازاریابی آنها ،نقشی اساسی در ایجاد الگوهای مصرف پایدارتر و حل
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

روششناسی پژوهش :پژوهش با رویکرد ّ
کمی و با بهرهگیری از روش تصمیمگیری چند شاخصه انجام شد .بدین منظور جهت درک عمیق

مشکالت زیستمحیطی دارند (کیبرنیک و همکاران .)2003 ،1مطالعات نشان میدهد بیش از یکسوم مصرفکنندگان اتحادیه اروپا،
تصمیم به خرید برندهایی دارند که به محیطزیست اهمیت میدهند 53% .از خریداران اعتقاددارند خرید کاالهایی که بهصورت پایدار
تولید میشوند ،احساس بهتری به آنها میدهد .همچنین تخمین زده میشود اینیک فرصت بالقوه استفادهنشده  966میلیارد یورویی

از کل بازار  2.5تریلیون یورویی کاالهای پایدار است (نیالشی و همکاران .)2020 ،2این در حالی است که امروزه پژوهشگران به دنبال
روشهای نوین شناخت رفتار خرید مصرفکنندگان هستند تا به افزایش فروش کمک نمایند (ساموئال )2018 ،3و فاکتور مهم در موفقیت

استراتژیهای بازاریابی ،درک صحیح رفتار مصرف کننده است .به همین جهت در چند سال اخیر ،بر علوم شناختی تأکید شده است

(اسزیمکوواک و همکاران .)2020 ،4ناامیدی پژوهشگران از اثربخشی روشهای سنتی و تکراری بازاریابی ،سبب ایجاد روشهای
نوین و ترکیبی در حوزه بازاریابی شده که بازاریابی عصبی ازجمله رویکردهای جدید است (هریس و همکاران.)2018 ،5
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بازاریابی عصبی یک علم نوظهور و ترکیبی از عصبشناسی ،روانشناسی و بازاریابی میباشد (کوکر .)2020 ،6این حوزه ،زمانی که
َ
نخستین بار در سال  2002توسط ال اسمیتز مطرح شد ،بسیار بحثبرانگیز بود ،اما بهسرعت در میان متخصصین بازاریابی و تبلیغات
اعتبار پیدا کرد (نیالشی و همکاران .) 2020 ،بازاریابی عصبی شاخه جدیدی از بازاریابی است که منجر به شناسایی و درک بهتر
مکانیسمهای مغزی میشود و اساس رفتار مصرفکننده ،در راستای افزایش کارایی تجاری سازمان تلقی میشود (ساموئال.)2018 ،
مبادالت بازاریابی با استفاده از پاسخ قشری خاص مغز میپردازد ،تعریف کرد (داماسیو.)2018 a ،7
در دهههای اخیر ،پژوهشهای کیفی مرتبط با علوم اعصاب ،پیشرفتهایی درزمینه تحقیق بازار و فراهم آوردن بینش عدم تأثیرگذاری

روشهای بازاریابی سنتی ایجاد کردهاند (ساین و جن .)2018 ،8بازاریابی عصبی ،روشهای متداول و مبهم را کنار گذاشته و بهطور
مستقیم شروع به بازخوانی ذهن مشتریان میکند (دلبالنکو .)2010 ،9لذا متخصصان بازاریابی باید فرایندهای شناختی که در ذهن

مشتریان شکل میگیرد را درک کرده و استراتژیهای بازاریابی را بر اساس آن طراحی نمایند (شهریاری و همکاران .)2020 ،10در چنین
شرایطی ،بازاریابی عصبی طیف گستردهای از روشها و ابزارها را جهت درک بهتر رفتار مصرفکنندگان پیشنهاد میکند (برنینمیجر و
همکاران .)2019 ،11در این روشها ،واکنشهای بیولوژیکی مغز در برابر محرکهای بازاریابی فعال میشود؛ بدینوسیله امکان دستیابی
به دادههای معتبر و درک دقیق چگونگی تأثیر احساسات بر تصمیمگیریها فراهم میگردد (گانی و همکاران .)2018 ،12بهبیاندیگر،

بدون درک احساسات و در نظر گرفتن عواطف ،امکان تصمیمگیری معقول وجود ندارد (دامسیو )2018 b ،و عملکرد و واکنشهای فرد
متأثر از احساسات وی است (پیندا .)2019 ،13لذا ،بازاریابی عصبی پاسخ مغز به محرکهای بازاریابی است که مزایایی به شرح ذیل
دارد :الف) کمک به درک بهتر تصمیم گیری و ترجیحات مشتریان ب) ارتقای تبلیغات تجاری ج) بهبود محصول و جذابیتهای آن د)
ایجاد و گسترش برند و عملیاتی کردن آن ه) افزایش تأثیر تبلیغات و ی) افزایش میزان فروش (گومز و همکاران.)2020 ،14
بازاریابی عصبی میتواند از مسیرهای مختلف ،بر توسعه پایداری کمک نماید؛ ازجمله استفاده از تکنیکهای پایدار ،آگاهی از
راهکارهای مدیریت محیطزیست ،پذیرش فناوری های سبز و بازاریابی محصوالت سبز .توسعه و بهبود محصوالت پایدار ،آگاهی در
خصوص مزایای پایداری .تکنیکهای بازاریابی مؤثر برای محصوالت پایدار میتوانند سهم مهمی در توسعه و انتخاب تکنیکهای
بازاریابی عصبی برای پایداری داشته باشند (چنگ و دوالیکا.)2003 ،15
باوجود اهمیت این مسئله ،تاکنون مطالعات بسیار کمی به بررسی این حوزه نوظهور و میانرشتهای با هدف بهرهبرداری از بازاریابی
عصبی برای محصوالت پایدار پرداختهاند .لذا پژوهش حاضر با بررسی اولویتبندی شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای
محصوالت پایدار با روش تصمیمگیری چند شاخصه و تحلیل سلسله مراتبی فازی ،16سعی در کاهش شکاف نظری دارد .لذا هدف
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تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

همچنین میتوان بازاریابی عصبی را بهعنوان روشی که از تکنیکهای تصویربرداری عصبی برای درک رفتار انسانها در رابطه با بازار و

پژوهش حاضر ،ارائه یک مدل تصمیم گیری جدید بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار است .نوآوری و سهم پژوهش حاضر در
دانشافزایی را میتوان شامل موارد ذیل برشمرد:
 −نوآوری موضوعی :انتخاب حوزه بازاریابی عصبی و تأثیر آن بر محصوالت پایدار (بازاریابی سبز) که حوزهای نوظهور و نوپا است و در پژوهشهای
دیگر به این مسئله پرداخته نشده است.
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 −نوآوری در روششناسی :بهکارگیری روش تصمیمگیری چندشاخصه؛ تکنیک  FAHPبا استفاده از دادههای مستخرج از دیدگاههای خبرگان ،متخصصان
و افراد فعال در حوزه بازاریابی ،علوم شناختی و علوم اعصاب ،و بهکارگیری روش تحلیل حساسیت در جهت کاهش عدم قطعیت و افزایش سطح
اطمینان.

 −نوآوری محتوایی :احصای شاخصها و گزینههای ارزیابی بازاریابی عصبی و تأثیر آن بر محصوالت پایدار و ارائه یک مدل تصمیمگیری چندشاخصه با
قطعیت قابلقبول.
 −در ادامه ،پس از مروری بر ادبیات نظری مرتبط با موضوع ،به بررسی پیشینه پژوهش و ارائه مدل تصمیمگیری پیشنهادی پرداخته میشود .سپس،
روششناسی پژوهش شامل روش پژوهش ،جامعه موردمطالعه ،روش نمونهگیری ،روش تجز یهوتحلیل و ابزارهای تجزیهوتحلیل بیان میگردد .در ادامه
تجز یهوتحلیل یافتهها در قالب اطالعات جمعیت شناختی ،ترسیم مدل تصمیمگیری پیشنهادی ،نتایج  FAHPو تحلیل حساسیت ارائهشده و در انتها
بحث و نتیجهگیری به همراه پیشنهاد تشریح میگردد.

امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

 -2-1مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش به بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده است.
 2-1-1مروری بر مفاهیم بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی یک حوزه جدید و نوظهور است که رفتار افراد را با عصبشناسی ارتباط میدهد .مفاهیم این حوزه ،نخستین بار توسط
روانشناسان دانشگاه هاروارد در سال  1990به وجود آمد .درواقع با شروع دهه  1990میالدی و به کمک تکنیک شبیهسازی دو پزشک

آمریکایی و بریتانیایی به نامهای پل التربر 1و پیتر مانسفیلد 2مفاهیم بازاریابی عصبی کلید خورد (ورونیکا .)2009 ،3پدر علم بازاریابی

عصبی دکتر اسمیتز 4برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  2002است و کلمه بازاریابی عصبی توسط وی با مضمون ذیل ابداع شد؛ بهکارگیری

تکنیک شناسایی مکانسیمهای مغزی برای درک رفتار مشتریان بهمنظور بهبود استراتژیهای بازاریابی (اسمیتز .)2002 ،نخستین پژوهش
بازاریابی عصبی توسط پروفسور منتاگ در سال  2003انجام شد که در سال  2004در سمپوزیوم بینالمللی کاربرد شبیهسازی بازاریابی
عصبی منتشر گردید .در این پژوهش از گروهی از افراد درخواست شده بود همزمان که از مغزشان توسط دستگاه تصویربرداری اسکن
میشد ،پپسی و کوکاکوال را بنوشند تا تراکنشهای مغزیشان رصد و تحلیل شود (مورین.)2011 ،5
ریشهیابی بازاریابی عصبی نشان میدهد ،انسانها عالوه بر قسمتهای منطقی مغز در تصمیمگیری از قسمتهای عاطفی هم استفاده
میکنند (داماسیو .)2018 a ،فناوری بازاریابی عصبی بر اساس این مدل شکلگرفته است که بخش عمدهای از تفکر فعالیتهای انسانی
ازجمله احساسات ،در منطقه ناخودآگاه مغز که پایینتر از سطح هوشیاری انسان است ،رخ میدهد .ازاینرو ،یادگیری فرایندهای مؤثر
دستکاری فعالیت ها در قسمت ناخودآگاه مغز همواره موردتوجه بازاریابان بوده است .علت اصلی تالشهای بسیار جهت فراگیری این
روشها ،القای واکنشهای موردنظر و مطلوب در ادراکات مصرفکننده است .بازاریابی عصبی بهشدت وابسته به توانایی تجسم
رویدادهایی است که مغز میبیند ،انتخاب میکند و تصمیم میگیرد .همچنین از فعالیتهای مغز در لحظات حساس خریدهای عمده و
جزئی ،عکس فوری میگیرد (گوبا و همکاران .)2017 ،6بازاریابی عصبی دارای چالشهایی شامل مسائل اخالقی و قانونی (پاپ و

همکاران)2014 ،7؛ دشواری دسترسی به فناوریهای الزم در برخی کشورها (برامر)2004 ،8؛ عدم هماهنگی زمان اجرای آزمایشهای
بازاریابی عصبی (اسپنس )2019 ،9و نیاز به تجهیزات گرانقیمت و پیچیده (لی و همکاران )2007 ،10است.
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Lee et al.
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 2-1-2مروری بر مفاهیم پایداری
پایداری بهعنوان یک مسئله اصلی قرن بیست و یکم ،تعاریف زیادی دارد؛ اصطالح پایداری در سال  1987در گزارش برونلند 1مطرح

شد و معنی اصلی آن «تأمین نیازهای فعلی بدون درخطر انداختن نیازهای نسل آینده» بود (کیبل و همکاران .)2003 ،2از آن زمان،

مفهوم پایداری گسترشیافته و شامل سه دیدگاه زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی است (هکینگ و گوتره .)2008 ،3در ادبیات فعلی،
پایداری به فعالیتهایی گفته میشود که میتوانند به مدت نامحدود و بدون آسیب رساندن به محیطزیست ادامه پیدا کنند ،مفهومی که
در آن انتظار میرود افراد با نیازهای دیگران مانند نیازهای خود برخورد کنند و توجه به نیازهای نسل فعلی را بدون آسیب به نسلهای آینده
برآورده نمایند (پتریج.)2011 ،4
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مفهوم پایداری وسیعتر از رابطه انسان با محیط زیست است؛ این مفهوم در رابطه انسان با خود انسان ،جوامع و نهادهای اطراف انسان
ً
است؛ بنابراین ،مفهوم پایداری اساسا در خصوص تجارت بین گروههای مختلف شهروندان اعم از ثروتمندان ،فقرا ،جوانان ،مسنها،
کارگران و سرمایهداران در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مطرحشده است .پایداری شامل تعامالت پیچیده و پویا بین معیشت

انسان و محیطزیست است و از طریق ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی در جهان نفوذ میکند (سیدمن .)2011 ،5لذا
بسیاری را برای مفهوم پایداری ایجاد کرده است؛ بهعنوانمثال ،مصرف آب و انرژی بسیار زیاد ،انتشار گازهای گلخانهای ،تولید زبالههای

خطرناک و تخلیه پساب سمی حاوی رنگ ها به اکوسیستم از پیامدهای خطرناک عدم توجه به پایداری است (زیمون و همکاران،6

 .)2020لذا ترکیب مفهوم پایداری با صنعت مد ،منجر به شکلگیری مفهوم مد پایدار با تأکید بر مراقبت از شرایط کار و مسئولیتپذیری

نسبت به محیطزیست شد (گاردتی و تورس .)2017 ،7در همین راستا ،تعداد مصرفکنندگان عالقهمند به مد پایدار در حال افزایش
است که مفهوم پایداری را نوعی برابری تلقی میکنند (سیدمن .)2011 ،در رابطه با مد پایدار ،چهار جنبه مهم وجود دارد )1 :تولید و

بازآفرینی پایدار (یانگ و همکاران )2 )2010 ،8بازاریابی سبز (چان و وونگ )3 )2012 ،9اشتراک اطالعات سبز (چنگ و دوالیکا،
ً
 )2003و  )4نگرش و آموزش سبز (نینیماکی .)2010 ،10از سوی دیگر ،در ادبیات مدیریت بازرگانی ،معموال مفهوم پایداری با مسئولیت
اجتماعی همراه است (وی و همکاران )2020 ،11که در تعیین راهبرد شرکتها نقش دارد .مسئولیت اجتماعی نقش مهمی در ایجاد

مزیت رقابتی برای شرکتها دارد .لذا میتوان گفت مفهوم پایداری باارزشها و ترجیحات مصرفکنندگان آمیخته است (فنگ و نای،12
.)2020
 2-1-3مروری بر پیشینه تجربی پژوهش

در ادامه بهمرور مهمترین یافتههای مرتبط با موضوع پژوهش در قالب جدول  1پرداختهشده است .پیشینه پژوهش نشان میدهد ،شکاف
نظری موجود در حوزه بازاریابی عصبی و پایداری بسیار جدی است و تاکنون پژوهشی به بررسی این مسئله نپرداخته است؛ با توجه به
نوظهور بودن این حوزه ،پژوهشهای خارجی در چند سال اخیر به بررسی تکنیکهای بازاریابی عصبی ورود کردهاند که نتایج آنها برای
ً
استفاده در ایران ،نیاز به بومیسازی دارند ،زیرا فضای بازار و کسبوکار آنها کامال متفاوت است .از سوی دیگر ،این شکاف در
ً
پژوهشهای داخلی محسوستر است زیرا صرفا تعداد محدودی پژوهش داخلی به تأثیر و پیامدهای بازاریابی عصبی پرداختهاند.
ازاینرو ،انجام پژوهش حاضر در راستای کاهش شکاف نظری و تئوری سازی در این حوزه میانرشتهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
بوده است .عالوه بر این ،انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اولویتبندی دقیق و عمیق شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی
برای محصوالت پایدار نیز ضرورت بسیار داشت (جدول .)1

7
Gardetti and Torres
8
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9
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تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

میتوان گفت پایداری یک قرارداد اجتماعی میان جامعه با کسبوکار است .امروزه ،فرایندهای تولید منسوجات و پوشاک ،نگرانیهای

جدول  -1مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط.
Table 1- The most important domestic and foreign related research.

سال

عنوان

نتایج /دستاوردها

پژوهشگر

2021

نظریه و عملکرد بازاریابی
عصبی :تحلیل رفتار افراد در
بازارها
تکنیکهای تصویربرداری
عصبی در تحقیقات تبلیغاتی

اندازهگیری دادههای عینی از مزایای بازاریابی
عصبی است.

2021

پیدایش بازاریابی عصبی

2020

بررسی اثربخشی عاطفی
تبلیغات

2017

سازوکارهای بازاریابی عصبی
برای ارزیابی هزینه -فرصت

همکاران 6

2020

نجفی 7

2019

تأثیر بازاریابی عصبی بر
رفتار خرید ناگهانی
خریداران برندهای ورزشی
تأثیر راهبردهای بازاریابی
سبز بر عملکرد بهواسطه
پارامترهای خلق دانش

2017

 AHPفازی و مدل
برنامهریزی خطی چندهدفه
برای تخصیص سفارش در
یک زنجیره تأمین پایدار
شناسایی و اولویتبندی
عوامل مؤثر بر بازاریابی
عصبی در ورزش

2014

شناسایی و رتبهبندی موانع
مدیریت زنجیره سبز در
صنایع هند با روش فازی

همکاران 1

بوکووا و

الشریف و
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همکاران 2

گئوکینگ و
همکاران3
ُ
اتامندی و سوتیل
مارتین 4

امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

کنستانتینو و
همکاران5

داوری و

مقیمیکیا و

کومار و

همکاران 8

دانش ثانی و
همکاران9

گویندان و

2021

2017

همکاران 10

AHP
اکبری11

2014

مروری بر بازاریابی عصبی و
کاربردهای آن

روش تجزیهوتحلیل
رویکرد ّ
کمی و تحلیل
محتوای متون

قشر اوربیتوفرونتال و قشر پیشانی پشتی ،نقش
مهمی در فرایند تصمیمگیری مصرفکننده ایفا
میکنند.
شبکههای بازاریابی عصبی در سالمت و
مدیریت شکل گرفتند اما اینحوزه نیاز به
توسعه بیشتر دارد.
پاسخهای عاطفی ناخودآگاه بر اثربخشی
تبلیغات اثرگذارند.
استفاده از بازاریابی عصبی یک فرایند
کوتاهمدت نیست؛ نخست ،بازاریابی عصبی نیاز
به تجهیزات و نرمافزارهای خاص و سرمایه
قابلتوجه دارد ،دوم ،باید تمایل و رضایت
کاربران برای مشارکت در این برنامه اخذ شود.
بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی
خریداران برندهای ورزشی از طریق اشتیاق به
برند ،تأثیر غیرمستقیم دارد.
راهبردهای بازاریابی سبز بر عملکرد سازمان
بهطور معناداری مؤثر هستند و اثرگذاری
عناصر آمیختههای سبز بر راهبردهای
دانشآفرینی یکسان نیست.
عوامل مختلف مانند کیفیت ،زمان مصرف،
هزینه ،مصرف انرژی ،کاهش ضایعات ،انتشار و
سهم اجتماعی بر زنجیره تأمین پایدار
تأثیرگذارند.
تحریک احساس مصرفکننده توسط حواس
پنجگانه وی ،تداعی خاطرات ،تأیید جمع ،جلب
اعتماد مصرفکننده و تنوع در محصوالت به
ترتیب ،مهمترین عوامل مؤثر بر بازاریابی
عصبی در ورزش هستند.
 47مانع برای مدیریت زنجیره سبز شناسایی
شد که در دستههای عوامل فناوری ،دانشی،
مالی ،پشتیبانی و حمایتی قرار گرفتند و
فناوری باالترین اولویت را داشت.
درک بهتر تصمیمگیری ،ارتقای تبلیغات
تجاری ،بهبود محصوالت و جذابیتهای آن،
گسترش نام برند ،افزایش تأثیر تبلیغات و
افزایش فروش مهمترین کاربردها هستند.

رویکرد کیفی و روش
فراترکیب
مطالعه مروری

روش آزمایشی با رویکرد
ّ
کمی و تجزیهوتحلیل
حاالت چهره با گروه گواه
روش آزمایشی با رویکرد
ّ
کمی با گروه کنترل

رویکرد ّ
کمی و روش
تحلیل مسیر
رویکرد ّ
کمی و روش
تحلیل رگرسیون

رویکرد ّ
کمی و روش
FAHP

رویکرد ّ
کمی و روش
AHP

رویکرد ّ
کمی و روش
FAHP

مطالعه مروری

Bočková et al.
Alsharif et al.
3
Goecking et al.
4
Otamendi and Sutil Martín
5
Constantino et al.
6
Davari et al.
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1

8

2

Moghimi Kia and Najafi
Kumar et al.
9
Danesh Sani et al.
10
Govindan et al.
11
Akbari

 2-1-4شاخصها و گزینههای مدل تصمیمگیری پیشنهادی
بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین ،در جدول  ،2مهمترین شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی بهعنوان شاخصها و در جدول
 ،3حوزههای تأثیرگذاری بازاریابی عصبی در پیشرفتهای بازاریابی بهعنوان گزینهها در مدل سلسله مراتبی طبقهبندیشدهاند .لذا ،مدل
تصمیمگیری در سه سطح ارائه میگردد:
.1

سطح هدف .هدف مدل تصمیمگیری پژوهش ،اولویتبندی  7شاخص شناساییشده بازاریابی عصبی و  6گزینه متأثر از آن است ،بهبیاندیگر ،در
سطح هدف ،تصمیم برای تطبیق بازاریابی عصبی اتخاذ میشود.

 .2سطح شاخصها .شامل ساختار سلسله مراتبی (درختی) شاخصهای بازاریابی عصبی عبارت از هزینه ،دقت ،مفید بودن ،صرفهجویی در زمان،
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کیفیت اطالعات ،تصب و سوگیری ،کاوش حافظه و احساسات است که به گزینهها مرتبط میشوند.
 .3سطح گزینهها (زیرشاخصها) .در سطح سوم ،ساختار سلسله مراتبی شامل گزینهها عبارت از  6گزینه طراحی و توسعه محصول ،تبلیغات ،نحوه
توزیع ،قیمتگذاری ،برندسازی و تصمیم مصرفکننده است که با کمک شاخصهای ارائهشده در سطح دوم ،ارزیابی و اولویتبندی میشوند.
جدول  -2مهمترین و پرتکرارترین شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی.
Table 2- The most important and most frequent criteria for evaluating neuromarketing.

هزینه

برسیا)2012( 1؛ فورتوناتو و
همکاران)2014( 2؛ یادگاری
دهکردی و همکاران)2019( 3
ازر و همکاران)2011( 4؛ فورتوناتو
و همکاران ()2014؛ یادگاری
دهکردی و همکاران ()2019
سولنیس و همکاران)2013( 5؛
استاسی و همکاران)2018( 6

بازاریابی عصبی به دلیل نیاز به تجهیزات تخصصی ،از بازاریابی عصبی
پرهزینهتر است .بااینوجود ،تهیه تجهیزات و فناوریهای جدید فقط در
مراحل اولیه نیاز به سرمایهگذاری دارد.
بازاریابی عصبی با درک دقیق ترجیحات و خواستههای مشتریان به
کسبوکارها کمک میکند .در حال حاضر ،رویکردهای سنتی بازاریابی
موردانتقاد است.
تصویربرداری عصبی یک تکنیک بسیار قدرتمند در ارائه یافتههای مفید
مرتبط با روانشناسی رفتاری مشتریان است.

صرفهجویی در
زمان

فورتوناتو و همکاران ()2014

کیفیت
اطالعات

ماهوترا و همکاران)2003( 7؛
برسیا ()2012

همزمانی گردآوری دادهها با تحلیل در بازاریابی عصبی ،از مزایای آن است.
برخی از روشهای بازاریابی عصبی میتوانند پاسخ مصرفکننده را
همزمان که تحت محرکهای بازاریابی قرار دارد ،ارزیابی کنند.
تکنیکهای بازاریابی عصبی قادر به گردآوری و ارزیابی فرایندهای عاطفی
هستند .این تکنیکها اطالعات مغرضانه کمتری ارائه میدهند.

تعصب و
سوگیری

سولنیس و همکاران ()2013؛
فورتوناتو و همکاران ()2014

کاوش حافظه و
احساسات

روت)2013( 8؛ استاسی و
همکاران ()2018

دقت

مفید بودن

تصویربرداری عصبی قادر است همزمان با تکنیکهای بازاریابی عصبی،
پاسخهای عصبی مصرفکنندگان را ضبط و ارزیابی کند و خطر تعصب
کاهش مییابد.
تصویربرداری عصبی میتواند فعالیتهای عمیق مغز را گردآوری کرده و
تجربه حسی را بسنجد.

 -2-2روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی -توسعهای بوده و دارای رویکرد ّ
کمی است .جامعه موردمطالعه ،خبرگان ،متخصصان و افراد فعال
در حوزه بازاریابی ،علوم شناختی ،محیط زیست و علوم اعصاب بودند؛ مالک انتخاب این افراد ،دارا بودن یکی از شرایط ذیل همراه با
ویژگیهای تنوع ،موافقت ،مشارکت و کلیدی بودن بود:

5
6
7

Solnais et al.
Stasi et al.
Malhotra et al.
8
Roth

Bercea
Fortunato et al.
Yadegaridehkordi et al.
Eser et al.

1
2
3
4
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شاخص

منبع مورد استناد

شرح

دارا بودن سابقه کار مرتبط با بازاریابی ،علوم شناختی ،محیطزیست و علوم اعصاب حداقل به مدت  5سال؛ دارا بودن سابقه آموزش با
بازاریابی ،علوم شناختی ،محیطزیست و علوم اعصاب حداقل به مدت  5سال؛ دارا بودن سابقه پژوهش مرتبط با حوزه بازاریابی ،علوم
شناختی ،محیطزیست و علوم اعصاب حداقل به مدت  5سال.
جدول  -3گزینه های تأثیرگذاری بازاریابی عصبی در حوزه بازاریابی.
Table 3- Alternatives for influencing neuromarketing in the field of marketing.

منبع مورد استناد
پالسمان و
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گزینه

همکاران)2007( 1؛

لوی و

همکاران2

()2011؛ یاداوا و

همکاران3

()2017؛ باستینسن و

همکاران)2018( 4

موریس و همکاران)2009( 5؛ کوک و همکاران)2011( 6؛ وکیاتو و همکاران)2011( 7؛ وکیاتو و همکاران ()2011

طراحی و توسعه
محصول
تبلیغات

یون و همکاران)2006( 8؛ هوبرت و همکاران)2013( 9؛ باستینسن و همکاران ()2018

نحوه توزیع

نپالسمان و همکاران ()2007؛ راب و همکاران)2011( 10

قیمتگذاری

دپ و همکاران)2005( 11؛ دپ و همکاران ()2007؛ پالسمان و همکاران ()2007؛ ریمن و همکاران)2012( 12

برندسازی

هجکوک و همکاران)2012( 13؛ کاسیو و همکاران)2015( 14؛ تلپاز و همکاران)2015( 15؛ مسلی)2017( 16

تصمیم مصرفکننده

امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی بود .با توجه به اینکه قانون مشخصی برای تعداد نمونه آماری درروش  FAHPوجود ندارد و بهطور عمده،

مانند روش  AHPتعداد  5الی  20خبره پیشنهاد می شود و به تعداد زیادی شرکت کننده نیاز ندارد (احمدی و همکاران2015 ،17؛ چو و
همکاران ،)2012 ،18در راستای جامعیت دادهها و حفظ رویکرد چندبعدی ،پرسشنامهها در اختیار  20نفر از خبرگان قرار داده شد که
درنهایت 16 ،مورد از آنها دریافت گردید و برای تجزیهوتحلیل مناسب تشخیص داده شد .الزم به توضیح است ،پرسشنامههایی موردقبول
بود که نرخ ناسازگاری آنها  0.1یا کمتر باشد؛ نرخ ناسازگاری  0.1و کمتر نشاندهنده قضاوت آگاهانهای است که میتواند به دانش فرد
تحلیلکننده نسبت داده شود .درواقع اگر ماتریس مقایسه زوجی  aijیک پرسشنامه دارای نرخ ناسازگاری قابلقبول باشد ،ماتریس زوجی
فازی آن ( )ãijنیز دارای نرخ ناسازگاری قابلقبول خواهد بود .ازاینرو میتواند مقادیر صحیح موجود در ماتریس مقایسه زوجی را به ماتریس
مقایسه زوجی فازی تبدیل نمود (چو و همکاران.)2019 ،
دادهها در بازه زمانی چهارماهه از بهمن  1399تا اردیبهشت  1400گردآوری شدند .همانطور که اشاره شد ،ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس  9درجهای برای مقایسه زوجی بود.
جهت تجزیهوتحلیل یافتهها از روش تصمیمگیری چند شاخصه 19استفاده گردید؛ بهطور عمده ،این روش در پژوهشهای مرتبط با
تصمیمگیری استفاده میگردد (چو و همکاران .)2019 ،یکی از پرکاربردترین تکنیکهای این روش ،تحلیل سلسله مراتبی فازی یا FAHP

است که برای انتخاب مدل تصمیمگیری بسیار کارا است (هالدر و همکاران )2019 ،20و عدم اطمینان و مبهم بودن شاخصهای
تصمیمگیری را کنترل کرده و انعطافپذیر است .روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی یا  ،AHPروشی خوب برای کسب نظر خبرگان و
متخصصان میباشد ،اما بهدرستی نحوه تفکر انسانی را منعکس نمیکند ،زیرا خبره باید نظر خود را با اعداد دقیق بیان نماید ،در حالیکه
ً
طبیعت مقایسههای زوجی ،فازی است و خبره قاعدتا مایل است در قضاوت های خود یک بازه را اعالم کند نه یک عدد ثابت و قطعی
(گویندان و همکاران FAHP .)2014 ،برای مقایسه جفتی (دوبهدو) در شرایط واقعی ،بسیار کارآمد است .به کمک این روش ،بسیاری از
مسائل پیچیده به سطوح سلسلهمراتب متفاوت از شاخصها تجزیهشده و یک دنباله زوجی برای اولویتبندی رتبه شاخصها به دست
میآید (چو و همکاران .)2019 ،در  FAHPمیتوان از پارامترهای کیفی در ارزیابی و رتبهبندی گزینههای مختلف تصمیمگیری استفاده
نمود (موجودی و همکاران )2017 ،21و به همین دلیل ،در حوزه بازاریابی پایدار ،کاربرد بسیار دارد .روش  FAHPیکی از بهترین روشها

برای مدلسازی عدم قطعیت رفتار انسانی است (ساین و سرکار .)2019 ،22بهبیاندیگر FAHP ،عدم قطعیتهای محیطی را کاهش میدهد
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(مرزبند .)2020 ،1درروش  ،FAHPپس از تهیه نمودار سلسله مراتبی از تصمیمگیرنده یا تصمیمگیرندگان خواسته میشود تا عناصر
هر سطح را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی عناصر را با استفاده از اعداد فازی بیان نمایند (شفی سلیمی و عدالتپناه.)2020 ،2

مراحل  FAHPبه روش چانگ )1996( 3عبارتاند از:
.1

ترسیم نمودار سلسله مراتبی .در این پژوهش ،به کمک ادبیات پیشین و تحلیل پژوهشگر ،نمودار در قالب شکل  2ترسیم گردید.

.2

تعریف اعداد فازی بهمنظور انجام مقایسههای زوجی .در این مرحله اعداد فازی که برای انجام مقایسههای زوجی نیاز است ،تعریف شدند تا خبرگان
بر اساس آن نسبت به ارائه پاسخهای خود اقدام نمایند.

.3

تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با بهکارگیری اعداد فازی .در این مرحله پرسشنامه به همراه راهنما ،در اختیار خبرگان قرار گرفت .با توجه به اینکه بر
ً
اساس روش چانگ ( ،)1996معموال چندین پاسخ وجود دارد ،در یکنیمه ماتریس ،میانگین حسابی پاسخها در نظر گرفته شد.

()1

𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.

𝑛ã1
𝑘𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑝∑
⋮ ] , ã𝑖𝑗 = 𝑘=1
,
𝑗𝑖𝑝
)(1,1,1

⋯ )(1,1,1
⋮
⋱
ã𝑛1
⋯
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[=Ã

محاسبه ماتریس برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی .در این مرحله ،ابتدا مجموع عناصر هر سطح جمع زده شدند .بر
اساس رابطه زیر S ،اعداد فازی مثلثی داخل ماتریس مقایسههای زوجی هستند .در حقیقت هنگام محاسبه ماتریس ،هریک از اجزای
روش AHP

با در نظر گرفتن اعداد فازی است.
−1

()2

𝑛 𝑖 = 1, 2, … ,

𝑛

𝑛̃ = 𝑠𝑗̃ × ∑ 𝑠̃1
𝑖𝑀
[
]

.

𝑖=1

سپس ،با در نظر گرفتن عدد فازی بهصورت ( )li, mi, uiمعادله شماره به شرح ذیل نرمالسازی شد:
1
𝑖𝑚
𝑖𝑢
,
,
.
)𝑖𝑙 ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 ∑𝑛𝑖=1

()3
.4

(=̃
𝑖𝑀

در این مرحله ،درجه احتمال )µ1 = (l1, m1, u1) ≤ µ1 = (l2, m2, u2تعریف شد:

()4

𝑉(𝑀2 > 𝑀1) = 𝑆𝑢𝑏𝑥≥𝑦 [𝑚𝑖𝑛(µ𝑀1 (𝑥), µ𝑀2 (𝑦))].

یا
1
0

𝑖𝑓 𝑚2 ≥ 𝑚1
𝑖𝑓 𝑙1 ≥ 𝑢2

()5
.
𝑙1 − 𝑢2
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
(𝑚1 − 𝑢2) − (𝑚1 − 𝑙1)′
که در این رابطه m1 ،و  m2دو عدد فازی هستند و  dعرض باالترین نقطه تقاطع میان  M1و  M2را نشان میدهد.

= )𝑑( (𝑀2 ≥ 𝑀1 = ℎ𝑔𝑡 (𝑀1 ∩ 𝑀2) = µ𝑀2

{

محاسبه وزن شاخصها و گزینهها در ماتریس های مقایسه زوجی .در این مرحله بردار وزن نرمال نشده با محاسبه حداقل vهای
محاسبهشده در مرحله قبل ،به دست آمد.
.5

محاسبه بردار وزن نهایی .در مرحله آخر ،بردار وزن بهدستآمده از مرحله قبل که نرمال نشده بود ،به کمک رابطه زیر نرمال شده تا بردار وزن نهایی که
هدف نهایی از محاسبات فازی است ،به دست آید.

()6

𝑇

)𝑑′ (𝐴1
)𝑑′ (𝐴2
)𝑛𝐴( 𝑑′
,
,
…
,
.
)𝑖𝐴( ∑𝑛𝑖=1 𝑑′ (𝐴𝑖) ∑𝑛𝑖=1 𝑑′
])𝑛𝐴( ∑𝑛𝑖=1 𝑑′

[=𝑤

𝑛

𝑖𝑤 ∑ = ̃
𝑖𝑈
̃ 𝑟̃.
𝑗𝑖

()7

𝑗=1

الزم به توضیح است جهت تأیید روایی و پایایی پرسشنامه  FAHPاز روش محاسبه نرخ ناسازگاری به روش گوس و بوچر 4استفاده
گردید .نرخ ناسازگاری شاخصی است که مقدار آن نشاندهنده تناقضات و ناسازگاریهای احتمالی در ماتریس مقایسه زوجی است و

3
Chang
4

Gogus and Boucher

Marzband
Shafi Salimi and Edalatpanah

1
2
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اعداد فازی نظیر به نظیر جمع زدهشده و در معکوس فازی مجموع کل ضرب میشوند .این مرحله شبیه محاسبه وزنهای نرمال شده در

اگر مقدار آن کمتر از  0.1باشد ،پاسخها دارای اعتبار هستند ،میان مقایسههای زوج سازگاری وجود دارد و پرسشنامهها بیدقت یا تصادفی
تکمیلنشدهاند (آفرین محمد زاده و حسنزاده.)2018 ،1
جهت تجزیهوتحلیل دادهها در بخش  FAHPاز کد نو یسی در نرمافزار  MATLABنسخه  7.0.4استفاده گردید MATLAB.یک محیط
نرمافزاری برای انجام محاسبات عددی و یکزبان برنامهنویسی نسل چهارم است که در این پژوهش جعبهابزار منطق فازی 2آن ،برای
تجزیهوتحلیل دادههای فازی و رتبهبندی ،بکار گرفته شد .جعبهابزار منطق فازی ،تعدادی تابع  MATLABبرای تحلیل ،طراحی و شبیهسازی
سیستمها بر مبنای منطق فازی فراهم میکند.
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درنهایت ،وزنها و اولویتهایی که از ماتریس مقایسههای زوجی به دست میآید ،وابسته به قضاوتهای زوجی تصمیمگیرنده است و با
کمک آنها ،ارزش هر گزینه مشخص میشود و یکی از عواملی که بیشترین تأثیر را در رتبهبندی نهایی گزینهها در روشهای تصمیمگیری
چند شاخصه دارد ،امتیازدهی است .لذا جهت کسب اطمینان بیشتر در مراحل امتیازدهی ،تحلیل حساسیت بر روی گزینهها انجام شد.

در تحلیل حساسیت ،رتبهبندی به تغییرات منطقی در قضاوتهای تصمیمگیرنده موردنظر است (بالوسا و گورای .)2019 ،3لذا در این
بخش ،با تغییر وزن یکی از شاخصها ،به کمک نرمافزار  ،Expert Choiceبهطور خودکار وزن سایر معیارها نیز متناسب با آن تغییر داده
امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

شد و اثرات نهایی در رتبهبندی را میتوان به شرح شکل  5نشان داد؛ گامهای اجرایی پژوهش در قالب فلوچارت شکل  1ترسیم و ارائهشده
است.
 -2-3یافتههای پژوهش

 2-3-1اطالعات جمعیت شناختی جامعه موردمطالعه
در این بخش ،به ارائه یافتههای مرتبط با اطالعات جمعیت شناختی پژوهش پرداختهشده است که بر اساس آن ،میانگین سن خبرگان
موردمطالعه 42/5 ،سال و میانگین سابقه شغلی آنها 10/5 ،سال بوده است (جدول .)4
جدول  -4خالصه اطالعات جمعیت شناختی.
Table 4- Summary of demographic information.

جنسیت

تعداد

میانگین سن
(سال)

میانگین سابقه
شغلی (سال)

حوزه فعالیت

زن

5

41

9

مرد

11

44

12

صاحبنظر در حوزه علوم شناختی /کارشناس فروش شرکت تبلیغاتی/
متخصص حوزه بازاریابی /متخصص حوزه علوم شناختی /متخصص علوم
اعصاب.
متخصص حوزه بازاریابی /پژوهشگر علوم اعصاب /صاحبنظر حوزه بازاریابی
عصبی /صاحبنظر حوزه بازاریابی /بازاریاب حرفهای /بازاریاب حرفهای/
متخصص حوزه محیطزیست /بازاریاب حرفهای /مدیر شرکت تبلیغاتی /بازاریاب
حرفهای /صاحبنظر در حوزه محیطزیست.

مجموع

16

42.5

10.5

-

 2-3-2تحلیل سلسله مراتبی فازی
در این بخش ،با کدگذاریهای جدول  ،5به بررسی یافتههای تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداختهشده است.

Balusa and Gorai

3

Afarin Mohammadzadeh and Hasanzadeh
Fuzzy Logic Toolbox

1
2
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شکل  -1فلوچارت گامهای اجرایی پژوهش.
Figure 1- Flowchart of research implementation steps.

جدول  -5کدگذاری شاخصها و گزینهها.
Table 5- Coding criteria and alternatives.
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کد

شاخص

کد

گزینه

C1

هزینه

D1

طراحی و توسعه محصول

C2

دقت

D2

تبلیغات

C3

مفید بودن

D3

نحوه توزیع

C4

کاوش حافظه و احساسات

D4

قیمتگذاری

C5

کیفیت اطالعات

D5

برندسازی

C6

صرفهجویی در زمان

D6

تصمیم مصرفکننده

C7

تعصب و سونگری

در شکل  ،2مدل تصمیمگیری چند شاخصه (درخت سلسله مراتبی) پیشنهادی ترسیمشده است؛ بر اساس دادههای مستخرج از ادبیات و
پیشینه پژوهش ،در سطح شاخصها ،شاخصهای بازاریابی عصبی شامل هزینه ،دقت ،مفید بودن ،صرفهجویی در زمان ،کیفیت اطالعات،
تصب و سوگیری ،کاوش حافظه و احساسات ( C1تا  )C7برگزیده شدند و در سطح گزینهها ،طراحی و توسعه محصول ،تبلیغات ،نحوه
امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

توزیع ،قیمتگذاری ،برندسازی و تصمیم مصرفکننده ( D1تا  )D6برگزیده شدند .بدین ترتیب بر اساس این  7شاخص 6 ،گزینه که
حوزههای تأثیرگذاری بازاریابی عصبی هستند ،ارزیابی و اولویتبندی میشوند.

شکل  -2مدل تصمیم گیری پیشنهادی (درخت سلسله مراتبی)؛ بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار.
Figure 2- proposed decision model; Neuromarketing for sustainable products.

جداول مقایسههای زوجی در جدولهای  6تا  13ارائهشدهاند .وزن نهایی و رتبه هر شاخص در شکلهای  3و  4بیانشده است.
جدول  -6مقایسه زوجی شاخصها در سطح هدف.
Table 6- Pairwise comparison with respect to goal.

شاخص

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C1

()1 1 1

()0.17 0.2 0.25

()0.13 0.14 0.17

()0.25 0.33 0.5

()0.25 0.33 0.5

()0.25 0.33 0.5

()0.33 0.5 1

C2

()4 5 5.8

()1 1 1

()0.33 0.5 1

()1 2 3

()1 2 3

() 1 2 3

()2 3 4

C3

()6 7 8

(3

)1 2

()1 1 1

()1 2 3

()3 4 5

() 2 3 4

()5 6 7

C4

()2 3 4

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()1 2 3

() 1 2 3

()2 3 4

C5

()2 3 4

()0.33 0.5 1

()0.2 0.25 0.33

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()0.33 0.5 1

()1 2 3

C6

()2 3 4

()0.33 0.5 1

()0.25 0.33 0.5

()0.33 0.5 1

()1 2 3

() 1 1 1

()2 3 4

C7

()1 2 3

()0.25 0.33 0.5

()0.14 0.17 0.2

()0.25 0.33 0.5

()0.33 0.5 1

()0.25 0.33 0.5

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.025و .CRg: 0.039

جدول  -7مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص هزینه.
Table 7- Alternative pairwise comparisons with respect to cost.

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()4 5 6

()6 7 8

()1 2 3

()4 5 6

()7 8 9

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.13 0.14 0.17

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

()0.17 0.2 0.25

()0.17 0.2 0.25

()0.33 0.5 1

D4

()0.33 0.5 1

()1 2 3

()4 5 6

()1 1 1

()1 2 3

()4 5 6

D5

()0.17 0.2 0.25

()1 2 3

()4 5 6

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()3 4 5

D6

()0.11 0.13 0.14

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.17 0.2 0.25

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1
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نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.032و .CRg: 0.091

جدول  -8مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص دقت.
Table 8- Alternative pairwise comparisons with respect to accuracy.
D1

()1 1 1

()4 5 6

()6 7 8

()1 2 3

()4 5 6

()7 8 9

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.13 0.14 0.17

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

()0.17 0.2 0.25

()0.17 0.2 0.25

()0.33 0.5 1

D4

()0.33 0.5 1

()1 2 3

()4 5 6

()1 1 1

()1 2 3

()4 5 6

D5

()0.17 0.2 0.25

()1 2 3

()4 5 6

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()3 4 5

D6

()0.11 0.13 0.14

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.17 0.2 0.25

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.040و .CRg: 0.091

جدول  -9مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص مفید بودن.
Table 9- Alternative pairwise comparisons with respect to usefulness.

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()3 4 5

()7 8 9

()3 4 5

()2 3 4

( )9 9 9

D2

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

()4 5 6

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.11 0.13 0.14

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()0.11 0.13 0.14

()0.2 0.25 0.33

()0.33 0.5 1

D4

()0.2 0.25 0.33

()1 2 3

()7 8 9

()1 1 1

()1 2 3

()5 6 7

D5

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()3 4 5

D6

()0.11 0.11 0.11

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.14 0.17 0.2

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.042و .CRg: 0.097

جدول  -10مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص کاوش حافظه و احساسات.
Table 10- Alternative pairwise comparisons with respect to probing memory and emotions.

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()4 5 6

()7 8 9

()1 2 3

()3 4 5

( )6 7 8

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.11 0.13 0.14

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

()0.14 0.17 0.2

()0.2 0.25 0.33

()0.33 0.5 1

D4

()0.33 0.5 1

()1 2 3

()5 6 7

()1 1 1

()1 2 3

()4 5 6

D5

()0.2 0.25 0.33

()1 2 3

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()3 4 5

D6

()0.12 0.14 0.17

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.17 0.2 0.25

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.025و .CRg: 0.067

تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

جدول  -11مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص کیفیت اطالعات.
Table 11- Alternative pairwise comparisons with respect to information quality.
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گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()4 5 6

()7 8 9

()2 3 4

() 3 4 5

()7 8 9

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()3 4 5

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.11 0.13 0.14

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

()0.14 0.17 0.2

()0.17 0.2 0.25

()0.33 0.5 1

D4

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()5 6 7

()1 1 1

() 1 2 3

()2 3 4

D5

()0.2 0.25 0.33

()1 2 3

()4 5 6

()0.33 0.5 1

() 1 1 1

()4 5 6

D6

()0.11 0.12 0.14

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.25 0.33 0.5

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.038و .CRg: 0.091

جدول  -12مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص صرفهجویی در زمان.
Table 12- Alternative pairwise comparisons with respect to time-saving.

امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()4 5 6

()6 7 8

()1 2 3

() 3 4 5

()7 8 9

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()1 2 3

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()2 3 4

D3

()0.13 0.14 0.17

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()0.17 0.2 0.25

()0.17 0.2 0.25

()0.33 0.5 1

D4

()0.33 0.5 1

()1 2 3

()4 5 6

()1 1 1

() 1 2 3

()4 5 6

D5

()0.2 0.25 0.33

()1 2 3

()4 5 6

()0.33 0.5 1

() 1 1 1

()3 4 5

D6

()0.11 0.12 0.14

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.17 0.2 0.25

()0.2 0.25 0.33

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.034و .CRg: 0.091

جدول  -13مقایسه زوجی گزینهها با بررسی نقش شاخص تعصب و سونگری.
Table 13- Alternative pairwise comparisons with respect to biasness.

گزینه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D1

()1 1 1

()7 8 9

()1 2 3

()3 4 5

() 2 3 4

()4 5 6

D2

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

() 1 2 3

()2 3 4

D3

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

()1 1 1

()0.14 0.17 0.2

()0.33 0.5 1

()0.33 0.5 1

D4

()0.25 0.33 0.5

()5 6 7

()4 5 6

()1 1 1

() 4 5 6

()2 3 4

D5

()0.2 0.25 0.33

()5 6 7

()4 5 6

()0.33 0.5 1

() 1 1 1

()3 4 5

D6

()0.25 0.33 0.5

()1 2 3

()0.17 0.2 0.25

()0.25 0.33 0.5

()0.17 0.2 0.25

()1 1 1

نرخ ناسازگاری؛  CRm: 0.029و .CRg: 0.083

براساس دادههای سازماندهی شده برای هر شاخص و گزینه در جداول  6تا  ،13میتوان وزن نهایی شاخصها و گزینهها را محاسبه کرد.
درنهایت ،وزن نهایی شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار بهصورت شکل  3و وزن نهایی گزینههای پیشرفت
بازاریابی محصوالت پایدار با استفاده از بازاریابی عصبی در قالب شکل  4نشان دادهشده است؛ بر این اساس ،در میان شاخصها ،شاخص
«دقت» با وزن  0.399باالترین رتبه و شاخص «هزینه» با وزن  0.008پایینترین رتبه را دارد .همچنین در میان گزینهها ،گزینه «تبلیغات»
با وزن نهایی  0.599باالترین تأثیر و گزینه «نحوه توزیع» با وزن  0.032پایینترین تأثیر را از بازاریابی عصبی محصوالت پایدار میپذیرد.
در شکل  ، 5نتیجه تحلیل حساسیت تغییر وزن شاخص دقت و در پی آن ،تغییر وزنهای  6شاخص دیگر نشان دادهشده است .یافتههای
بهدستآمده از شکل  5نشان میدهد که در تحلیل حساسیت بر اساس پویایی نسبت به هدف کلی ،بیشترین حساسیت به ترتیب مربوط به
شاخصهای دقت ( ،)48.4%کاوش حافظه و احساسات (  ،)33.1%تعصب و سونگری ( ،)30%کیفیت اطالعات (  ،)25.8%مفید
بودن (  ،)21.2%صرفهجویی در زمان (  )16.3%و هزینه (  )9.8%است ،بهبیاندیگر در بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر  6گزینه
موردمطالعه ،شاخص دقت ،بی شترین تأثیر را داشته است .در مقایسه نتیجه تحلیل حساسیت با نتیجه تحلیل سلسله مراتبی فازی ،باید
گفت ،ترتیب اولویتهای شاخصهای «تعصب و سونگری» و «کاوش حافظه و احساسات» تغییر پیداکرده است و سایر موارد بدون تغییر

باقیماندهاند .بهبیاندیگر ،تحلیل حساسیت نشان میدهد شاخص «کاوش حافظه و احساسات» تأثیر بیشتری از «تعصب و سونگری»
بر گزینههای موردمطالعه دارد و از حساست بیشتری برخوردار است .در اولویتبندی گزینهها نیز همان نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی
حاصل گردید و تبلیغات ( )52/1%رتبه اول را به خود اختصاص داده است .پسازآن ،طراحی و توسعه محصول ( ،)47/3%برندسازی
( ،)46/9%تصمیم مصرفکننده ( ،)22/7%قیمتگذاری ( )10/8%و نحوه توزیع ( )9/2%قرار دارند
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معیارها

وزن نهایی شاخص ها
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0.192

مفید بودن

0.254

کاوش حافظه و احساسات
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کیفیت اطالعات

0.064

صرفه جویی درزمان

0.287

تعصب و سونگری

شکل  -3وزن نهایی شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار.
Figure 3- The final weight of neuromarketing evaluation criteria for sustainable products.
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توزیع
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قیمت گذاری
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برندسازی

0.083

تصمیم مصرف کننده

شکل  -4وزن نهایی گزینه های پیشرفت بازاریابی محصوالت پایدار با استفاده از بازاریابی عصبی.
Figure 4- The final weight of sustainable product marketing options using neuromarketing.

شکل  -5تحلیل حساسیت شاخصها بر اساس پویایی نسبت به هدف کلی.
Figure 5- Sensitivity analysis of criterions based on dynamics in relation to the overall goal.

تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

0.008

هزینه
دقت

417

 -3بحث و نتیجهگیری
پیشرفتهای سریع در حوزه بازاریابی عصبی ،عالقهمندی به بررسی پاسخهای مغزی به محرکهای بازاریابی برای مصرفکنندگان را افزایش
داده است .با توجه به این مسئله که پیشبینی رفتار مصرفکنندگان و تالشهای بازاریابی در راستای حفظ مشتریان فعلی ،جذب مشتریان
جدید و افزایش میزان فروش از اهمیت بسیاری برخوردار است و سبب انجام برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت دقیق و هدفمند میشود،
پرداختن به حوزه نوظهور بازاریابی عصبی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .از دیگر سو ،حوزه پایداری و محصوالت پایدار که برای حفظ
محیطزیست ،اهمیت ویژهای قائل هستند ،در چند دهه اخیر موردتوجه قرار دادهشدهاند.

418

لذا با توجه به نوپا بودن هر دو حوزه و وجود شکاف نظری جدی و عدم پرداختن به ارتباط میان آنها در راستای تأثیرگذاری در برنامههای
تحلیل و مدیریت بازار (بازاریابی) ،پژوهش حاضر باهدف تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای
محص والت پایدار انجام شد .الزم به توضیح است با توجه به بهکارگیری روش تصمیمگیری چند شاخصه ،استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی یا  FAHPو تحلیل حساسیت در این پژوهش صورت پذیرفت تا درک عمیقی از مسئله حاصل گردد .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش ،ازآنجهت ارزشمند است که از دیدگاه افرادی بررسیشده که در حوزه علوم شناختی و اعصاب ،بازاریابی و محیطزیست،

امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

متخصص ،صاحبنظر و صاحبتجربه بودند .پژوهش حاضر در موضوع ،روش پژوهش و محتوا دارای نوآوری بوده و نتایج آن میتواند
برای کارشناسان فروش ،آژانسهای تبلیغاتی و بازاریابی ،پژوهشگران و سایر ذینفعان در فرایند مدیریت بازار و عالقهمندان به محیطزیست
کاربردی باشد.
درمجموع میتوان نتایج پژوهش را به شرح ذیل بیان کرد؛ بر اساس نتایج مطالعات و پیشینه پژوهش ،هفت شاخص شامل هزینه ،دقت،
مفید بودن ،کاوش حافظه و احساسات ،کیفیت اطالعات ،صرفهجویی در زمان و تعصب و سونگری بهعنوان شاخصهای ارزیابی بازاریابی
عصبی شناسایی شدند .همچنین گزینه های مدل سلسله مراتبی عبارت بودند از :طراحی و توسعه محصول ،تبلیغات ،نحوه توزیع،
قیمتگذاری ،برندسازی و تصمیم مصرفکننده که بهعنوان حوزههای تأثیرپذیر از بازاریابی عصبی ارائه شدند.
 -3-1بحث و نتایج در خصوص شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی

تحلیل سلسله مراتبی فازی (شکل  )3نشان میدهد در میان شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی ،شاخص «دقت» با وزن نهایی 0.399
باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است؛ به این معنا که مهمترین شاخص بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار ،دقت باالی آن
است ،زیرا بازاریابی سنتی سعی در حدس زدن رفتار مصرفکنندگان دارد ،اما بازاریابی عصبی با تأکید بر بخش ناخودآگاه ذهن ،با دقت
باالیی میتواند رفتار مصرفکنندگان را پیش بینی کرده و دلیل بسیاری از خریدهای ناگهانی و هیجانی را نیز توضیح دهد .لذا «دقت»
بهعنوان رتبه اول شاخصهای ارزیابی بازاریابی عصبی قرار داشته و برای محصوالت پایدار اازآنجهت حائز اهمیت است که میتواند برای
شاخصهای بازاریابی ،برنامه ریزی دقیق انجام دهد .این شاخص تاکنون در مطالعات پیشینه پژوهش برای محصوالت پایدار موردبررسی
قرار نگرفته که نشاندهنده نوآوری پژوهش و سهم پژوهش در دانشافزایی است.
شاخص دوم «تعصب و سونگری» با وزن نهایی  0.287است؛ با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای بسیار مهم بازاریابی عصبی ،پیشبینی
ً
و تحلیل رفتار مصرفکنندگان با کمک علوم اعصاب و علوم شناختی است و نتایج گاها ممکن است با آنچه مصرفکننده اظهار یا ادعا
میکند ،متفاوت باشد ،میتوان به کمک تکنیکهای بازاری ابی عصبی برای بازاریابی محصوالت پایدار ،یک برنامهریزی دقیق و فارغ از
هرگونه تعصب و تمایالت شخصی انجام داد؛ به عبارت دیگر ،این شاخص یکی از دالیل مهم استفاده از بازاریابی عصبی است که میتواند
سو استفادههای شخصی یا گروهی افراد برای صرف هزینههای غیر مدیریتشده بازاریابی را کاهش دهد .تولید و بازاریابی محصوالت
پایدار نیازمند ارائه یک برنامه مدون است که برای آن به کمک تکنیکهای بازاریابی عصبی ،اعمالنظرهای شخصی و سلیقهای ذینفعان
کاهش مییابد .دانش ثانی و همکاران ( )2017در پژوهش خود ،به اهمیت این شاخص اشارهکردهاند.
سومین شاخص «کاوش حافظه و احساسات» با وزن نهایی  0.254است؛ بازاریابی عصبی به دلیل دسترسی به اطالعات ذهنی ناخودآگاه
افراد ،میتواند از دالیل رفتارهای هیجانی و احساسی و خریدهای ناگهانی مصرفکنندگان مطلع شود که البته برای رعایت اصول اخالقی،
باید با تمای ل و رضایت مشتریان درگیر در این فرایند انجام شود .با عنایت به اینکه تمایل به خرید محصوالت پایدار در راستای حفظ

محیطزیست در حال افزایش است و مصرفکنندگان در سالهای اخیر ،توجه بیشتری برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی مبذول
کردهاند ،لزوم بهکارگیری بازاریابی عصبی که یکی از شاخص های مهم آن ،کاوش عمیق حافظه و احساسات افراد است و هیجانات و
ُ
عواطف مصرفکنندگان بر رفتار خرید آنها تأثیر میگذارد ،ضرورت دارد .اتامندی و سوتیل مارتین ( ،)2020دانشثانی و همکاران
( )2017و اکبری ( )2014نیز بر تأثیر بازاریابی عصبی بر احساسات و عواطف افراد تأکید داشتهاند.
الزم به توضیح است نتیجه تحلیل حساسیت نشان داد که شاخص «کاوش حافظه و احساسات» رتبه دوم و شاخص «تعصب و سونگری»
رتبه سوم را به خود اختصاص داده است ،اما جایگاه سایر شاخصها و گزینهها بدون تغییر نسبت به نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی
باقی ماند .بر این اساس ،با تغییر وزن شاخص «دقت» ،میزان تأثیر شاخص «کاوش حافظه و احساسات» بیشتر از شاخص «تعصب و
سونگری» ارزیابی گردید (شکل .)5
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شاخص چهارم «کیفیت اطالعات» با وزن نهایی  0.209میباشد؛ تکنیکهای بازاریابی عصبی به دلیل ادغام حوزه بازاریابی با
روشهای علوم اعصاب ،اطالعات شفاف و واقعی را نسبت به اظهارات و ادعاهای مصرفکنندگان ارائه میدهند ،زیرا همانطور که بیان
گردید ،امکان دسترسی به الیههای ذهن فراهمشده و دادههای استخراجی از تکنیکهای بازاریابی عصبی ،نسبت به بازاریابی سنتی دارای
بنابراین بازاریابی عصبی کمک می کند به اطالعات باکیفیت دسترسی پیدا شود .بازاریابی برای محصوالت پایدار نیازمند وجود اطالعات
دقیق و صحیح است تا بر اساس آنها بتوان برنامهریزی مبتنی بر واقعیت انجام داد .این شاخص برای محصوالت پایدار در پژوهشهای
پیشین تاکنون مورد آزمون قرار نگرفته و سهم پژوهش در دانشافزایی را نشان میدهد .تنها پژوهش بوکووا و همکاران ( )2021بر ایجاد
دادههای عینی در بازاریابی عصبی تأکید کردهاند.
شاخص پنجم «مفید بودن» با وزن نهایی  0.192است؛ با عنایت بهدقت باالی تکنیکهای بازاریابی عصبی در مقایسه با بازاریابی
سنتی ،اطالعات مستخرج دارای دادههای بیهوده و حشو کمتر و دادههای مفید بیشتری هستند .لذا با توجه به محدودیت منابع جهت
بازاریابی محصوالت پایدار ،بهکارگیری بازاریابی عصبی کمک میکند تا اطالعات مفید بیشتری در اختیار برنامهریزان و سیاستگذاران
ً
ً
قرار داده شود .بهبیاندیگر در روشهای بازاریابی سنتی معموال حجم زیادی از اطالعات غیرمفید یا نسبتا مفید گردآوری میشود اما در
بازاریابی عصبی ،عمده اطالعات مفید هستند ،هرچند کمیت کمتری داشته باشند .نتایج پژوهشهای کومار و همکاران (،)2017
گویندان و همکاران ( )2014و اکبری ( )2014نتایج این بخش را تأیید کرده است.
ششمین شاخص «صرفهجویی در زمان» با وزن نهایی  0.064است؛ بازاریابی عصبی به دلیل استفاده از تکنیکهای دقیق ،نیازمند
صرف زمان کمتری در مقایسه با روشهای بازاریابی سنتی برای محصوالت پایدار است ،زیرا روشهای سنتی نیازمند صرف زمان جهت
گردآوری دادهها ،حذف دادههای غیرمفید و اضافی ،دستهبندی دادهها و حدس احتمالی رفتار مصرفکنندگان است؛ اما بازاریابی عصبی
به دلیل استفاده از تجهیزات خاص و دسترسی به ذهن ناخودآگاه افراد ،در بازه زمانی کمتر ،دادههای مفیدتری را فراهم میآورد .با توجه
به این مسئله که تولید و بازاریابی محصوالت پایدار در راستای کاهش آسیبهای زیستمحیطی مطرح میشود ،کاهش بازه زمانی و
صرفهجویی در زمان برای طرحریزی و اجرای فرایندهای بازاریابی نسبت به محصوالت غیر پایدار اهمیت دوچندان دارد .کنستانتینو و
همکاران ( )2017اعتقاددارند فرایند بازاریابی عصبی ،کوتاهمدت نیست که میتوان این دیدگاه را دلیل قرارگیری شاخص «صرفهجویی
ً
در زمان» در جایگاه ششمین شاخص ارزیابی و با وزن نهایی نسبتا پایین نسبت به شاخصهای قبل ،بیان کرد؛ بنابراین« ،صرفهجویی
در زمان» یک شاخص مهم است ،اما در رتبه پایینی نسبت به شاخصهای دیگر قرار دارد .البته باید دقت نمود شاید گردآوری دادهها
درروش بازاریابی عصبی کوتاهمدت نباشد ،اما پیشبینی رفتار خرید محصوالت پایدار نسبت به روشهای سنتی نیازمند زمان کمتری
است.
هفتمین شاخص «هزینه» با وزن نهایی  0.008است؛ شاخص «هزینه» بهعنوان آخرین شاخص ،یکی از شاخصهای ارزیابی بازاریابی
ً
عصبی است که در رتبه آخر قرارگرفته است که این نتیجه کامال قابلبحث است .استفاده از تکنیکهای بازاریابی عصبی نسبت به
روش های بازاریابی سنتی دارای هزینه باالتری هستند که در پژوهش کنستانتینو و همکاران ( ،)2017کومار و همکاران ( )2017و
گویندان و همکاران ( )2014نیز مورد تأیید قرارگرفتهاند .برای محصوالت پایدار ،این شاخص در کوتاهمدت ،هزینه بیشتری نسبت به

تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

دقت باالتر و کیفیت بیشتر هستند .در بسیاری از موارد ،مشتریان اطالعاتی را ارائه میدهند که خالف ذهنیت و تمایل واقعی آنها است،

روشهای سنتی دارد ،اما در میان مدت و بلندمدت به دلیل مزایای مهمی که بازاریابی عصبی دارد و سبب افزایش میزان فروش (اکبری،
 )2014میگردد ،کاهش هزینه اتفاق میافتد ،به بیان بهتر ،بازاریابی عصبی یک سرمایهگذاری هزینهای است.
درمجموع می توان گفت ،بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار به دلیل دقت و کیفیت باالی اطالعات مستخرج و امکان دسترسی به
ذهن مصرفکنندگان یک گزینه بسیار مناسب است و پیشنهاد میشود مورداستفاده کسبوکارها برای تولید محصوالت
سازگاربامحیطزیست ،برنامهریزان و سیاستگذاران برای تدوین بستههای حمایتی از تولید محصوالت پایدار قرار گیرد.
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 -3-2بحث و نتایج در خصوص گزینههای پیشرفت بازاریابی برای محصوالت پایدار

شکل  4نشان میدهد ،در میان گزینه های بازاریابی برای محصوالت پایدار متأثر از بازاریابی عصبی ،رتبه اول به «تبلیغات» با وزن نهایی
0.599؛ رتبه دوم به «طراحی و توسعه محصول» با وزن نهایی 0.213؛ رتبه سوم به «برندسازی» با وزن نهایی 0.203؛ رتبه چهارم به
«تصمیم مصرفکننده» با وزن نهایی 0.083؛ رتبه پنجم به «قیمتگذاری» با وزن نهایی 0.044؛ و رتبه ششم به «نحوه توزیع» با وزن
 0.032اختصاص دارد.
امیری و ستایشی /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره ،3پاییز  ،1401صفحه404-424 :

بر این اساس ،عناصر آمیخته بازاریابی  4pشامل محصول ،قیمت ،توزیع و ترویج به ترتیب رتبههای  6 ،5 ،2و  1را بر اساس تحلیل سلسله
مراتبی فازی کسب نمودهاند؛ «تبلیغات» بهعنوان گزینه اول ،بهصورت کامل تحت تأثیر شاخصهای بازاریابی عصبی قرار میگیرد و برای
تبلیغات محصوالت پایدار پیشنهاد میشود از تکنیکهای بازاریابی عصبی استفاده شود .گزینه دوم «طراحی و توسعه محصول» است؛ با
توجه به اینکه بازاریابی برای محصوالت پایدار ،نیازمند استفاده از مواد اولیه و مصرفی و همچنین طراحی صنعتی ویژهای کمضرر برای
محیطزیست است و از سوی دیگر ،بازاریابی عصبی با شناخت و پیشبینی دقیق خواست و سالیق مشتریان ،میتواند چارچوب مشخصی
برای فرایند طراحی و توسعه محصوالت ارائه دهد ،این گزینه نیز تأثیر قابلتوجهی از بازاریابی عصبی میپذیرد .سومین گزینه« ،برندسازی»
است که در برای محصوالت پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر است ،زیرا محصوالت پایدار برای معرفی و شناخته شدن نیاز به برندهای
شناختهشده دارند و این در حالی است که بازاریابی عصبی تأثیرگذاری مستقیم بر ذهن مشتریان دارد و کمک میکند محصول پایدار به
خاطر سپرده شود .چهارمین گزینه نیز ،تأثیر بازاریابی عصبی بر «تصمیم مصرفکننده» را نشان میدهد ،زیرا مصرفکنندگان متأثر از
تبلیغات و برند و با تطبیق محصوالت تولیدی با سالیق و نیازهای خود ،اقدام به خرید مینمایند .در خصوص چهار گزینه مذکور،
جالبتوجه است که در سال  1975پپسی یک کمپین بازاریابی با عنوان «چالش پپسی» آغاز نمود .این پژوهش ،برای سالهای متوالی در
مراکز خرید امریکا انجام میشد و از مردم دعوت می شد تا در آزمایش امتحان کردن طعم دو نوشیدنی کوکاکوال و پپسی با چشمان بسته
شرکت کنند .نتیجه نشان داد ،بیش از  57%از شرکتکنندگان ،پپسی را بر کوکاکوال ترجیح میدهند .در سال  ،2003این تبلیغ مونتاگ را
با یک ابهام روبرو کرد :اگر افراد مزه پپسی را ترجیح می دهند ،چرا کوکاکوال فروش بیشتری دارد؟ لذا آزمایش را تکرار کرد .او متوجه شد
زمانی که آزمونشونده از برند نوشابه اطالعی ندارد ،حوزه چشایی در مغز او فعال میشود ،اما زمانی که برند نوشابه به او گفته میشود،
بخش حافظه او فعالیتهایی را نشان میدهد؛ بنابراین بازاریابی عصبی ثابت میکند که تبلیغات و وفاداری به برند ،انگیزه قویتری نسبت
به مزه ایجاد میکند و تصمیم مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد .گزینه پنجم «قیمتگذاری» است که یکی دیگر از عناصر آمیخته
بازاریابی محسوب شده و پیشنهاد میگردد با توجه به تعداد کم محصوالت پایدار موجود و عالقهمندی و توانمندی قشر مرفه جامعه به این
ً
حوزه به دلیل سطح درآمدی نسبتا باال ،از روشهای قیمتگذاری نفوذی و پایینتر از رقبا استفاده نگردد .درنهایت ،گزینه ششم و آخر،
ً
«نحوه توزیع» است که در حال حاضر بازاریابی عصبی هنوز ورود زیادی به این حوزه نکرده و روشهای توزیع سنتی و عصبی نسبتا مشابه
هستند .این بخش از نتایج با نتایج پژوهشهای اتامندی و سوتیل مارتین ( )2020در خصوص تبلیغات؛ داوری و همکاران ( )2020در
خصوص تصمیم مصرفکننده و برندسازی؛ مقیمیکیا و نجفی ( )2019در رابطه با تفاوت رتبه میان عناصر آمیخته بازاریابی؛ اکبری
( )2014در خصوص تبلیغات ،برندسازی و تصمیم مصرفکننده همسو است .در رابطه با «نحوه توزیع» و «قیمتگذاری» پژوهش مرتبطی
انجامنشده که نشاندهنده نوآوری و سهم پژوهش در دانشافزایی است.
درمجموع می توان گفت ،بازاریابی عصبی بر هر شش حوزه بازاریابی محصوالت پایدار تأثیرگذار است ،اما اهمیت آنها بر اساس تحلیل
سلسله مراتبی فازی با یکدیگر تفاوت دارد .لذا میتوان پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش را به شرح ذیل بیان کرد:

 از ظرفیت افراد مورد تأیید شهروندان و معتبر، جهت تبلیغات محصوالت پایدار و توسعه برند آنها،پیشنهاد میشود مدیران فروش و کسبوکارها
.جامعه استفاده نمایند
پیشنهاد میشود بستههای خدمات حمایتی شامل حمایت مالی جهت تجاریسازی محصوالت و برنامههای توانمندسازی (آموزشهای تخصصی
. برای تولیدکنندگان محصوالت پایدار تدوین شود،و مشاوره) توسط سازمانهای ذیربط ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست
 آموزش مهارتی،پیشنهاد میشود رشته بازاریابی عصبی در دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاهها برای فراگیران ارائه شود تا متخصصان تبلیغات حرفهای
.داده شوند

421

 از ظرفیت روشهای بازاریابی عصبی بهره برده و در تدوین، برای تدوین برنامه مدیریت بازار محصوالت پایدار،پیشنهاد میشود مدیران کسبوکارها
. هزینهای را به این حوزه اختصاص دهند،سند راهبردی خود

−
−
−
−

 این پژوهش دارای محدودیتهایی ازجمله دشواری دسترسی به نخبگان و متخصصان جهت گردآوری دادهها با توجه به تعداد،درنهایت
 بدین منظور پیشنهادها برای.کم آنها در کشور و همچنین عدم وجود پیشینه کافی مرتبط با حوزه بازاریابی عصبی و پایداری بود
:پژوهشهای آتی عبارتاند از
−

تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار

، رابطه میان تکنیکهای بازاریابی عصبی با شاخصهای بازاریابی عصبی برای محصوالت پایدار بررسی شود،در یک مطالعه

−

، مقایسه شوند، میزان اثربخشی روشهای بازاریابی سنتی با روشهای بازاریابی برای محصوالت پایدار،در یک مطالعه
 برای اولویتبندی سطوح وFANP ) وISM(  از سایر روشهای تصمیمگیری چند شاخصه مانند تحلیل ساختاری تفسیری،در یک مطالعه مشابه
.شاخصها استفاده شود

−

منابع مالی
. حمایت مالی دریافت نشده است،برای انجام پژوهش حاضر از هیچ فرد یا سازمان

تعارض با منافع
 نسخه نهایی ارسالشده را، همه نو یسندگان،بدینوسیله تأیید میگردد که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد
ً
 قبال چاپنشده و در حال حاضر تحت انتشار، اثر اصلی بوده، نویسندگان تضمین میکنند که مقاله، همچنین.مشاهده و تأیید کردهاند
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