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 چکیده

ی است. بدیهامروزه بازاریابی عصبی یکی از شاخه های مهم علم بازاریابی به شمار می آید. هدف بازاریابی، جذب مشتری از طریق تاثیرگذاری بر افراد 

افزایش استفاده از تکنیک های بازاریابی عصبی برای است شناخت تاثیر ویژگی های رفتارهای انسانی می تواند در دستیابی به این هدف موثر واقع شود. 

به هر حال  های تصمیم گیری بطور همزمان هم برای مشتریان و هم برای بازاریابان یک مزیت محسوب می شود.زیابی اولویت های مشتری و فرآیندار

سازی منتقدان به محدودیت تمایل و اراده ی اختیاری مشتری و همچنین توانایی کاهش یافته شان برای تصمیمات فرد در رفتار خرید به علت پیاده 

باشد. از این تحقیق نتیجه  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ابزار بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده جهت خرید نهایی میبازاریابی عصبی تاکید می کنند. 

پژوهشی استفاده کرد. فقط گذشت  -فقط مربوط به تبلیغات نمی شود بلکه می توان از آن در کلیه فعالیت های علمی بازاریابی عصبی فعالیت می شود که 

  ی نوین کمک کند. می تواند به موجه بودن این حوزه زمان 
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 .مقدمه1

این (. ۷1۲۰و همکاران ، 4رشته ی جدیدی است که از ترکیب علم عصب شناسی، روانشناسی و اقتصاد حاصل شده است )لی 3عصبیعلم بازاریابی 

ه این موضوع می پردازد که مغز چگونه تحت بعصبی بازاریابی  مطرح شد. علم 5توسط برنده ی جایزه ی نوبل، ال اسمیت ۲۰۰۲اصطالح اولین بار در سال 

ی مغزی تاثیر تبلیغات تجاری قرار می گیرد. برای بررسی میزان تاثیر گذاری، فعالیت مغزی ناشی از مواجهه با تبلیغات توسط روش های تصویربردار

کالسیک، اندازه گیری ترجیحات مشتریان نسبت به نوع  در مطالعات بازاریابی(. ۲۰15، ۷و اندازه گیری می شود )لیبورند و لویس 6همچون اف ام آر آی

و  برندا ویژه ای از تبلیغات یا کاال به دلیل احتمال وجود خطاهای شناختی سخت بود. در مطالعات امروزی، هم بسته های عصبی مغزی که با آشنایی ب

نگرانی های موجود در این حوزه، در ارتباط با مسائل اخالقی و نگرانی یکی از (. 41۲۰ ،و همکاران 8می شوند، بررسی می شود )مک کالر ترجیح کاال فعال

 ، مشتریان را به مصرف کنندگانی بدون اختیار تبدیل کنند.ری با استفاده از این علم نوظهوردر این زمینه است که شرکت های تجا

های تصمیم گیری بطور همزمان هم برای مشتریان و هم برای فرآیند زیابی اولویت های مشتری وافزایش استفاده از تکنیک های بازاریابی عصبی برای ار

رای بازاریابان یک مزیت محسوب می شود. به هر حال منتقدان به محدودیت تمایل و اراده ی اختیاری مشتری و همچنین توانایی کاهش یافته شان ب

کنند. بازاریابی عصبی آخرین پیشرفت ها در اسکن مغز برای یاد گیری بیشتر  تصمیمات فرد در رفتار خرید به علت پیاده سازی بازاریابی عصبی تاکید می

در مغز، که در  "دکمه خرید"درباره فرآیند روانی که در تصمیم گیری خرید مصرف کننده وجود دارد را استفاده می کنند. یک گفته و بیانیه انتقادی درباره 

تعیین کند. از آنجاییکه همه فرآیندهای شناختی و  ،ر حوزه مغزی که مسئول تصمیم گیری نهایی استاین نظریه می تواند رفتار خرید مصرف کننده را د

با ( 5۲۰1 ،9و برنز ند. )آریلعصبی در ارتباط با تصمیم گیری های خرید هستند می توانند به وسیله چندین عامل که چندین عاملی نامیده می شوند رد شو

عصبی، آنها پی بردند که تبلیغات جذاب تر، قشر مخ پسین و مغز پیشین و جسم مخطط پیشین را که برای احساسات در استفاده از ابزارهای بازاریابی 

فعال نمی شوند.  ،فرآیند تصمیم گیری و شناخت پاداش مسئول است را فعال می کند. این نواحی مغزی وقتی که تبلیغات کمتر جذاب نمایش داده می شود

بخشی آن پی ک تبلیغ جذاب است یا جذاب نیست. بنابراین به اثرا استفاده از تکنیک های بازاریابی عصبی مشخص می شود که یاین نشان می دهد که ب

این حاالت غیر  برده می شود. از آنجاییکه زبان بدن و حالت چهره نیز می توانند به عنوان ارتباط غیر کالمی شرح داده شوند، فرد می تواند بیان کند که

مخصوصا با بازتاب های خارجی زبان بدن. بنابراین، بازاریابی عصبی ممکن  ،بازاریابی عصبی تجزیه و تحلیل شود انسان می تواند بوسیله روش های کالمی

ش داشته باشد، است بعنوان یک پیشرفت قابل توجه در بررسی رفتار و افکار انسانی بعنوان جعبه سیاه که می تواند مشارکت مثبت در قابلیت اجرای عملی ا

ا کمک کند در نظر گرفته شود. احتمال دارد که بازاریابی عصبی بوسیله ی کاربرد تکنیک هایش به طریقی مثبت بر این اولویتهای مشتری نفوذ و به آنه

ل به گرایش فروش و سپس توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده، نتیجه چرخش فلسفه ی بازاریابی از گرایش تولید و محصو(. ۲۰14 ،و همکاران 1۰)بروس

، دیدگرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده اند که عبارتند از سرعت زیاد معرفی محصوالت ج

عمومی، توجه به خصوصی و سیاست گذاران  یمحصوالت، افزایش جنبش های حمایت از مصرف کنندگان بوسیله گروهها چرخه های کوتاه تر عمر

. این مزیتها د مصرف، مزیتهای متعددی را در بردارد. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرآینمحیط زیست و رشد بازاریابی خدمات

اران و تنظیم کنندگان برای شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانون گذ
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. رفتار مصرف کننده در طراحی در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کاال و خدمات و در نهایت به مصرف کنندگان

یام مناسب را انتخاب کرد. به عالوه مطالعه رفتار کمپین های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه و پ

 .مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، به ما کمک کند

این اجازه را به بازاریابان می دهند که مغز  هاابزارهای بازاریابی عصبی ارائه کننده روش های بسیار کاراتری بوده است. این ابزار، ظهور یدر چنین فضای

ر دهند. این مشتری را به منظور دستیابی به دیدگاه های ارزشمند در مورد توضیح موفقیت یا شکست یک پیام را طی فرآیندهای ناخودآگاه مورد بررسی قرا

دارد. ک تبلیغ، را از سر راه محققان برتحت تأثیر قرار گرفتن توسط ی گونگیموفق شد تا دو عامل انسانی بسیار مهم، تمایل و قابلیت افراد در توضیح چابزار 

رد با شرکت می با توجه به جایگاه و توانایی های بازاریابی عصبی، شناخت امکان و میزان تأثیر این دانش بر رفتار مصرف کننده و ابعاد مختلف ارتباط ف

 أثیرات دارای اهمیت و ضرورت می باشند.تواند نتایج مهمی را ایجاد نماید و شناسایی این ت

 تاثیر دارد؟ ابزار بازاريابی عصبی بر رفتار مصرف کننده جهت خريد نهايیحاضر درصدد پاسخ به اين سوال هستیم که آيا  تحقیقدر 

هزینه شد. این مبلغ هنگفتی است آن هم میلیارد دالر روی ابزار رایج تحقیقات بازار  6۰8تنها در آمریکا حدود  ۲۰۰۲طبق تحقیقات صورت گرفته در سال 

وجود  با توجه به اینکه شواهد علمی اندکی مبنی بر اثربخش بودن روشهای سنتی تحقیقات بازار مثل گروه های کانونی )گروهی با یک ویژگی مشترک(

تنها نقش تایید اطالعات قبلی را دارند. مشکل  کلیه ی تحقیقات بازار 8۰٪شواهدی وجود دارد که نشان می دهد  (۲۰15، و همکاران 11) زالتمن دارد.

کنند فکر نمی کنند، و طوری که فکر می کنند حرف نمی زنند، و طوری که می گویند  تحقیقات بازار این است که مصرف کنندگان طوری که احساس می

ت می خورند. همه نتایج حاصل از تحقیقات، حاکی از به عالوه محصوالت جدید در همان سال اول شکس ٪8۰برآوردها نشان می دهد که  .عمل نمی کنند

 .اهمیت علم نورومارکتینگ در صنعت و کسب و کار می باشد

 مبانی نظری.2

ط مرتب هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند

کرده  گران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسأله ی تحقیق مورد نظر او را بررسیهای تحقیقات پژوهشترین دستاورد

 .ی تحقیق مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده استعبارت دیگر، چه ابعادی از مسأله ؛ به اند و به آن نزدیک شده اند

 ی عصبیبازاریاب 1.2

ر این نیست و بازاریابی عصبی یک ابزار ساده مانند یک پتک است. بله پتک در دستان اشتباه می تواند سر یک نفر را از هم بپاشد، ولی هدف از این ابزا

ی صرفا ابزاری است که کمک منظور این نیست که پتکها باید ممنوع یا توقیف یا تحریم شوند. این در مورد بازاریابی عصبی هم صادق است بازاریابی عصب

هی حتی به ما می کند تا آنچه را که ما به عنوان مصرف کننده در هنگام روبرو شدن با یک محصول یا یک برند، به آن فکر می کنیم، رمز گشایی کنیم و گا

هر  .اینکه حتی از آنها آگاهی داشته باشیم، پرده برداریمکمک می کند تا از روشهای پنهانی که بازاریابان برای اغوا کردن و افشاگری ما به کار می برند بدون 

فاع کنیم و هرچه شرکتها چه درباره ی اینکه چرا در دام حقه ها و شگردهای تبلیغ کننده ها می افتیم، بیشتر بدانیم، بهتر می توانیم از خودمان در مقابل آنها د

و با معناتری را به بازار گسیل خواهند کرد. همه چیز به کنار، مگر خواسته ی بازاریابان این  تری ما بیشتر بدانند، محصوالت مفیداز نیازها و خواسته ها

 ؟حساسی درگیر کنند و زندگی های ما را ارتقاء بخشند؟ اجناسی که ما را به لحاظ اولید کنند که ما عاشق آنها بشویمنیست که محصوالتی را ت
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آورید که د. محصوالت بیشتری را به تصور دربطور اخالقی به کار رود، سرانجام کال به نفع ما تمام خواهد ش چنانچه از این منظر بنگریم، اسکن مغزی اگر

یا حتی می کنند. این یک ترکیب عالی است. مردم در زیر فشار و استرس ) پول بیشتری عایدشان می شود و در همان زمان، مصرف کننده ها را هم راضی

، در حالیکه رفتارشان بر چیزی کامال متفاوت داللت دارد. نیازی به گفتن نیست و معموال یک چیز می گویند (ق مرادشان استوقتی که زندگی کامال بر وف

درصد از زمان، مغز ما به  85که در این حوزه ی تحقیق بازار که به صادق بودن و راستگویی مصرف کننده ها تکیه دارد، به معنای بال و مصیبت است. اما 

تارمان )مثال این که آگاه ما در تفسیر رفما صرفا این است که افکار ناخود منظور -دکار هدایت می شود. منظور ما اصال این نیست که دروغ بگوییم طور خو

هیم؟ خریداران آگاهمان عمل می کنند. چه چیزی ما را وادار می کند که یک برند یا محصول را بر دیگری ترجیح دچرا می خریم( خیلی بهتر از افکار خود

راهبردها و واقعا به چه چیزی فکر می کنند؟ از آنجا که هیچ کس نمی تواند یک پاسخ مناسب به این سؤاالت بدهد، شرکتها همچنان به استفاده از همان 

کنیم، در همان وقفه ی نانو ثانیه ای تکنیکهایی که همیشه در اختیار دارند، ادامه می دهند. واکنشها و عواطف واقعی که بعنوان مصرف کننده ها تجربه می 

حقیقتی  -قبل از اینکه اندیشه به کلمات ترجمه شود، به احتمال قوی در مغز یافت می شوند. از این رو، اگر بازاریابها حقیقت محض را می خواهند 

احساسات و عواطف همان مسیری  .مصاحبه کنند تحریف نشده و بدون سانسور درباره ی اینکه چه چیزی سبب می شود که ما بخریم باید با مغزهای ما

  .(۲۰19 ،1۲ی ارزشمند را به رمز در می آورند )لیندستروماست که در آن مغزهای ما چیزها

ط ن بار توسبازاریابی عصبی یک رشته ی جدید و نوظهور می باشد که رفتار مصرف کننده را با علوم اعصاب ارتباط می دهد. مفهوم بازاریابی عصبی نخستی

میالدی به کمک تکنیک شبیه سازی دو پزشک آمریکایی و  199۰به وجود آمد. در واقع با شروع دهه ی  199۰روانشناسان دانشگاه هاروارد در سال 

وم است که بخش تکنولوژی مدل بازاریابی عصبی بر اساس این مفه .مفاهیم بازاریابی عصبی کلید خورد 14و پیتر مانسفیلد 13بریتانیایی به نام های پل التربر

طح هوشیاری انسان ، از جمله احساسات، در منطقه ی ناخودآگاه مغز رخ می دهد که پایین تر از س(٪9۰عمده ای از تفکر فعالیت های انسانی ) بیش از 

 .بوده است، یادگیری فرآیندهای مؤثر دستکاری فعالیت های در قسمت ناخودآگاه مغز همواره مورد توجه بازاریابان است. از این رو

لم بازاریابی عصبی دکتر علت اصلی تالش های وافر جهت فراگیری این روش، القای واکنش های موردنظر و مطلوب در ادراکات شخص می باشد. پدر ع

شناسایی مکانیسم  است و کلمه بازاریابی عصبی توسط او با مضمون ذیل ابداع شد: به کارگیری تکنیک ۲۰۰۲برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  ال اسمیت

های آمریکایی مانند برایت  برخی از شرکت ۲۰۰۲های مغزی برای درک رفتار مشتریان به منظور بهبود استراتژی های بازاریابی است. از سوی دیگر در سال 

دانش در علوم عصب شناختی را  و سیلز برین اولین شرکت هایی بودند که خدمات بازاریابی عصبی و خدمات مشاوره ای استفاده از تکنولوژی وهاوس 

شد که در  انجام  ۲۰۰3 استاد علوم اعصاب در دانشگاه پزشکی بیلور در سال 15ارائه می دادند. اولین پژوهش بازاریابی عصبی توسط پروفسور رید منتاگ

هشگر از گروهی از افراد درخواست کرد که در سمپوزیوم تخصصی و بین المللی کاربرد شبیه سازی بازاریابی عصبی نورون چاپ شد. این پژو ۲۰۰4سال 

نماید. بدین  پپسی و کوکاکوال بنوشند در حین اینکه مغزشان توسط دستگاه تصویربرداری اسکن می شد تا بتواند تراکنش های مغزیشان را مشاهده و مقایسه

دارند و برای سنجش کارایی و مقایسه این برندها این صورت که بررسی شود مصرف کنندگان در حین نوشیدن پپسی و کوکاکوال چه تراکنش های مغزی 

 تراکنش ها را با هم مقایسه نماید.

 رفتار مصرف کننده 2.2

این وجود سابقه ی آن به بیشتر بوده اند. با  196۰رفتار مصرف کننده رشته ی نوپایی است. اولین کتابهایی که در این زمینه نوشته شده اند مربوط به دهه ی 

 195۰، نویسندگان در مورد چگونگی استفاده از اصول روانشناسی در تبلیغات به بحث پرداخته اند. در دهه ی 19۰۰ی برای مثال در اوایل دهه  ی گردد،مبر
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العه رفتار مط ایده های فروید توسط محققین انگیزش تعمیم داده شد و توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت و این مقارن با زمانی بود که نیاز، به

کننده مشتری است و نه فرآیند تولید  ءیک صنعت فرآیند ارضا»در برگیرنده این دیدگاه است که مصرف کننده در بازاریابی مطرح گردید. مفهوم بازاریابی 

هوم که، هدف شرکتهای پذیرش کلی این مف« با مواد خام و مهارت فروش و غیرهکاالهای صنعت با شناخت مشتری و نیازهای او آغاز می شود و نه 

 ،)صمدی رفتار مصرف کننده را شکل می دهد اساس مطالعه ،بازرگانی ارضاء خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان، با شناخت طرفهای مبادله می باشد

یل مورد نظرش در حال جستجو و رفتار مصرف کننده را می توان بعنوان رفتاری تعریف کرد که مصرف کننده نشان می دهد وقتیکه برای خرید وسا .(1396

رد که بتوانند نیازهایش تحقیق می باشد و همچنین رفتاری که در هنگام استفاده از آنها، ارزیابی آنها و در نهایت بکار بردن فرآورده ها و خدماتی که انتظار دا

وی کار، زمان( در جهت استفاده از اقدام مربوطه استفاده کنند یکی از را برآورده کند. اینکه افراد چگونه تصمیم گیری می کنند تا از منابع موجود )پول، نیر

کبار آن را موارد قابل تمرکز در مورد رفتار مصرف کننده است و این در برگیرنده این موضوع است که آنها چه چیزی، چرا، چه زمانی، کجا و چند وقت ی

ارزیابی در آینده چه می تواند باشد و اینکه در نهایت چطور این جنس  و اینکه تأثیر این می خرند و اینکه چگونه بعد از خرید آن را ارزیابی می کنند

، استفاده کردن، بکارگیری محصول ها، فتار افراد در رابطه با کسب کردنخریداری شده را دور می اندازند. به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده را می توان ر

امروزه دغدغه  .(۷۰1۲، 16)کلیمنز آوردن و استفاده از اطالعات است د. رفتار مصرف کننده همچنین شامل بدستخدمات، ایده ها و تجربیات تعریف کر

بلیغات به فروش نمی رسد؟ چرا نمی توانند مشتریان را به سوی خود تبسیاری از شرکتها این است که چرا محصول های آنها با توجه به کیفیت باال و یا 

را نمی توانند بدست آورند. مطالعات بازاریابی و رفتار مصرف کننده به چنین سؤاالتی پاسخ می دهد. بعد از انقالب صنعتی  جذب کنند و یا سود کافی

انسانها بر اساس  بیشتر افراد در کارخانه ها شروع به کار کردند و در آن زمان بود که نظریه های آدام اسمیت و تقسیم کار ارائه شدند و در آن دوره ارزش

کی از اری که انجام می دادند سنجیده می شد ولی اکنون ارزش انسانها به چیزی است که مصرف می کنند. اینجاست که رفتار مصرف کننده به عنوان یک

رف کننده مسائل بازاریابان و شرکت ها تبدیل شده است. مصرف کننده ما انسانها هستیم. انسانها موجوداتی پیچیده می باشند وقتی که رفتار خرید مص

کننده به دنبال مطالعه می شود تمام جنبه های وجود انسان از قبیل جامعه شناسی، روان شناختی، اقتصاد و غیره مطالعه می شود. پس می تواند رفتار مصرف 

قه بندی می کند تا نیازهای ابتدایی برطرف رفع نیازها باشد ولی این نکته نباید فراموش شود که نیازها فقط نیازهای اولیه نیستند، مازلو نیازهای انسان را طب

بال رفع این نیازها نشود نیازهای باالتر برطرف نمی شود. در واقع این نیازها هستند که به افراد انگیزش می دهند و همانطور که می دانیم مصرف کننده به دن

 . (۲۰14، 1۷)کاتلر می باشد

 لزوم مطالعه رفتار مصرف کننده  1.2.2

ات رفتار مصرف کننده نتیجه ی چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی می باشد. توسعه مطالع

تر عمر  والت جدید، چرخه های کوتاهعوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده اند که عبارتند از : سرعت زیاد معرفی محص

، افزایش جنبش های حمایت از مصرف کننده به وسیله گروه های خصوصی و سیاست گذاران عمومی، توجه به محیط زیست، رشد بازاریابی، محصوالت

. تژی بازاریابیخدمات بازاریابی سازمان های غیر انتفاعی، موجود بودن تکنیک های آماری خبره و کامپیوترها و رشد تقسیم بندی بازار به عنوان یک استرا

کنند. درک رفتار مؤسسات بازاریابی خود در زمینه ی رفتار مصرف کننده برای تقسیم بازارهای طراحی استراتژی های بازاریابی، محرک بازاریابی استفاده می 

نای دانشی برای محققین مصرف کننده و فرآیند مصرف مزایای چندی را به همراه دارد. این مزایا شامل کمک به مدیران در تصمیم گیری، فراهم آوردن مب

ت می باشد بازاریابی برای تجزیه و تحلیل مصرف کنندگان، و کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین و مقررات با توجه به خرید و فروش کاالها و خدما

به ما کمک کند. اهمیت شناخت مصرف  و به عالوه، مطالعه مصرف کنندگان می تواند در درک بهتر عوامل روانشناختی و اقتصادی مؤثر بر رفتار انسان

نهفته است. و این کننده در تعریف بازاریابی به عنوان فعالیتی انسانی که جهت برآورده کردن نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله )هدایت می شود( 
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بازاریابی ف خود هستند. دوم، نیازها و خواسته های بازارهای هد تعریف در فعالیت کلیدی بازاریابی ظهور می یابد. اول، بازاریابان در تالش جهت برآوردن

ه را از مصرف کنندگان مطالعه فرآیند مبادله ای است که در آن دو گروه، منابع را بین یکدیگر انتقال می دهند. در فرآیند مبادله، شرکت ها، منابع مالی و غیر

، خدمات و سایر منابع ارزشی را عرضه می کنند، و برای اینکه بتوانند یک مبادله موفق را ، محصوالتدارند و در عوض، به مصرف کنندگاندریافت می 

  .(1396)صمدی ،  های مصرف کنندگان را تشخیص دهند ترتیب دهند باید بتوانند عوامل مؤثر بر نیازها و خواسته

 اجزای تشکیل دهنده ی رفتار مصرف کننده  2.2.2

بوده است. این رشته بدون اینکه از خود سابقه یا بدنه تاریخی  195۰صرف کننده یک رشته نسبتا جدید از اواسط دهه ی همانگونه که گفته شد، رفتار م

ماعی و فرهنگی یافته رشته های دیگر علمی از قبیل: روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی اجت داشته باشد به طور وسیعی از مفاهیم گسترش

 ت. اقتباس کرده اس

  شناسی روان

این عوامل اجزای سازنده ی  ی همه. باشد می یادگیری الگوهای و شخصیت گرایشات، ادراک، انگیزش، مطالعه شامل و بوده افراد ی مطالعه شناسی روان

کاالها و پیام های مختلف و شیوه ی رفتار مصرف کننده هستند و آنها ما را قادر به درک نیازهای مصرفی متعدد افراد، عمل و عکس العمل آنها در پاسخ بر 

  بلی بر انتخاب کاالها می سازند.تأثیر گذاری خصوصیات، شخصیتی و تجربیات ق

 جامعه شناسی

اعضای گروه، جامعه شناسی، مطالعه ی گروه هاست. رفتار گروهی افراد و رفتارهای افراد در گروه ها، اغلب از رفتارهای فردی آنها متفاوت است. تأثیر 

 تار خانواده و طبقه اجتماعی در رفتار مصرف کننده مربوط به مطالعه تقسیم بندی مصرف کنندگان در بازار می باشد.  ساخ

 عی اجتما روانشناسی

 تنها روانشناسی اجتماعی ترکیبی از جامعه شناسی اجتماعی است و عبارت است از مطالعه چگونگی رفتار یک فرد در یک گروه مطالعه مصرف کننده نه

ند را نیز شامل مطالعه محرک گروه در قالب رفتار بازار، بلکه مطالعه این که چگونه افراد در رفتار مصرفی خود توسط افراد مرجع تحت تأثیر قرار می گیر

  .رهبران ایده ها می شود، افراد مرجع عبارتند از: گروه های همساالن، گروه های مرجع، خانواده ها و

  فرهنگی شناسی مردم

مصرف آنها را  و خرید رفتار و شده منتقل افراد به اجداد و والدین از که اساسی های ارزش مطالعه و بررسی یعنی شناسی مردم جامعه، در انسان العهمط

با  گروه های خرد در جوامع بزرگ( مختلف مصرف کنندگان از طیف های مختلفهمچنین مطالعه خرده فرهنگ های ) تحت تأثیر قرار می دهد، است.

 مصارف و فرهنگ های مصرف متفاوت را در بر می گیرد.

 اقتصاد 

االهای یک جزء مهم در مطالعه اقتصاد، مطالعه مصرف کنندگان می باشد. یعنی بررسی اینکه آیا آن ها چگونه پول هایشان را خرج می کنند، چگونه ک

یرند؟ بسیاری از تئوریهای اولیه مربوط به رفتار مصرف کننده متکی بر تئوریهای مختلف را ارزیابی می کنند و چگونه تصمیم به حداکثر کردن رضایت می گ

( در خرید کاالها و ی حداکثر کردن مطلوبیت های خود )مثال سودهایشاناقتصادی بوده است. برای مثال، تئوری انسان اقتصادی فرض می کند که افراد برا

انی خود کمتر طرف کردن نیازهای روعان دارند که افراد اغلب برای برر رفتار مصرف کننده نیز اذخدمات به طور عقالیی عمل می کنند. مطالعات جدیدت

   .(1396)صمدی،  )مثال احساسی( عقالیی عمل می کنند

 



 

 

 دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده  3.2.2

م شده بر روی رفتار مصرف کننده را جهت راهنمایی به سه جنبه یک مشخصه ی کلیدی رشته رفتار مصرف کننده، پایگاه تحقیقاتی آن است. تحقیقات انجا

 ،شناسایی کنیمتقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی به عنوان راهنما در مورد این که چگونه فکر کنیم و عوامل مؤثر در رفتار اکتسابی مصرف کننده را 

 عمل می کند.

 دیدگاه تصمیم گیری -1

تمرکز داشتند. ریشه های این رویکرد  ،کنندگان تصمیم گیرندگانی عقالیی هستند ، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف198۰و اوایل  19۷۰در طول دهه 

این رویکرد بررسی می شود که مصرف کنندگان چگونه به وجود یک مساله پی می برند و در خالل سلسله  در روانشناسی شناختی و اقتصاد قرار دارد. در

 منطقی آن می کنند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب می باشد.مراحلی سعی در حل 

 دیدگاه تجربی -2

 خرید نمی کنند. در مقابل گاهی آنها برای سرگرمی، خیال در این دیدگاه فرض بر این است که مصرف کنندگان گاهی بر اساس تصمیم گیری کامال عقالیی

معه پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کاال و خدمات می کنند. ریشه های این دیدگاه در روانشناسی انگیزشی و همچنین حوزه های جا

همی از فشناسی و انسان شناسی است. محققانی که دیدگاه تجربی را به خدمت می گیرند از روشهای تفسیری تحقیق استفاده می کنند. مفسرین برای کسب 

 فرآیند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و سنتهای جامعه نیز می پردازند.

 دیدگاه رفتاری -3

ش در این دیدگاه فرض بر این است که نیروهای قوی محیطی مصرف کننده را به سمتی سوق می دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پی

ند. در این هنگام مصرف کننده از طریق فرآیند عقالیی تصمیم گیری با متکی بر احساسات، اقدام به خرید ساخته شده اقدام به خرید یک محصول می نمای

محیط  محصول نمی کند. در عوض خرید او ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی،

 (.1۷4شماره  ،ماهنامه تدبیر) تفیزیکی و یا فشارهای اقتصادی اس

 فرآیند تصمیم گیری خرید  3.2

 زمانی که کاالیی خریداری می شود مصرف کننده معموال از فرآیند تصمیم گیری که در پایین به آن اشاره شده است پیروی می کند.

 شناخت مشکل -1

 جمع آوری اطالعات -۲

 ارزیابی گزینه ها -3

 خرید -4

 د ارزیابی پس از خری -5

می کند. این پنج مرحله نشان دهنده ی یک فرآیند عمومی هستند که مصرف کننده از شناسایی یک محصول با خدمت مورد نیاز تا ارزیابی آن و خرید طی 

 .(۲۰15، 18)مک دانیل این فرآیند راهنمایی برای مطالعه نحوه ی تصمیم گیری مصرف کنندگان است
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 فرآیند تصمیم قبل از خرید

اولین مرحله در فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده، شناخت مشکل است. مشکل زمانی شناسایی می شود که مصرف کننده اختالف  :شناخت مشکل -1

طرف  عمده ای میان وضع موجود و وضع مطلوب یا ایده آل خود احساس کند. مصرف کننده این وضعیت را به عنوان مشکل تلقی و سعی می کند آن را بر

رف کننده تحت تأثیر محرک های درونی و بیرونی قرار گیرد. این چنین خواسته هایی معموال توسط صشناسایی مشکل زمانی شروع می شود که م کند.

 آگهی های تجاری و دیگر اقدامات تبلیغاتی ایجاد می شود. 

رد گزینه های مختلف موجود به منظور برطرف کردن پس از شناسایی مشکل مصرف کنندگان به جمع آوری اطالعات در مو :جمع آوری اطالعات -۲

 خواسته هایشان می پردازند. 

مصرف کننده  ،پس از جمع آوری اطالعات و دستیابی به مجموعه گزینه هایی که می توانند به عنوان محصول مورد نظر انتخاب شوند :ارزیابی گزینه ها -3

طالعات ذخیره شده در حافظه ی خود و همچنین دستیابی به منابع خارجی معیارهایی را برای خود آماده تصمیم گیری است. مصرف کننده با استفاده از ا

 تعیین می کند. 

 فرآیند تصمیم حین خرید 

یکی از نکات اساسی قدرت و مهارت مدیریت در  با بررسی راه حل های مختلف باالخره تصمیم به خرید انتخاب گرفته است، در مرحله تصمیم گیری

. مدیریت فروش ه باشد در این مرحله موفق تر استه و خرید و فروش است، به عبارتی هر اندازه بازارهای ما ظرافت و هنر فروشندگی بیشتری داشتمذاکر

 آید.  یو فروشندگی، هنر ترغیب، تشویق ویژه متقاعد ساختن خریدار در آن مرحله است. تمامی تالش بازاریابان در همین مرحله از قوه به فعل در م

 فرآیند پس از خرید 

یین می زمانی که محصول خریداری می شود، مصرف کنندگان توقع نتایج معینی از خرید خود دارند. تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و محرک کاال تع

تأمین خواهد شد و اگر در حد انتظار او  ناراضی است. اگر کاال در حد انتظار باشد رضایت مصرف کننده کند که آیا مصرف کننده از خرید کاال راضی یا

ال نباشد مصرف کننده از خرید خود ناراضی و پشیمان خواهد شد و در صورتی که بیش از حد انتظار باشد رضایت و خشنودی مصرف کننده را به دنب

 (.۲۰15 ،شتر خواهد بود ) مک دانیلنارضایتی وی بی ،خواهد داشت. هر قدر فاصله ی میان انتظارات مصرف کننده و محرک کاال بیشتر باشد

 .بررسی پیشینه ی تحقیق3

معموال نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهشی است. اين بررسی اگر بدرستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می کند و يافته  تحقیقبررسی پیشینه ی 

ق به تعريف و تحديد مسئله، قرار دادن يافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی، های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. بررسی پیشینه ی تحقی

 .اجتناب از دوباره کاری و انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر کمک می کند

 پیشینه داخلی

ست که یکی از مباحث مهم در محرک مصرف کننده، به این نتیجه رسیده ا "رهای نورومارکتینگابررسی ابز"در مقاله ی خود با عنوان ( 1398)اکبری  -

امیدی از روش های ان و مدیران صنعتی است. پس از نادرک چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان می باشد که همیشه مورد توجه محققان، بازاریاب

ادغام دو رشته علمی علوم اعصاب و بازاریابی می باشد.  حاصل سنتی، روش های نوین و ترکیبی از قبیل بازاریابی عصبی توسعه یافته اند. بازاریابی عصبی

ی بررسی پاسخ مؤثر حسی، شناختی و عاطفی محرک های بازاریابی مصرف قات بازاریابی است که به مطالعه بازاریابی عصبی شاخه ی جدید از تحقی

د مغناطیسی و روش های ردیابی چشم به اندازه گیری تغییرات در فعالیت کنندگان می پردازد. محققان با استفاده از فن آوریهایی مانند تصویربرداری با تشدی



 

 

کمک می کند.  ،مغز می پردازند که به درک بهتر ما از چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان و اینکه چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آن ها دخالت دارد

ققان بازاریابی تمایل چندانی به بکارگیری روش های علوم اعصاب نداشته و هنوز در علی رغم سودمندی های متصور برای بازاریابی عصبی، برخی از مح

نبه های مورد بازاریابی عصبی شک و تردید وجود دارد. هدف از مقاله ی وی ترسیم یک تصویر واضح و جامع از بازاریابی عصبی و همچنین نشان دادن ج

که یک درک بهتر از بازاریابی عصبی به عقیده ی وی ممکن است دانش ما را در مفاهیم اساسی با بازار  کاربردی و تجربی از ابزارهای بازاریابی عصبی بوده

 و مدیریت افزایش دهد.

چنین نتیجه گیری کرده اند که در  "مدل مشتری در بازاریابی عصبی )نورومارکتینگ("تحت عنوان  139۷فرزاد مقدم در مقاله ی خود در سال  وبراهویی  -

کند. اما  ابی سنتی فرض بر این است که مشتری فردی است که اطالعات خیلی زیاد در مورد محصول دارد و قبل از هر خریدی در مورد آن تحقیق میبازاری

نام دارند. م در تحقیقاتی که انجام شد فرد بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که توضیح دادیم. سه بخش اساسی دارد که مغز جدید، مغز میانی و مغز قدی

 از مغز اغلب افرادی که ادعا می کنند قهوه تلخ و غلیظ دوست دارند، قهوه شیرین می خورند؟ دلیل آن است که وقتی مورد سوال قرار می گریم معموال

اقعی وقتی می خواهیم قهوه جدید خود برای پاسخگویی استفاده می کنیم و سعی می کنیم بهترین و منطقی ترین جواب ممکن را ارائه دهیم. امادر شرایط و

، یعنی مغز بخوریم، مغز قدیم تصمیم می گیرد. در بازاریابی عصبی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اغلب تصمیمات خرید نیز توسط همین بخش مغز

 .قدیم انجام می شود

انجام داده است. در این پژوهش برای  "ریداران محصوالت آرایشیبه سیاه خبررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر جع"پژوهشی را با عنوان ( 1396سرمست ) -

اجرای جمع آوری اطالعات مربوط از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات، داده هایی که از 

وصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. آزمون فرضیه های در دو بخش ت SPSSپرسشنامه ها بدست آمده بود، با استفاده از نرم افزار 

ی نیز مورد پژوهش با استفاده از آزمون دو جمله ای و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفت. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن، فرضیه اصل

 .ند که بازاریابی عصبی بر میل به خرید خریداران محصوالت آرایشی تأثیر معنی داری داردآزمون قرار گرفته و پذیرفته شده است. ایشان نتیجه گرفت

 "رافیک مشتریان در بازاریابی عصبیبررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگ"پژوهشی را با عنوان ( 1395دهقانپوری و همکاران ) -

تأثیر تبلیغات برند ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی بوده است. انجام داده اند. هدف پژوهش وی، بررسی 

اب نمونه، تحقیق از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. ابزار گردآوری داده ها، دستگاه پروکامپ بوده است. مدل کلی تحقیق از چهار مرحله اصلی، انتخ

امواج مغزی آزمودنی ها قبل از مشاهده آگهی تبلیغاتی، بررسی فعالیت امواج مغزی آنها حین مشاهده آگهی تبلیغاتی و در نهایت مشاهده و بررسی فعالیت 

به داده  Spss16و  BioGraph Infinitiبررسی فعالیت امواج مغزی پس از مشاهده آگهی تبلیغاتی تشکیل شده است. اطالعات حاصل با استفاده از نرم افزار 

ده است. نتایج او ی کمی تبدیل شده اند. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و از رویکرد المبدای ویلکز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شها

؛ بنابراین با ایجاد زمینه در نشان می دهد میانگین فعالیت فرکانس دلتا، تتا، آلفا و بتا در هر چهار گروه قبل، حین و پس از مشاهده تبلیغات تفاوت داشت

تسهیل همه جانبه و بهتر مصرف کننده و توسعه دانش پایه در این حوزه، می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف تبلیغاتی را در بخش ورزش در کشور 

 .کرد

 "ستفاده از رویکرد بازاریابی عصبیری با اطراحی مدل اثربخشی شکل و رنگ در تبلیغات بر تصمیم گیری مشت"پژوهشی را با عنوان ( 1395عیوضی ) -

بوده  انجام داده است. هدف اصلی پژوهش طراحی مدل اثربخشی شکل و رنگ در تبلیغات بر تصمیم گیری مشتری با استفاده از رویکرد بازاریابی عصبی

ی دست برتری ادینبورگ، اسکات و بروس و شخصیتی است. اجرای پژوهش در دو مرحله انجام گردیده است. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه ها

استفاده شده است. روش تحقیق حاضر،  QEEG ویلسون، ویژگی های فردی آزمودنی ها تعیین گردید. به منظور ثبت امواج الکتریکی مغز از روش -گری 

ی مغز، امواج دلتا و تتا تصاویر تبلیغی با هیچ یک از امواج الکتریک 5آزمایشگاهی می باشد و جزء روش های کم هزینه و غیر تهاجمی می باشد. از 

ان متغیرهای سن، جنسیت، دست برتری، ویژگی های شخصیتی و سبک های تصمیم گیری رابطه معنی دار ندارد. نتایج کلی تحقیق نشان داده که مشتری

 .دهنداشکال گرد با رنگ گرم را نسبت به اشکال تیز و همچنین اشکال به رنگ سرد ترجیح می 



 

 

نشان داده اند مهمترین کاربردهای بازاریابی عصبی در محیط آنالین، عبارتند از: انتخاب هوشمندانه عکس های سایت، اثر ( 1394) و همکاران توالیی -

افزودن گزینه های  تأیید جمع، سیستم های پیشنهاد دهنده، درخواست های کوچک در دنیای وب، ارائه ی گزینه های مناسب، ترتیب ارائه ی گزینه ها،

 .نامعقول، کمیابی، نفع سریع و لحظه ای، جانمایی درست امکانات سایت، نشان دادن تعداد صفرها، نحوه قیمت گذاری و اعتماد سازی

 پیشینه خارجی

ه رسیده است که ، به این نتیج"نورومارکتینگ علم جدید رفتار مصرف کننده"تحت عنوان  ۲۰۲۰در مقاله ی خود در سال  19کریستوف مورین -

پدیدار شد،  ۲۰۰۲رفتار انسان را با علوم اعصاب مشخص می کند. این رشته وقتی در سال  نورومارکتینگ یک رشته ی نوظهور است که پل های مطالعه ی

میلیارد  4۰۰است. هر سال بیش از بحث برانگیز و مجادله ای بود ولی این رشته در حال کسب اعتبار و انطباق سریع در بین تبلیغات و بازاریابان حرفه ای 

بخشی آن سرمایه گذاریها عموما با شکست مواجه رسوم برای آزمایش و پیش بینی اثردالر در کمپین های تبلیغاتی سرمایه گذاری می شود، اما روش های م

یغ مواجه می شوند، بستگی دارد. نورومارکتینگ می شود چرا که آنها به رضایت و شایستگی مصرف کننده برای تشریح اینکه چطور آنها وقتی با یک تبل

ی کنند. بحث های این پژوهش وعده ی شروع به رشد ها بدون نیاز به تقاضای شناختی با مشارکت آگاه پیشنهاد ممستقیم مغز روش هایی را برای کاوش

هبود قابل توجه اثربخشی پیام های تجاری و مربوط به علت ینگ پتانسیلی را برای بتکهد و پیشنهاد می کنند که نوروماری نورومارکتینگ را می درشته 

 .تبلیغات در سراسر جهان، پیشنهاد می کند

رویکرد تحلیلی به نورومارکتینگ بعنوان یک "، تحت عنوان 9۲۰1در پژوهش خود در سال  ۲۰س کمپرو و جوزه جی وارگاس هرناندزال ای یورگسآ -

ند که رویکردهای نظری و روش شناختی به نورومارکتینگ برای طراحی استراتژی های بازرگانی نیاز است. سؤال به این نتیجه رسیده ا "استراتژی بازرگانی

یر استراتژیک، جا داده است. روش تحقیق در این پژوهش مرور ادبیات برای ساساسی مبتنی بر پیشرفت هایی است که در نورومارکتینگ در زمینه ی م

مارکتینگ به ما اجازه می دهد تا بدانیم که واکنش های مصرف کننده در ی مهم این پژوهش این است که نوروه گیرمطالعه ی این پدیده است. نتیج

ی ظرفیت ها و منابع ارزنده دنبال آن شرکت ما قادر به توسعه و به چیست زارش تجربه ی آگاهانه ی آنها، خصوص فعال سازی مغز بدون نیاز به تقاضای گ

 .های مرکزی است برای ایجاد استراتژی

به  "نورومارکتینگ و ارزیابی پاسخ های احساسی و شناختی مصرف کننده به محرک بازاریابی"با عنوان  ۲۰18در تحقیق خود در سال  ۲1والسنو سباستین -

بنابراین ما قادر به ارزیابی یک م تصمیم گیری خواهیم داشت. ساین نتیجه رسیده است که بوسیله نورومارکتینگ ما این شانس را برای درک مقدمات مکانی

هیم بود. آنها اساس درک پاسخ مصرف کننده به محرک های بازاریایی متفاوت و متنوع است. این رویکرد با اسطح برتر از دانش در رفتار مصرف کننده خو

آیند تصمیم گیری می تواند نواحی بیرونی متنوعی را بر طبق اینکه فر .توجه به مفهوم آن بعنوان هر راهی که در ادبیات تخصیص داده شده، ارائه می شود

 فعال کند، که روش سختی می شود.

بیان کرده اند بازاریابی عصبی باعث شناخت  "یابی عصبی در مطالعه رفتار مشترینقش بازار"( در پژوهش خود با عنوان ۷۲۰1) ۲۲کوالفرو و کرسیتلی -

 .رفتار مشتری با جزئیات بیشتری می شود

 بررسی و نتیجه گیرینقد ، .4

که این رشته برای  ۲۰۰۲در سال  ی مختلف علم عصب شناسی و بازاریابی است. بیانگر فعالیت در دو حوزه و رشته ۲4و بازاریابی ۲3ترکیب دو واژه عصب

وجهه مناسب در بین افراد حرفه ای امر  اولین بار به جهانیان معرفی شد، مناقشات و بحث و جدلهای زیادی را به همراه داشت اما با به دست آوردن اعتبار و
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از آن یاد می شد، به کار نمی رود. در آن  ۲۰۰۲تبلیغات و بازاریابی، پیشرفت سریعی را آغاز کرد. امروزه اصطالح بازاریابی عصب پایه آنگونه که در سال 

بار از تحقیقات بازاریابی عصب پایه استفاده و لزوم مشورت با  برای اولین ۲5و سیلزبرینمثل برایت هوس زمان تعداد بسیار کمی از شرکت های آمریکایی 

شناختی آن  -متخصصان این زمینه را به شرکت های دیگر توصیه کردند، در حالیکه روانشناسی عصبی به مطالعه ی رابطه بین مغز و کارکردهای روانشناسی 

 198۰و  19۷۰کننده از دیدگاه مغز انسان تاکید می ورزد. شرکت پپسی در دهه های  می پردازد، نورومارکتینگ بر لزوم در نظر گرفتن بررسی رفتار مصرف

صورت می گرفت، به این ترتیب که از افراد خواسته می شد بین کوکاکوال و پپسی  ۲۷که در آن تعدادی آزمون کور ۲6تهیه کرده بود به نام پپسی چلنج تبلیغی

غ جرقه ای را در سال بعد این تبلی 3۰لذا در نتیجه ی این تحقیق معموال پپسی انتخاب می شد.  .خاب کنندبدون اینکه برند نوشابه مشخص باشد یکی را انت

چرا کوکاکوال برند رهبر است؟ بنابراین در  ایجاد کرد. او با یک ابهام روبرو شده بود؛ اگر افراد مزه ی پپسی را ترجیح می دهند، پس ۲8ذهن دکتر مونتاگ

آن تحقیق را دوباره تکرار کند اما با روشی متفاوت؛ و با استفاده از اف ام آر آی او می خواست بداند چرا افراد محصولی را تصمیم گرفت  ۲۰۰3سال 

از برند نوشابه مصرف می کنند که لزوما عالقه ای به آن ندارند. یافته های او اولین نفس های این علم نوظهور بود. او متوجه شد زمانی که آزمون شونده 

ی او تحرکاتی را نشان می دهد. در  بخش حافظه ،حوزه ی چشایی در مغز او فعال می شود، اما زمانی که برند نوشابه به او گفته می شود ،طالعی نداردا

تری نسبت به مزه نتیجه در این حالت کوکاکوال گزینه ی انتخابی است. بنابراین نورومارکتینگ ثابت می کند که تبلیغات و وفاداری برند انگیزه ی قوی 

قضیه ای منطقی را برای چگونگی انتخاب و ترجیح  ایجاد می کند. در حالی که نتایج این تحقیق بسیار گمراه کننده به نظر می رسید، دکتر مونتاگ نتوانست

رف کننده بداند چه برندی را مصرف برند توسط مغز ارائه دهد. با این حال، نتایج این تحقیق مشخص کرد که قسمت های خاصی از مغز در شرایطی که مص

به صورت می کند بیشتر فعال می شوند و در دستگاه اف ام آر آی، آن قسمت ها روشن می شوند چرا که جریان خون در آن نواحی شدت می یابد و اثر آن 

قدرت تسخیر قسمتی از فشای جلویی مغز )که ذکر این نکته حائز اهمیت است که برند قدرتمندی مثل کوکاکوال  .نوری روشن در دستگاه مشخص می شود

ه، کنترل در فرایند تصمیم گیری دخیل است( را دارد. قسمت جلویی مغز به عنوان مرکز کارکردهای اجرایی در مغز در نظر گرفته می شود که مسئول توج

ین با توجه به این تحقیق در شرایطی که مصرف کنندگان از حافظه کوتاه مدت و اکثر فعالیت های مربوط به فکر کردن مثل برنامه ریزی می باشد. بنابرا

شن خواهد شد. اما نوشیدن برند کوکاکوال آگاه باشند، مطمئنا آنها کوکاکوال را بر پپسی ترجیح خواهند داد و ناحیه کارکردهای اجرایی مغز آنها فعال و رو

ه کوکاکوال ترجیح می دهند. اما گزارشات حاکی از آن است زمانیکه فرد نداند چه زمانیکه آنها ندانند محصول چه برندی را می نوشند، طعم پپسی را ب

که قسمتی قدیمی در برندی را مصرف می کند، پپسی را ترجیح می دهد. در این حالت فعال ترین قسمت مغز فرد، مرکز کارکردهای اجرایی نمی باشد، بل

است. اگرچه آزمایش صورت گرفته بر روی کوکاکوال و پپسی به  غریضی و احساسی ما رهایمی باشد. این قسمت از مغز مسئول رفتا ۲9ساختار لیمبیک

و راهکارهای تنهایی نمی تواند همه محققین تبلیغات و بازاریابی را قانع کند اما تمامی آنها را از وجود پدیده ای ناشناخته که در صورت کشف حقایق 

ازاریابی، تبلیغات، تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کننده برداشت، آگاه ساخته است. در واقع با انجام این مربوط به آن می توان گامی بلند در عرصه ی ب

می تواند بدون مطالعه و با توجه به نتایج حاصل شده، موج عظیمی از انتقادات معطوف به نورومارکتینگ شد. زیرا عده ای بر این عقیده اند که این دانش 

 31با انتشار مقاله ای تحت عنوان فریب مغز ۲۰۰4در سال  3۰ی ماهیت علم عصب شناسی فرد، انتخاب او را تحت تاثیر قرار دهد. مجلهتمایل آگاهانه ی 
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بیان می دارد که  33، مدیر ارشد اجرایی شرکت نوروسنس3۲به انتقادات مطروحه، مایکل برامری اخالقیات را در این حوزه زیر سوال برد. در پاسخ  جنبه

جدید در ابتدای امر بسیار محتاطانه باشد. اما فعالیت نورومارکتینگ فقط مربوط به تبلیغات نمی شود  ر طبیعی است که پیشرفت در استفاده از علومبسیا"

ند. با وجود ی نوین کمک کمی تواند به موجه بودن این حوزه پژوهشی استفاده کرد. فقط گذشت زمان  -بلکه می توان از آن در کلیه فعالیت های علمی 

هیچ کدام از مقاالت انتقادی  ۲۰۰6شد و پس از آن در سال  34وارد فرهنگ لغت هارپر کالینز "گنورومارکتین"ی  واژه ۲۰۰5کلیه انتقادات سرانجام در سال 

 ی نوین گردد. زهی ماهیت علم عصب شناسی و تالش های صورت گرفته توسط حامیان حقوق مصرف کننده نتوانست مانع از پیشرفت این حو مجله

 

 ابزار بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده جهت خرید نهایی – (2020،  35جینو  آرورامدل مفهومی تحقیق ) - 1شکل 

 

 .پیشنهادها5

  واکنش بیشتری نشان می دهند، به طوری به توزیع محصول نورومارکتینگ مثال ردیابی چشمی با توجه به اینکه افراد به چه نوع محصولی  ابزارهایبا استفاده از

 بپردازیم که بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار گیرد.  و یا خدمات خود
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  یی قیمت متناسب با تواناییهای خریدار( شناسا)نورومارکتینگ قیمتی را که افراد برای محصوالت و خدمات حاضر به پرداخت هستند ابزارهای با بهره گیری از

لف انجام گردد، گردد و بر اساس آن و مطابق با آن قیمت ها تعدیل شوند. این روش می تواند با مواجهه ی افراد آزمون با محصوالت و انتخاب قیمت های مخت

در حال انجام است را  تواند بپرسد که کدامیک از قیمت ها حداکثر تمایل به پرداخت و تجزیه و تحلیل فعالیت های مغزی که عالوه بر آن سپس شخص می

 تجزیه و تحلیل فعالیت مغزی فرد می تواند مناطق درد یا شادی را که فعال هستند، ببیند. ن ارائه کرده است. در زما

  ی نورومارکتینگ از آنجاییکه مصرف کنندگان اغلب قادر به بیان امیال و نیازهایشان وقتی که از آنها به طور شفاف و واضح سوال م ابزارهایاز

شود، نیستند استفاده شود تا با کاوش در اطالعات درونی مغز، امیال و خواسته های درست را توضیح دهد. اگر این دانش در دسترس باشد، 

رفتار خرید فرد می تواند به احتمال زیاد تحت تأثیر قرار بگیرد و معایب راجع به قیمت در وجوه بازاریابی عصبی بوسیله مزیت اطالعات 

 رک شده مهمتر تلقی خواهد شد. درونی د

  احساس رضایت در خرید را با توجه به قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت آن می باشد، افزایش دهیم. همچنین می توانیم با عرضه ی

 ش دهیم. محصوالت و یا خدماتی که باب طبع مصرف کنندگان هستند رضایت خرید آنها را افزایش و ندامت از خرید را در آنها کاه

 با تکیه بر خدمات پس از فروش و همچنین سهولت استفاده از محصول و یا خدمات، خشنودی مصرف کنندگان را افزایش دهیم 
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