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 چکیده

 یریگمیاست. تصم ی و داوریریگمیتصم بازاریابیو از مسائل مهم در  یکی

و اقتصاد  تیریمد . باشد یم یعالقه علوم شناخت و عوامل مؤثر در آن مورد

 ندآیتواند به درک فریم یریگمیتصم گرید یاههیدر کنار نظر اختیشن

 روزه پژوهشامکمک کند. بازاریابی در  یریگمیتصمرفتار مصرف کننده و 

 گذشته برخوردار شده از اهمیت بیشتری نسبت بهبازاریابی های شناختی در

شده درخصوص درک فعالیت  های حاصل ، پیشرفتآن اند. یکی از دالیل

ای در  رشته میان باتوجه به توسعه تحقیقاتهمچنین  مغز انسان است.

های ذهنی و احساسات  ، محققان بیشتری به بررسی فرآیندها و مدلبازاریابی

تا )حیدری، علی ( و در تالش هستند اند. داده نشان ها عالقه انافراد در سازم

آن را به عنوان  یمغز را کشف کنند و کارکردها یعنی هیسرما نیبزرگترراز 

 یها از آن جهت صورت متالش نیبشناسند. ا یاله یعهیود نیتردهیچیپ

تمام  یبرا یو صندوقچه اسرار یریگ میمغز به عنوان مرکز تصم د که پذیر

)جوانی، محمد( با توجه به اینکه  باشد. یبشر م یهاه کرده ها و نکرد

 شرکت ها موفقیت جانبی و کمکی صنعتی عامل بازاریابی و بازاریابی

 در بازارهای صنعتی هایشرکت برای ضروری امر یک بلکه باشد،نمی

)هارت( و فرایند تصمیم گیری، داوری و انتخاب در شش  .است رقابتی

( یعنی 9002حوزه اصلی بازاریابی صنعتی شناسایی شده توسط کاتریچی )

 کانال مدیریت جدید، محصوالت توسعه/ نوآوری صنعتی، خریداران رفتار

 و مدیریت و و فروشنده خریدار روابط فروش، و مدیریت فروش توزیع،

نقش مهمی را دارد. در این پژوهش ضمن مروری بر بازاریابی  استراتژی

تعریف علوم شناختی و بازاریابی صنعتی به بررسی کارکرد علوم شناختی در 

 بازاریابی و صنعت می پردازیم.

 علوم شناختی، بازاریابی، صنعت :واژه های کلیدی
 

 

 

 

 
 

Abstract: 

One of the most important issues in marketing is decision -

making and judgment. Decision making and effective 

factors in it are of interest to cognitive science. Cognitive 

management and economics, along with other decision -

making theories, can help understand the process of 

consumer behavior and marketing decision -making. 

Today, cognitive research in marketing has become more 

important than in the past. One of the reasons is the 

progress made in understanding the activity of the human 

brain. Also, given the development of interdisciplinary 

research in marketing, researchers have been more 

interested in examining the processes and models of 

individuals in organizations (Heidari, Ali) and are trying to 

discover the secret of the biggest capital, the brain, and to 

discover the secret of the biggest capital, the brain, 

Understand its functions as the most sophisticated divine 

deposit. These efforts come as the brain is the center of 

decision -making and mystery box for all human beings. 

(Young, Mohammed) Since industrial marketing and 

marketing are not the help of corporate success, it is an 

essential for industrial companies in competitive markets. 

(Hart) and the decision -making, judgment and selection 

process in the six main areas of industrial marketing 

identified by Katrichi (2009) means the behavior of 

industrial buyers, innovation/ development of new 

products, distribution channel management, sales and sales 

management, buyer and seller relationships And marketing 

strategy plays an important role. In this study, while 

reviewing the definition of cognitive science and industrial 

marketing, we examine the function of cognitive science in 

marketing and industry. 

Key words: Cognitive science, marketing, industry
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  مقدمه

 امیکند و پ یم افتیبدن در یحس یها را از اندام یورود یها امیانسان، پ یمرکز فرمان دستگاه عصب ی به منزله مغز

که قدرت پردازش  یست در حالا بدن انسان یاعضا نیتر دهیچیاز پ یکیفرستد. مغز  یرا به عضالت م یخروج یها

را در بدن بر  فیوظا نیست، سخت ترسعضو به ظاهر کوچک و به ظاهر  نیا از اطالعات را دارد. یانبوه رهیو ذخ

، کنترل تناقضات  یریگ میتحرک، تصم دن،یشیاند ،ارتباط برقرار کردن ،یعصب یها ستمیکه شامل کنترل س دارد عهده

 یزند که در تناقض آشکار یاز ما سر م یرفتار یافتاده باشد که گاه یماناتفاق برا نیا دیشا.  شود یمو ...    رفتاری

در  یحت ایو  میکن هیرا از انجام آن کار ن گرانیتر آنکه ممکن است د بیما بوده و عج یذهن یبا اعتقادات و باورها

 یو ادعا م انیکه ب یزیآن چ یعنی یرفتار ی. تناقض هامیو رفتارکننده بپرداز تارصورت مشاهده به سرزنش آن رف

تناقض ها که در اغلب ما انسان ها  نیبه ا هیتوج یو ب یعدم آگاه. متناقض باشد م،یکن یبا آنچه رفتار م میهست میکن

را بر  یهنگفت یها نهیهز یاریدر موارد بس ،یو اجتماع یتبعات فرد جادیشود، عالوه بر ا یم دایپ شیکم وب

 انیاست که مشتر نیبازار ا قاتیمشکل تحقدر واقع وارد کرده است.  یغاتیو تبل یابیبازار یها شرکتو  دکنندگانیتول

که  یطورزنند، و  یکند حرف نم یکه فکر م یکنند، و طور یکنند فکر نم یکه احساس م یطورمصرف کنندگان و 

محصول مورد عالقه  دیپرس یتوان از مشتر ینم شهیبود که هم نیا اتیتجرب نیکنند. ماحصل ا یعمل نم ندیگو یم

 هیو کار با سرما سبک کیسرنوشت  دینبا نی. همچندیرس تیآن محصول به موفق دیاش کدام است و سپس با تول

 یو رفتار یگفتار یتناقض ها نیگره زد؛ چراکه ا انیمشتر یها یکالن را صرفا به گفته ها و نظرسنج یها یگذار

)جوانی، محمد(  و سقوط آن کسب و کار را رقم بزند. یتواند ورشکستگ یباشد، م یرعمدیکه ممکن است غ انیمشتر

بر کشف  یحاضر، تالش فراوان ی های عصراز دانش ها و فناور یکیبه عنوان  یشناخت یها یعلوم و فناوردر مقابل 

 نیتر یاز عال نهیبه ی مثبت بتواند بشر را در استفاده یدر جنبه هادارد تا انسان  یشناخت یندهایاسرار مغز، ذهن و فرآ

پردازد  یمطلب مین ا یبه بررس یعلوم شناخت واقع ررساند. د یاریاش  یبهبود زندگ یبرا یالهیعه ود نیتر دهیچیو پ

علم، پژوهش  نیا یاصل هدفکند. به صورت مشخص تر ا یم دایه شناخت پکه ذهن چگونه از خود، جهان و جامع

 یریگ میتصم ،یزیزبان، استدالل و تفکر، قضاوت، برنامه ر ،یریادگیتوجه، حافظه و  ،یبازشناس ک و ادرا ی نهیدر زم

 مورد مغز را بنیادین شناختی و دستاورد هایی که سازوکارهای یفناور یها شرفتیو پ قاتیتحقبا توجه به  است.

 ذهن از مستقیم طور به ها کردن پاسخ دریافت و مصرف کننده خودآگاه ذهن گذاشتن و با کنار. دهد می قرار بررسی

ناخودآگاه، می توان در مقابل چالش تناقض های تصمیم گیری و گفتاری مقابله نمود و  به کارگیری آن در تحقیقات 

 ه صنعتی احتمال شکست را کاهش داد.بازاریابی صنعتی و بررسی رفتار مصرف کنند

 علوم شناختی

 ابعاد مختلف تبیین و مسئله شناخت،. شود می محسوب معاصر دوران در سرآمد و پیشرو دانشهای از شناختی علوم

. این علم به بررسی ماهیت میگیرند قرار علوم  شناختی منظومة در که است علومی تمامی اصلی دغدغه آن،

به صورت  .پردازدکند میها را ممکن میبندی و فرایندهایی که انجام این فعالیتمانند تفکر، طبقههای ذهنی فعالیت

تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه ادراک و بازشناسی، توجه، حافظه و یادگیری ، استدالل مشخص

به دو بخش درونی عوامل  طور کلبهشناختی است. در بررسی های علوم  گیری ریزی، تصمیمو تفکر، قضاوت، برنامه

عوامل فیزیکی بدن و عوامل روانی و ذهنی فرد و از طرف  ر دو بخش . عوامل درونی نیز دمی شوند و بیرونی تقسیم

ذهن  شناخت شیوه در عوامل این همه. …دیگر عوامل بیرونی از قبیل فرهنگ جامعه، اخالق جامعه، اقتصاد جامعه و 
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 یاست، لذا نقشه بردار یو مغز یعصب یها ستمیبر س یمبتن یرفتار انسان گرید یسو از .تأثیرگذار استها از واقعیت

تواند عالوه بر  یگذارد و م یاز حوزه ها و رشته ها تأثیر م یاریمغز انسان بر بس یها یدگیچیاز پ ییو رمزگشا

 نیبرآمده از ا یها ی. فناورنداز آن رشته ها اعطا ک کیتازه به هر ییسمت و سو ،یکارکردها و بهبود اثربخش یارتقا

 تیفیک یتواند به ارتقا ینانو و اطالعات( در ابعاد مثبت م ،یستیهمگرا )ز یها یها و فناور دانش در تعامل با دانش

 یااز ذهن و قو نهیهوشمند و استفاده به یتولید سامانه ها ،یمغز یها بیاز آس یناش یها یبشر، رفع کاست یزندگ

 یو اصل ختلف م ی رشاخهیز ییاست که از ادغام و هم افزا یرشته ا انیم . این علم یک علمبکند کانسان کم یفکر

شده است.  لیو فلسفه ذهن تشکشناختی و  یزبان شناس ،یشناخت یعصب شناس ،یشناخت یمانند روان شناس

 (7931)درزی،قاسم 

 عصب شناسی شناختی

ساز شناخت انسان را ی علوم اعصاب است که فرایندهای بیولوژیکی زمینهزیرمجموعهرشته علوم اعصاب شناختی 

ها و عملکردهای شناختی. هدف از آن تعیین مطالعه می کند، به ویژه در رابطه با ارتباط بین ساختارهای مغز، فعالیت

ای از ه عنوان شاخههای عملکردی آن است. علوم اعصاب شناختی بنحوه عملکرد مغز و دستیابی به ویژگی

روانشناسی و علوم اعصاب در نظر گرفته می شود زیرا علوم بیولوژیک را با علوم رفتاری مانند روانپزشکی و 

کنند، مانند تصویربرداری عصبی عملکردی، هایی که فعالیت مغز را اندازه گیری میروانشناسی ترکیب می کند. فناوری

را در صورت ناکافی بودن داده های رفتاری ارائه دهند. تصمیم گیری نمونه ای  می توانند بینشی از مشاهدات رفتاری

 (7011)سلیمانی نسب، امیر حسین، .از یک فرآیند بیولوژیکی است که بر شناخت تأثیر می گذارد

 روان شناسی شناختی 

به عبارت  (7931کامران . )سنایی، عنوان یک پردازشگر اطالعات استروانشناسی شناختی مطالعه علمی ذهن، به

که شامل ادراک، توجه، زبان، حافظه و د افتد توجه می کندیگر، رشته روانشناسی شناختی به آنچه در ذهن ما اتفاق می

شناسی است که به مطالعه فرایندهای ای از روانشناسی شناخت، شاخهروان( 7933ت. )فتح اللهی، منصور تفکر اس

شناسی شناخت بر کشف تمرکز اصلی روان پردازد، یادآوری و یادگیری در افراد میذهنی شامل چگونگی تفکر، درک

گیری این  ها محور شکلهر یک از این مولفه .هاستسازی اطالعات در انسانچگونگی کسب، پردازش و ذخیره

نشناسی است که ای از علم رواشناسی شناختی شاخه روان .کنیمموضوع است که چه کسی هستیم و چگونه رفتار می

کنیم این به این معنی است که ما چگونه اطالعات را پردازش می. کندبر روی روش پردازش اطالعات افراد تمرکز می

کنند تا روانشناسان شناختی تالش می .شودهای ما میو چگونه با اطالعات برخورد میکنیم که منجر به واکنش

را که در ذهن افراد انجام شده و شامل درک، توجه، زبان، حافظه، تفکر  الگوهای شناختی مربوط به پردازش اطالعاتی

   (7931د. )سنایی، کامران باشد، درک کننو آگاهی می

 فلسفه ذهن 

با رویکردی تحلیلی به مطالعه فلسفی ذهن و حاالت ذهنی می پردازد.  فلسفه ذهن شاخه ای ازفلسفه تحلیلی است که

ذهن حوزه ای از فلسفه است که تالش می کند فهمی نظام مند و جامع از ذهن ارائه دهد. فلسفه ( 7933ذاکری،مهدی 

از جمله مسائلی که از دیرباز اندیشه . کوشش این قسم از فلسفه شناختن ماهیت ذهن، کارکرد و کشف راز آن است 

داشته است، مسأله ماهیت  بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی و حوزه انسان شناسی را به خود معطوف
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فلسفه ذهن چیست؟ فلسفه ذهن  ( 7939ت )ریاضت، علیرضا ذهن، کارکرد آن و نحوه ارتباط آن با جسم بوده اس

حوزه ای از فلسفه است که تالش می کند فهمی نظام مند و جامع از ذهن ارائه دهد. کوشش این قسم از فلسفه 

ست. اگر چه فلسفه ذهن یک موضوع منحصر به فرد است در عین حال شناختن ماهیت ذهن، کارکرد و کشف راز آن ا

 .از جوانب و بخشهای متعددی برخوردار است که اساس کار این مقاله را تشکیل می دهند

 زبان شناسی شناختی 

تماعی و شناسی شناختی رویکردی در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجزبان

های طبیعی است که زبان را به رویکردی به تحلیل زبان(  در واقع 7011)راسخ مهند، محمد  .پردازدفیزیکی او می

گیرد. وقتی کاربران یک زبان، ارتباط بخشی، پردازش و انتقال اطالعات در نظر میعنوان ابزاری برای نظم و سامان

دهند ای به آنها میکنند و نظم و سامان ویژهند به صورت خاصی پردازش میکنند، اطالعاتی را که دارزبانی برقرار می

شناسی شناختی این ادعا را به عبارت دیگر، زبان .دهندو سپس آنها را در قالب تعبیرهای زبانی به دیگران انتقال می

سازی موقعیت کند که ساختار زبان، انعکاس مستقیم شناخت است؛ بدین معنا که هر تعبیر زبانی با مفهوممطرح می

ها، دهد، بلکه ذهن از این موقعیتهای خارجی را نشان نمیخاصی همراه است. زبان به طور مستقیم موقعیت

بنابراین، ، سازی ذهن نیستدهد. معنا چیزی جز مفهومسازی را نشان میای دارد و زبان آن مفهومیژهو سازی مفهوم

دهد. به های خارجی را نشان میسازی گوینده جهان خارج یا موقعیتی مفهومزبان به طور غیرمستقیم و به واسطه

دهد و به دهد، نشان میر آن رخ داده یا میواسطه جهان درون گوینده و حوادثی را که دعبارت دیگر، زبان، بی

 (7931)قائمی نیا، علیرضا .سازدهای بیرونی را منعکس میی آن، موقعیتواسطه

 بازاریابی صنعتی  .1

 استفاده. میشود سازمان ها به خدمات و محصوالت بازاریابی در درگیر فعالیت های تمام شامل صنعتی بازاریابی

 در تسهیل منظور به و صنعتی، خدمات و محصوالت شامل یا و مصرف کننده تولید در و خدمات از محصوالت

  B2Bواژه بازاریابی صنعتی تا اندازه زیادی با تعبیر (  7337از شرکت خود می باشند.)ریدر،  بهره برداری

که خود شامل بازاریابی کاال و خدمات به صنایع و شرکت هایی است این نوع بازاریابی  .جایگزین شده است

یابی برخی از شرکت ها و سازمان ها مواد اولیه و یا رتولید کننده کاال و خدمات هستند. در این نوع از بازا

قطعات و تجهیزات خود را به سازمان یا شرکت دیگری می فروشند و آن شرکت با استفاده از مواد اولیه و یا 

 از)شکاری شاهین (  .ن به بازار اقدام می کندقطعات خریداری شده نسبت به تولید محصول نهایی و عرضه آ

 و نقل حجم. است داده تشکیل را اقتصادی فعالیت های از نیمی تقریباً صنعت بازار صنعتی، انقالب زمان

می  زده تخمین نهایی مصرف کننده بازارهای حجم برار چهار تا دو صنعتی بازارهای انتقاالت در

 را خدمات و اینها کاالها. شوند دیده متفاوت کامالً  می تواند صنعتی خدمات و ( محصوالت7937)صانعی،.شود

 از در برخی خود استفاده برای می رسد فروش به دیگر سازمان به سازمان یک توسط و می کنند عرضه بازار به

 بازاریابی کلی طور (  به4110.)رایت،.میفروشند خود استفاده برای دیگر سازمان های به اینکه یا و تولیدات

 مصرف برای را خدمات و کاالها که نهایی آن مصرف کنندگان هدف که است فعالیت هایی شامل صنعتی

 یا دولتی است ممکن که هستند معموال سازمانهایی صنعتی مشتریان. نیست می کنند، خریداری شخصی

 برای که است صنعتی و خدمات کاالها فروش برای فعالیت هایی شامل صنعتی بازاریابی. باشند خصوصی
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 فعالیت هایی به و شده نهایی مشتریان سازمانی جایگزین مشتریان است و  ضروری سازمان یا شرکت عملیات

سازمان  سایر و بازرگانی و تجاری سازمان های به خدمات و کاالها فروش و تدارک آن هدف که میگردد اطالق

 صنعتی بازاریابی مدیریت. میگیرد قرار استفاده مورد آنها عملیات در غیرمستقیم و مستقیم طور به که می باشد ها

 روابط و مبادالت حفظ  و ساخت ایجاد، برای برنامه هایی کنترل و اجرا برنامه ریزی، تحلیل، و تجزیه از عبارت

 از جامع بررسی یک ( در7913سازمانی.)سعیدی و گیوریات،  اهداف به نیل جهت موردنظر بازارهای با مفید

( 4113و کاتریچی ) الپالکا توسط صنعتی بازاریابی گفتمان از اصلی ی حوزه شش صنعتی، بازاریابی در دانش

و  فروش توزیع، کانال مدیریت جدید، محصوالت توسعه/ نوآوری صنعتی، خریداران رفتار: شد شناسایی

 بازاریابی  استراتژی و مدیریت و و فروشنده خریدار روابط فروش، مدیریت

با بهره گیری روشی منحصر به فرد بر پایه ی همان اصول بازاریابی مصرف کننده با  صنعتی تکنیک های بازاریابی

بیشتر افرادی از کارمندان سطح پایین یک  صنعتی تاکید بر مصرف کننده ی صنعتی است. مخاطبان بازاریابی

. ط به خرید اثر یا کنترل دارندشرکت گرفته یا یک مدیر در سطوح باالی شرکت که روی تصمیمات مربو

باید بتوانید  صنعتی تر از بازاریابی مصرفی است زیرا شما به عنوان یک بازاریاببازاریابی صنعتی، معموالَ پیچیده

تان از معرفی و فروش آغاز روابط طوالنی مدت با مشتریان خود برقرار کنید. در واقع، همکاری شما با مشتریان

تنها بر کند. مهم است بدانید که خریداران صنعتی، محصوالت مختلف را نه نی ادامه پیدا میشود و تا پشتیبامی

اساس قیمت، بلکه بر اساس کیفیت، موقعیت آن در بازار و میزان پشتیبانی و خدمات پس از فروش شما قضاوت 

  .کنندو در خریدهای خود کامالً منطقی عمل می

 علوم شناختی در بازاریابی  .2

فرصت های بی  و است افتاده اتفاق نکردنی باور جهش زمینه های مختلف در تکنولوژی بسط و توسعه در

می باشد. به کارگیری  حوزه ها این از یکی بازاریابی صنعتی است؛ شده خلق تحقیق و پژوهش جهت شماری

ویژه ای می باشد چرا که نتایج و دستاورد های علوم شناختی در عرصه های رقابتی چون بازاریابی دارای اهمیت 

رقابت بر سر تحقق اهدافی نظیر نفوذ در ذهن مشتریان، سوق دادن هدفمند آنها به انجام رفتار هایی مانند خرید 

کاال و ایجاد حس وفاداری نسبت به شرکت ها می باشد این علم رامی توان در موضوعاتی چون تبلیغات، درک 

خدمات و ...  به کار گرفت. از این رو دنیای بازاریابی با ورود علوم  رفتار مصرف کننده، تحقیق بازار، ارائه

شناختی، جهش و پیچیدگی خاصی به خود گرفته است به طوری که با تحت تاثیر قراردادن بخش ناخودآگاه 

ذهن می توان به اهداف خود رسید. در راستای تاثیر علوم شناختی در بازاریابی چند موضوع و کاربرد را مورد 

 بررسی قرار میدهیم:

 1بازاریابی عصب پایه

 بنا اجتماعی روانشناسی و رفتاری علم اقتصاد اعصاب، علوم اصلی رشتة سه براساس عصب پایه بازاریابی

 انسان، مغز مطالعه با دانست؛ کنندهمصرف رفتار شناسیعصب علم در واقع میتوان آن را نوعی .است گردیده

                                                                                                                                               
1 neuromarketing 
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 یک کدام محصول چند بین از اینکه مثال به عنوان می کند.  بررسی را کنندهمصرف رفتارهایواکنش ناخودآگاه 

 تواندمی دهد،می را آن خرید دستور مغز که محصولی .کندمی بیشتر را آن خرید به میل و کرده جذب را مغز

 هاآن اجرای و هامحرک این تعیین عصبی، بازاریابی هدف .باشد داشته خاصی بندی بسته نوع یا خاص رنگی

رفتار  مطالعات که است نوظهور رشتة یک عصب پایه  بازاریابی .است مشتری جذب منظور به محصول روی

 در رشته این محققین برای بازاریابی اعصاب و علوم رشتة دو تلفیق . نماید می مرتبط باعصا علوم با را مشتری

 امکانات بازاریابی عصبی. است ساخته نمایان را جدیدی افق کننده، مصرف بررسی رفتار و شناخت خصوص

 است . بزاریابی آورده وجود به مشتری گیری تصمیم و فرایند کننده مصرف رفتار شناخت حوزۀ در را جدیدی

می  اگرچه. است بوده ها رسانه همچنین و علمی زیاد جامعة بسیار توجه مورد گذشته سال چند در عصبی

 تصویربرداری که است داده نشان نیز انجام شده تحقیقات اما گیرد صورت زمینه این در بسیاری بایست تحقیقات

می  کمک بازاریابی در علوم روش ها این. است بوده مفید بسیار عصبی بازاریابی بیشتر تحقیقات در نیز مغزی

 هستند ناخودآگاه نهفته در که دارد وجود زیادی اطالعات زیرا یابیم موردنظرمان دست جواب به تر سریع تا کنند

 بازاریابی تبلیغات ارائه و محصوالت تولید خصوص تری در دقیق های یافته به ها روش این با توانیم می و

 عصبی بازاریابی نوین رشتة شناخت اعصاب در علوم رشتة به مرتبط های شیوه و روش ها. یابیم مؤثرتر دست

 های نیازمندی از شناخت بهتر به رسیدن جهت مضاعف های تالش نیازمند رشته و این باشند می پرکاربرد

 باشد  می تجاری های پیام تأثیر و برند ترجیحات شناخت مشتری،

 از که بازاریابی و بازار تحقیقاتی به فعالیت های کلی طور به اما دارد وجود عصبی بازاریابی از بسیاری تعاریف

 بینش رشته این  .گفته می شود عصبی بازاریابی می گردد، استفاده اعصاب علوم با تکنیک های مرتبط و روش ها

 تحقیقی های حوزه در بازاریابان و امروزه نماید می فراهم کننده مصرف رفتار خصوص در جدید و دانشی

 :باشد می زیر موارد شامل ها آن مهمترین که برند بهره می رشته این از متفاوتی

 بازاریابی که باشند می بازاریابی تحقیقات اصلی دو زمینة محصوالت بندی بسته و محصول نوآوری: محصول

 چیزی چه آینده در که شوند می مواجه این سؤال با مشتریان که هنگامی. دارد این زمینه در ای عمده عصبی تأثیر

می  بینی پیش عصبی از بازاریابی استفاده با بازاریابان داشت، خواهند انتخابی چه یا و خواهند داشت دوست را

 از منفی اینکه واکنش یا و می کنند استقبال خوبی به جدید ایدۀ یک از جایگزینی مشتریان زمانی چه که کنند

 می دهند نشان خود

 که می باشند بازاریابی در کلیدی حوزه های شناسی از برند مقولة و محصوالت برندهای درک و شناخت: برند

 که زمانی و دارند وجود در  ذهن که هستند ایده هایی برندها. می باشد موثر بسیارآن  در درک عصبی بازاریابی

 است مرتبط ایده ها سایر با شدت به تر برند قوی. می گردند تر رنگ پر پیدا کنند ارتباط ذهن در ایده ها سایر با

 می گیرد  جای مشتریان ذهن اولویت در و

تبلیغ  یک چگونه اینکه. باشد می عصبی بازاریابی مهم در و فعال عوامل از یکی تبلیغاتی تحقیقات: تبلیغات

 سؤال همیشه می گردد تبلیغات به سایر نسبت تبلیغ یک موفقیت مسائلی باعث چه و نماید می اثربخش عمل

می  که قرار می دهد بازاریابان پیش روی را نوینی های روش و تکنیک ها بازاریابی عصبی. است بوده برانگیز

 هر که تبلیغات خصوص در را سنتی ایدۀ این اعصاب علم .دهد پاسخ سؤاالت این به زیادی حدود تا تواند

 مکرر مثبت احساسی ارتباطات و رد می کند را بود خواهد تر موفق کند جلب خود به را توجه تبلیغی بیشترین
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می  کارآمدتر و مؤثرتر بسیار تجاری نام تقویت و محصول فروش افزایش در را های متقاعد کننده پیغام به نسبت

گیری مشتریان؛ ب( ارتقای الف( کمک به درک بهتر تصمیم:شرح زیر داردبازاریابی عصبی مزایایی به داند.

های آن؛ د( ایجاد و گسترش برند؛ ه( افزایش تأثیر تبلیغات؛ ی( بهبود محصول و جذابیت (تبلیغات تجاری؛ ج

 (4141)نونز و همکاران افزایش فروش 

 ابزارهای مورد استفاده در بازاریابی عصب پایه

 2 عملکردی مغناطیسی تشدید صویربردایت

 این بعالوه .کند شناسایی را محصوالت تبلیغات و به نسبت مغزی هایالعملعکس می توان فناوریاین  از استفاده با

 خرید به تمایلی یا کند خریداری را محصول یک فرد تا شودمی باعث چیزی چه که بفهمیم تا کندمی کمک فناوری

 باشد نداشته دیگری کاالی

 آزمایش پاسخگویی زمان در مغز در خون جریان ردگیری برای خاصی ربای آهن ازی در این روش تخصص نظر از

 می افراد تحریک به منجری های ویژگی چه میابند در بازاریابان طریق ایناز .شود می استفاده محرک، یک به شونده

 عامل هر یا فیزیکی های ویژگی رایحه، بندی، بسته چیدمان، صدا، تصویر، رنگ، است ممکن ها محرک این .شود

اما یک تکنیک بسیار گران قیمت و محدود کننده .شود شامل را است، ارتباط در افراد احساسات با نوعی به که دیگری

نمی توان دستگاه را حمل کرد و در شرایط محیط اقدام به بررسی رفتار است که بیمار باید در داخل دستگاه باشد و 

 کرد .

 3الکتروانسفالوگرام

 اطالعات بودن، صرفهبهمقرون نسبتاً  و حمل قابل بر عالوه و است عصبی بازاریابی در کاربردی بسیار روش یک

 یا هدبند یک توسط مغز الکتریکی فعالیت تکنیک، این از استفاده با. کندمی فراهم مغز فعالیت مورد در نیز را ارزشمندی

 الکتریکی هایجریان تغییرات روش، این. شودمی ثبت و تحلیلوتجزیه است، کوچک سنسورهای دارای که ایمنی کاله

 را بازاریابی محرک ارزش زیرا است، مفید سیارب EEGعصبی،  بازاریابی بررسی برای .دهدمی تشخیص را مغزی امواج

 را اندوه و هیجان خشم، مانند احساساتی و هیجانات تا آورد می فراهم محققان برای را امکان این و کندمی ارزیابی

  .کنند ردگیری

  4الکتروکاردیوگرام

 بازاریابی در .دهدمی نشان پوست روی بر سنسور دادن قرار با را قلب الکتریکی فعالیت ثبت و اقدامات قلب نوار

 وضعیت مورد در واقعی زمان در اطالعات آوری جمع امکان زیرا گیرد،می قرار استفاده مورد اغلب قلب نوار عصبی،

 مزاحم چندان و است هزینه کم تکنیک این .کندمی فراهم را تبلیغاتی هایمحرک به نسبت کنندگانشرکت احساسی

 .تر هست راحت فناوری این ازاستفاده  دلیل همین به و نیست

  5گالوانیکی پوست پاسخ

                                                                                                                                               
2 FMRI 
3 EEG 
4 ECG 
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 هدایت هایواکنش در جزئی تغییرات روش این .کندمی ارزیابی پوست تعریق واکنش که است فناوری یک گالوانومتر

 ویدیو یک تماشا حین مختلف هیجانات دچار فرد که حاالتی در مثال برای کند،می ثبت و گیریاندازه را پوست

 .گردد ثبت شود،می تبلیغاتی

 6ردیابی چشمی 

 این چشمی ردگیری تکنولوژی .کند می گیری اندازه را کنندگان مشارکت چشم مردمک حرکتی الگوی چشمی ردگیری

 متوجه صورت این به .کنید نگاه خود فروشگاه و محصول تبلیغ به تان مشتریان دید از که دهد می شما به را امکان

 به .است صورت چه به مختلف شرایط در آنها دیداری الگوهای و دارند توجه مواردی چه به مشتریان شد خواهید

 ابتدا میشوند فروشگاه وارد که زمانی مواقع بیشتر در افراد که اند داده نشان دست این از آزمایشاتی انجام مثال عنوان

 .کنند می نگاه را خود سمت های قفسه

 بر که دارد وجود هم حسگرهایی دارد وجود مغز از تصویربرداری و چشم حرکت ردگیری برای ابزاری که همانطور

 و هیجانات ابراز انواع موارد این در .میکنند گیری اندازه را صورت های حرکت تمام و میشوند نصب صورت روی

 مثال .میشوند داده تشخیص ها گذاری کد این براساس مشارکت کنندگان واکنش سپس و میشوند کدگذاری احساسات

 نشان شده کدگذاری صورت به موارد این آمد درخواهند حرکت به درصورت خاصی های ماهیچه زدن لبخند برای

 وبه بود خواهند مخاطبانشان رفتار در آن مجدد شناسایی به قادر بازاریابان الگو تکرار صورت در که هستند لبخند دهنده

 .بسنجند نظرشان مورد های محرک به نسبت را افراد واکنش میتوانند صورت این

 تبلیغات پنهان 

شود و شما با آگاهی کامل آن را تماشا های تبلیغاتی، مستقیم هستند یعنی تبلیغ به شما نشان داده میبیشتر تکنیک

اما گاهی اوقات داستان به این واضحی  .کنید! حاال اینکه بخرید یا نخرید مهم نیست، بازاریابی انجام شده استمی

بی پنهان یک برند بدون آن که شما متوجه شوید، پیام بازاریابی مد نظرش را به ضمیر در بازاریا .افتداتفاق نمی

با  .فرستد، بدون اینکه اصالً از این پیام خبر داشته باشید یا اصالً متوجه شوید این یک تبلیغ است می ناخودآگاه شما

تبلیغات هایی که دوروبر ما هستند. دمشود یا عطری مالیم یا حتی رفتار آزمینه پخش مییک موزیک آرام که در پس

جیمز ویکاری، روانشناس و محقق بازاریابی، برای اولین بار از  . گرددسال پیش بر می 11بازاریابی به بیش در پنهان 

 های پنهان، ذهن افراد راتوانند با پیامکند برندها میوی گفت آزمایشی انجام داده که ثابت می .های پنهان حرف زدپیام

توانند خیلی ساده پیامشان را در ناخوداگاه ها میها ندارد، پس آنای در برابر این پیامیعنی مخاطب اراده .کنترل کنند

تحقیق آقای ویکاری به این شکل بود که مخاطبان داخل سینما، بدون آنکه خبر داشته باشد،  .ذهن مخاطبان ثبت کنند

ای؟ گرسنه" زن با مضمون. به این شکل که در طول فیلم یک پیام چشمکگرفتنددر معرض بازاریابی پنهان قرار می

. زیرا دیدندنشان داده شده است. ولی بینندگان به این پیام آگاه نبودند و آن را نمی "پاپ کرن بخور و کوکاکوال بنوش

ها در حالی که این پیامثانیه پخش شوند را درک کند میلی  13ذهن خودآگاه انسان قادر است تصاویری که بیشتر از 

ها را تواند تمامی این فریمبنابراین فقط ذهن ناخودآگاه می ،شدندمیلی ثانیه نمایش داده می 10هر چند دقیقه به مدت 

درصد  57درصد و فروش کوکاکوال  18.1های مخفی، فروش پاپ کرن با این پیام کردجیمز ادعا  .ثبت و ضبط کند

 
5 GSR 
6 Eye Tracking 
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ز روش های بازاریابی مخفی که بر ذهن ناخودآگاه افراد موثر است شامل استفاده از افراد برخی ا .افزایش یافته است

 دارای حوزه اثر، رسانه مخفی، جنجال های جعلی و می باشد. ) عظیمیان، امید    (

 7حوزه های کاربردی علوم شناختی در صنایع

 حوزه بهداشت و سالمت

است  یاز عوامل یتنها بخش یریاختالالت استرس پس از حادثه و پ ،یترس، ، اختالالت وسواس ،یاضطراب، افسردگ

 تیاز اهم یناختش یمراقبت و درمان ها ،یریشگیرو پ نی. از اشودی در افراد م یکه باعث کاهش سالمت شناخت

استفاده از ابزارها در  یسالمت شناخت یو مراقبت ها یریشگیپ یروش ها نیاز مهمتر یکیبرخوردار است.  ییباال

فرد را در لحظه به خود فرد و متخصص مربوطه اطالع  یشناخت تیوضع تواندی است که م یشناخت یکنار آزمون ها

البته برخی از چالش .شودی م یشناخت مارانیدرمان در ب نهیکاهش هز ایو  یریباعث جلوگ ییروش ها نیچن نیدهد. ا

، شدن کشورها یاسترس و صنعت شیبا افزا ایدر دن یاخالالت شناخت وعیشهای صنعت بهداشت و سالمت عبارتند از 

 یهایماریبه کنترل ب ازینو  یتوان مغز و توانبخش یارتقا یروشها یدر مورد اثربخش قیدق یعدم وجود داده ها

 یتوسط آزمون، باز مارانیاز ب یشناخت یداده ها یآور جمعه با استفاده از نام برد ک سن در جامعه شیبا افزا یشناخت

 یماریو کنترل ب یدر حوزه سالمت شناخت ریکم نظ یاقتصاد تیظرفی، استفاده از دنیپوش یو ابزار ها یشناخت یها

توسط آزمون ها،  یشناخت یها یماریکنترل ب یبرا یساز نهیم، زآمار سالمندان در کشور شیافزا لیبه دل یشناخت یها

بهداشت و سالمت  یساز یشخص یبستر مناسب برا جادیای و شناخت یو مکمل ها یتهاجم ریغ یها، روش ها یباز

 می توان از ظرفیت های این حوزه حداکثر استفاده را داشت. افراد یبرا یشناخت

  یشناخت یو مکمل ها دارو

و موفق هستند،  زهیباهوش، با انگ یموفق هستند. اگر چه آنها به طور معمول افراد اریخود بس یافراد در زندگ یبرخ

 ،یاوقات خستگ یگاه گرید یهمانند انسان ها زیکنند. آنها ن یخود کار نم طیشرا نیاما همواره با تمام توان و در بهتر

 یاست که برا یموثر یسازد، راهبردها یم زیافراد را متما نیکنند. آنچه ا یرا تجربه م تمرکز در یو دشوار یناتوان

 یمغز توسط مکمل و مصرف داروها کیراهبردها تحر نیاز ا یکی. رندیگ یخود به کار م یعملکرد ذهن یساز نهیبه

به  گریتوانند تمرکز و عملکرد خود را بار د یرو افراد م نیاز ا کنند،ی م توان مغز کمک شیاست که به افزا یشناخت

تب و تاب مصرف دارو و  شیافزاالبته در این خصوص چالش هایی نیز مانند  دهند. شیافزا ای اوج بازگردانند و

 یاطالعات از مصرف کنندگان خطر سوء مصرف و وابستگ یجمع آور ینبود بستر مناسب برا ی،شناخت یمکمل ها

لحظه به لحظه  نگیتوریمان یبرا یدانش شناختبر سر راه است که می توان با استفاده از   نوع داروها و مکمل ها نیا

دارو و  یدر حوزه  ریکم نظ یگذار هیفرصت سرما جادیا، در مصرف کنندگان یشناخت یدارو و مکمل ها ریتاث ی

توسط  یشناخت یمکمل ها ایدارو و  یکنترل اثر بخش یبرا یساز نهیمغز زم تیظرف شیافزا یبرا یشناخت یمکمل ها

 ی بر آن ها غلبه نمودشناخت یها یو باز یابیارز یها مونآز

                                                                                                                                               
 گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری از استارتاپ های فعال در حوزه علوم شناختیبر اساس 7 
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 یشناخت یو مدل ساز یمصنوع هوش

باشد. هدف از  یجهات مشابه رفتار انسان م یهستند که رفتار آنها از بعض یا انهیرا یبرنامه ها یشناخت یمدل ها

چون  یروش مورد توجه علوم نیدهند. ا یاست که در مغز رخ م یاتفاقات ینیب شیو پ دنیفهم یشناختی مدل ساز

 تمیتوان الگور یدهند م یکه در مغز رخ م یبا درک اتفاقات رایقرار گرفته است. ز ینیماش یریادگیو یهوش مصنوع

، رییو متغ یزینو یها طیهوشمند در مح یها نیماش ییاهش کارآ. البته ککرد ییشناسای ریادگیرا در  یدیجد یها

 نیدر ماش یریگ میتصم تیعدم وجود قابلو  دیجد یازهایبا ن ینیماش یتیو امن ینظارت یمناسب روش ها ییکارآ عدم

که در مقابل می توان از  انسان کرد. نیگزیحساس جا یها گاهیهوشمند باعث شده است که نتوان آنها را در جا یها

بستر  جادیای، و توانبخش یتوانمند ساز یهدف ها یبرا گریدکیو مغز در کنار  نیقدرت ماش یریبه کار گ فرصت

فرصت و  مغز انسان یینایمتناسب با کارکرد ب یو نظارت یتیهوشمند امن یها ستمیس یارتقاء کار آمد یمناسب برا

 ی برای حل این  خال ها استفاده نمود.و صنعت ینظام ییکاربرد ها یبا انسان برا نیماش ینیگزیجا

 یو کار و اقتصاد شناخت کسب

کند. در  یم فایبشر ا یدر بقا یانسان نقش مهم جاناتیو ه یشناخت یعلوم اعصاب، عملکردها یاساس دستاوردها بر

قرار  جاناتیعملکرد ها و ه نیا ریما تحت تاث یاقتصاد یها میاز تصم یاریرسد که بس یبه نظر م یمنطق جهینت

 نیکه در آن، ا یا نهیمهم هستند و زم یاقتصاد یریگ میتصم یکه برا یجاناتیعملکرد ها و ه نیا یی. شناسارندیبگ

موضوع قابل توجه و  کی یبر عصب شناس یکسب و کار ها و اقتصاد مبتن یدهند برا یها رخ م جانیدسته از ه

و  ازهایو ن قیتنوع در سال لیبه دل . کارآیی پایین روش های تحلیل بازار و رفتار مصرف کنندهارزشمند خواهد بود

بر  یگذار ریتاث یروش ها ییعدم شناخت و شناساهمچنین متداول و  یشده با روش ها یحطرا غاتیتبل یناکارآمد

مناسب  تیموقعی می تواند از مشکالت پیش رو باشد که از استفاده از علوم شناخت یبر داده ها یمبتن یافکار عموم

بستر مناسب  جادیای از طریق علوم شناخت یبر داده ها یمبتن یبر افکار عموم یرگذاریتاث یشناخت روش ها یبرا

قابل توجه به منظور استفاده در  یاقتصاد فرصتو  آنها یبا توجه به سطح شناخت یقرار دادن مشتر تیمحور یبرا

به سمت بازار  تیبه منظور هدا یهدفمند به مشتر یریگ میالقاء تصم، در جامعه ازین جادیو ا یبرندساز غات،یتبل

 تاثیر گزاری کرد.می توان در مقابل با آن  هدف

 یآموزش و پرورش شناخت

( دانش ی)ذهن یشناخت یاست که در تالش است مهارت ها یآموزش ،یعلوم شناخت مبنای بر پرورش و آموزش

 یها یهدف به واسطه استراتژ نیبخش داشته باشند. ا تیسازنده و رضا یتا بتوانند زندگ بخشد آموزان را بهبود

 یآموزش شناخت ی. محور اصلشوندی محسوب م یآموزش یتنها مکمل ها کیالکترون و لوازم شودی م نیتام یآموزش

 یها یو استراتژ یشناخت یندهایبا فرآ شتربی دیاست. آموزش دهنده با رندهیآموزش دهنده و آموزش گ انیتعامل م

امن و  طیمح جادیروش، ا نیدر ا یعملکرد شناخت تیتقو مهم آشنا و به آنها مسلط باشد. دو عامل یآموزش شناخت

مشخص شده  قاتیدانش آموزان است. بر اساس تحق یها دهیا انیخالق جهت ب ییفضا جادیو ا یآرام از لحاظ عاطف

 یبرا یشتریاعتماد به نفس ب یدارا رندیگدور از تنش قرار یها طیدر مح یاست که هرچه دانش آموزان از نظر عاطف

استفاده  یآموزش یها طیمح نیچن جادیها جهت ا یاستراتژ نیاز مهمتر یکیدرس خواهند بود.  یتعامل در کالس ها
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 ییآن و ضعف در شناسا یو اثر بخش تیفیدر محتوا و عدم توجه به ک ضعفی شناختی است. آموزش یها یاز باز

دانش آموزان را  یسنت یوزشآم ستمیدر مدارس و دانشگاه ها و س یشناخت یها یتوانمند یابیو ارز یاختالالت شناخت

بهبود و ارتقاء مهارت  ،یابیارزکه برای بهبود این شرایط می توان با  کندیدور م دیافق د کیو داشتن  تیخالق جادیاز ا

 یکارکرد ها راتییبر روند تغ نظارت، افزوده تیو واقع یشناخت یها یکودکان و نوجوانان توسط باز یشناخت یها

 یاثرگذارو الهام بخش  یسالم با داستان ها یسبک زندگ نییمناسب و تب یالگوها جادیا ن،کودکان و نوجوانا یشناخت

ی نیز در این حوزه تغییر و بهبودی شناخت یتوسط مکمل ها یریادگیکودکان در آموزش و  یشناخت لیو ارتقاء پتانس

 ایجاد نمود.

 جمع بندی:

 به است داده و به طبع آن در بازاریابی  صنعتی رخ بازرگانی و اقتصاد های حوزه در اخیر دهه های در که تحوالتی

 بازارهای در اطالعات فناوری از استفاده شامل  رشد تغییرات این. است داده را تغییر صنعتی بازارهای ماهیت شدت

می شود. که باعث  صنعتی مشتریان تقاضای و انتظارات رقابتی و افزایش فشارهای شدن افزایش جهانی صنعتی،رشد

 مشتریان نیازهای به بتوانند طریق بهتر این از تا باشند صنعتی بازارهای حوزه در جدیدی نگاه  دنبال به شد محققان

کنندگان های نوین شناخت رفتار خرید مصرفدنبال روشبهرا ترغیب کرد تا  آنان کهدهند.  پاسخ سازمانی خود

ارگیری آن در ک. یکی از علومی که سعی در به کمک کنند اقدامات سازمانشی به افزایش اثربخ و  سازمانی باشند 

 در .بازاریابی صنعتی شده است، علوم شناختی می باشد که در آن به دنبال شناخت رفتار های ناخودآگاه ذهن هستیم

 و کندپردازد که ذهن چگونه از خود و جهان و جامعه شناخت پیدا میمی مطلب این بررسی به شناختی علوم واقع

. در این پژوهش در ابتدا به تعریف بازاریابی صنعتی عوامل تأثیرگذار بر شناخت ذهن چه عواملی هستند

پرداختیم و با مطرح ساختن یک چالش در خصوص نوع تصمیم گیری، به این نکته اشاره کردیم که 

یق رفتار مصرف کنندگان، نیاز است تا به طور دقیق تر ذهن را بررسی و این رفتار را برای شناخت دق

پیش بینی کنیم. در ادامه با معرفی علوم شناختی به عنوان یک علم برای بررسی ذهن، و مطرح کردن 

 ابزار هایی، تاثیر آن را در بازرایابی و صنعت مورد بررسی قرار دادیم.
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