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«بازاریابـــی عصبـــی» ،یـــك رویکـــرد نظـــری و
مفهومـــی نســـبتاً جدیـــد اســـت .بـــر اســـاس
ایـــن ایـــده ،واقعیـــت عینـــی وجـــود نداشـــته
و در واقـــع ،کل جهـــان ،درون ذهـــن مـــا قـــرار
دارد و منحصـــرا ً محصـــول ادراک ذهنـــی مـــا
اســـت .علـــم مطالعـــه ایـــن جنبههـــا در ســـطح
زیستشـــناختی و نظـــری ،علـــم اعصـــاب اســـت.
اخیـــرا ً علـــوم اعصـــاب و بازاریابـــی در مطالعاتـــی
برخاســـته از حـــس کنجـــکاوی و دانـــش بـــا
هـــم تاقـــی داشـــتهاند کـــه پی آمـــد آن ،تولـــد
اصطـــاح بازاریابـــی عصبـــی اســـت .بهکمـــك
بازاریابـــی عصبـــی میتـــوان امیـــال ،انتظـــارات
و محدودیتهـــای پنهـــان مشـــتریان را بـــا

بهکارگیـــری فـــنآوری شبیهســـازی پزشـــکی
کشـــف کـــرد کـــه تغییـــری عمـــده در روابـــط
س ــازمان و مش ــتریانش ایج ــاد میکن ــد .بازاریاب ــی
عصبـــی همچنیـــن ایـــن واقعیـــت اساســـی را

گـــوشزد میکنـــد کـــه مشـــتریان تصمیمـــات
خ ــود را در س ــطحی ذهن ــی ،احساس ــی و غری ــزی
اتخـــاذ میکننـــد.
م دم
صنع ــت بانک ــداری از ارکان اصل ــی ه ــر اقتص ــادی
بهشـــمار میآیـــد و مشـــتریان نقـــش کلیـــدی در
آن دارنـــد .بنابرایـــن میتـــوان ابـــراز توجـــه ویـــژه
نیازهـــا و خواســـتههای مشـــتریان را از جملـــه،
پراهمیـــت محســـوب نمـــود .نقـــش و
موضوعـــات
ّ
اهمیـــت مشـــتری در بانكهـــا ،بهســـبب تـثیـــر
ّ

مســـتقیمی کـــه بـــر رشـــد و بقـــای بانكهـــا در
بـــازار رقابـــت میگـــذارد و نیـــز کســـب منافعـــی
ک ــه ب ــرای ایش ــان دارد ،س ــبب ش ــده ت ــا ام ــروزه
لـــزوم کســـب رضایـــت مشـــتری درک و پذیرفتـــه

شـــود و تمامـــی واحدهـــای بانکـــی ،گرایـــش بـــه
مشـــتری داشـــته و سمتوســـوی فعالیـــت همـــه
آنهـــا ،جـــذب مشـــتری و جلـــب رضایـــت او
باشـــد.
بازاریابی ،فرآیندی اســـت که بیـــن تواناییهای
شـــرکت و نیازهـــای مشـــتریان ،تعـــادل ایجاد
میکند .امـــروزه پیشـــرفت فـــنآوری و دانش
بشـــری بر حیطـــه بازاریابـــی نیـــز تـثیرگذار
بوده؛ بهنحـــوی که رشـــته جدیدی بـــا عنوان
«نورومارکتینـــگ» ( )neuromarketingیـــا
«بازاریابـــی عصبی» بهوجود آمده اســـت .در این
روش ،اعتقاد بر این اســـت کـــه مطالعه بیولوژی
و فیزیکـــی مغـــز ،مهمترین راه برای شـــناخت
رفتـــار خریـــداران محصول یا خدمات بهشـــمار

می ر و د .

ازار ا 
نورومارکتینـــگ یعنـــي :بازاریابـــي مبتنـــي بـــر
پـــردازش عصبـــي مـــردم .بهعبـــارت ســـاده،
بهجـــاي نظرســـنجي مســـتقیم از مـــردم ،نظـــر
ذهنـــي آنهـــا بـــا اســـتفاده از نـــوار مغـــزی

ــر

1

ـا آ نــد

نشــریـه بانـک آینـده

یـــا اســـکن عملکـــردي ارزیابـــي ميشـــود.
نورومارکتینـــگ ،در واقـــع حاصـــل ترکیـــب دو
دانـــش «بازاریابـــي» و «عصبشناســـي یـــا
نوروســـاینس» ( )neuroscienceاســـت .ایـــن
دانـــش نوظهـــور ترکیبـــي ،بـــه صاحبـــان صنایـــع
نشـــان ميدهـــد کـــه واقعـــاً چـــه چیـــزي در
ذهـــن خریـــداران ميگـــذرد.
اصـــوالً زمانـــي بازاریابهـــا بـــه فکـــر ابـــداع
نورومارکتین ــگ افتادن ــد ک ــه متوج ــه ی ــك اش ــکال
اساســـي در روشهـــاي ســـنتي ارزیابـــي ســـلیقه
و بازخـــورد مـــردم بـــه محصـــوالت شـــدند .آن
چی ــزي ک ــه م ــردم ميگوین ــد ب ــا آن چی ــزي ک ــه
واقعـــاً در ذهنشـــان ميگـــذرد ،تفـــاوت دارد.
بس ــیاري از اوق ــات ،م ــردم آن چی ــزي را ب ــه زب ــان
ميآورنـــد کـــه تصـــور ميکننـــد ،دیگـــران
انتظـــار شـــنیدنش را دارنـــد .در واقـــع مشـــکل
اساس ــي ای ــن اس ــت ک ــه بس ــیاري از فرآینده ــاي
تصمیمگیـــري در ســـطح ناخـــودآگاه ذهـــن
اتفـــاق ميافتنـــد ،نـــه در ســـطح خـــودآگاه.
هـــدف اصلـــي نورومارکتینـــگ هـــم ایـــن اســـت
کـــه ایـــن اطاعـــات ناپیـــدا را از مغـــز مـــردم
اســـتخراج کنـــد .بنابرایـــن در نورومارکتینـــگ از
م ــردم هی ــچ پرسش ــی پرس ــیده نميش ــود بلک ــه
اطاعـــات مســـتقیماً بیـــرون کشـــیده ميشـــوند.
بازاریابـــي عصبـــي بهمـــا کمـــك ميکنـــد کـــه
رفتـــار مشـــتریان را درک کنیـــم .بیـــش از یـــك
دهـــه اســـت کـــه دانشـــمندان علـــم اقتصـــاد
مبتنـــي بـــر عصبشناســـي در پـــي یافتـــن
حوادث ــي هس ــتند ک ــه در مغزه ــاي م ــا در هن ــگام
تصمیمگیريهـــاي اقتصـــادي رخ مـــی دهـــد.
و گیها ن رومار نگ
ن
ن ر ار ن ی ن
ش ــما میتوانی ــد از ی ــك مش ــتری پرس ــش کنی ــد
کـــه "چـــه چیـــزی را دوســـت دارد" و "نســـبت
ب ــه خری ــد ک ــدام محص ــول برانگیختهت ــر اس ــت"
امـــا در واقـــع ،خیلـــی نمیتـــوان بـــه آن اعتمـــاد
کـــرد؛ چـــرا کـــه ممکـــن اســـت ،مشـــتری تحـــت
تـثی ــر عوام ــل مختلف ــی ق ــرار داش ــته باش ــد ک ــه
در آن لحظـــه ،اجـــازه تصمیمگیـــری درســـت را
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بـــه او نمیدهنـــد .بـــرای مثـــال :خیلـــی وقتهـــا
شـــده کـــه مـــا قصـــد خریـــد محصـــول خاصـــی
را داشـــتهایم (یعنـــی؛ نســـبت بـــه آن اعـــام
عاقهمنـــدی کردهایـــم) امـــا در واقعیـــت چیـــز
دیگـــری را خریدهایـــم؛ چـــرا کـــه در هنـــگام
خریـــد بـــا محصولـــی مواجـــه شـــدهایم کـــه
ویژگیهایـــش مـــا را بیشتـــر تحـــت تـثیـــر
قـــرار داده اســـت.
در نورومارکتینــگ ،مــا ویژگیهــای بیرونــی
نگــرش فــرد نســبت بــه یــك محصــول یــا
ویژگیهایــش را نمیســنجیم بلکــه منبــع آن،
یعنــی مغــز را میســنجیم .در نورومارکتینــگ،
بسـیاری از مواقـع رفتارهايـی را انجام
میدهیـم کـه توسـط شـناخت مـا
هدايـت نشـده بلکـه توسـط عواطف
و قسـمت ناهوشـیار ذهن مـا هدايت
میشـوند .نورومارکتینگ ،ابزار بسـیار
قدرتمنـدی اسـت بـرای شـناخت
ناهوشـیار ذهن مشـتريان .دانشمندان
ايـن حـوزه بـا اسـتفاده از ابزارهـای
مختلـف ،فعالیـت قسـمتهايی از
مغـز را رصـد میکننـد کـه تجزيـه
و تحلیـل دادههـای آن منجـر بـه
شـناخت و کشـف بخـش ناهوشـیاری
میشـود کـه مشـتريان خودشـان هم
شـدت تحتتأثیر
خبـر ندارنـد امـا به
ّ
آنهـا هسـتند.
فعالیــت قســمتهای مختلــف مغــزی نســبت
بــه یــك محصــول ســنجیده میشــود .بــرای
مثــال :بــا قــرار دادن یــك فــرد در مقابــل یــك
تیــزر تبلیغاتــی ،فعالیــت مغــزی او را از طریــق
الکترودهایــی کــه بــه مغــزش وصــل شــده اســت در
کســری از ثانیــه میســنجیم و بررســی میکنیــم
کــه کــدام تصویــر او را بیشتــر تحتتـثیــر قــرار
داده و اینکــه نگــرش فــرد نســبت بــه آن محصــول
چــه تغییــری میکنــد .پــس نورومارکتینــگ تنهــا
بــا مغــز ،بهعنــوان مرکــز شــناخت و عاطفــه ســر و

کار دارد نــه بــا اظهــارات خریــداران.
نا ش ار
شنا
ن ر ار ن
مـــا همیشـــه هوشـــیارانه خریـــد نمیکنیم.
خیلـــی وقتهـــا تحتتـثیـــر الیههـــای زیرین
مغـــزی ،عواطـــف و احساســـاتمان خریـــد
میکنیـــم .جالـــب اســـت بدانیـــد؛  95درصد
از تصمیمهـــای مـــا بـــرای خرید یـــك کاال یا
دریافـــت یك خدمت ،ناهوشـــیار و تنها  5درصد
از تصمیمهـــای مـــا هوشـــیار هســـتند .برای
مثال :چنانچه گفته شـــد؛ بارها شـــده اســـت
که بـــا قصد خرید یـــك محصول به فروشـــگاه
رفتهایـــد امـــا در نهایت محصولی دیگـــر و یا با
نشـــان تجاری (برند) دیگر را انتخـــاب کردهاید.
آیـــا محصولی کـــه انتخاب کردهاید ،نســـبت به
آن چیزی که قـــرار بود انتخـــاب نمایید ،مزیت
و ویژگی خاصی داشـــته اســـت؟ این مثال ،تنها
نمونه کوچکی از رفتارهای ناهوشـــیار ما اســـت.
خیلـــی وقتهـــا رفتارهایی را انجـــام میدهیم

که توســـط شـــناخت مـــا هدایت نمیشـــوند
بلکه توســـط عواطف و قســـمت ناهوشیار ذهن
ما هدایـــت میشـــوند .نورومارکتینـــگ ،ابزار
بســـیار قدرتمنـــدی اســـت برای شـــناخت
ناهوشـــیار ذهن مشـــتریان .دانشـــمندان حوزه
نوروســـاینس با اســـتفاده از ابزارهـــای مختلف
مانند :نقشـــهبرداری مغـــزی و امآرآی ()MRI
کاربـــردی ،فعالیت قســـمتهایی از مغز را رصد
میکنند کـــه تجزیـــه و تحلیـــل دادههای آن
منجر به شـــناخت و کشف ناهوشـــیاری میشود
که مشـــتریان خودشـــان هم خبـــر ندارند اما
شـــدت تحتتـثیـــر آنها هســـتند.
به
ّ
نورومارکتینـــگ ،توجـــه بســـیاری از صنایـــع
و از جملـــه بانکـــداری را بهخـــود معطـــوف
کــــرد و نتیجـــــه شــــد« :نــــوروبانکینگ»
( .)neurobankingنورومارکتینـــگ؛ پیونـــد
بیـــن مطالعـــات «عصبشناســـی» و «بانکـــداری»
اســـت .نظـــر بـــه رخـــوت حاکـــم بـــر جـــو
اقتصـــادی جهـــان ،طبـــق گزارشهـــای جدیـــد
مؤسســـههایی نظیـــر »Nielsen« :بریتانیـــا،
مخـــارج و هزینهکـــرد بانكهـــا در بخـــش

آگهیهـــای بازرگانـــی ،بهویـــژه در کشـــورهایی
مثـــل :انگلســـتان تـــا حـــدود  10درصـــد کاهـــش
یافتـــه اســـت .امـــا از طرفـــی میـــزان بودجههـــای
مرتب ــط ب ــا نش ــان تج ــاری (برند)س ــازی افزای ــش
محسوســـی را نشـــان میدهـــد کـــه ایـــن امـــر،
اهمیـــت موضـــوع نشـــان تجـــاری
نشـــانگر
ّ
(برند)ســـازی در دوران رکـــود اقتصـــادی اســـت.
گفتن ــی اس ــت؛ ای ــن روزه ــا ب ــا افزای ــش آگاه ــی
عموم ــی از مزای ــای بازاریاب ــی عص ــب پای ــه ،برخ ــی
بانكهـــا ،مؤسســـههای مالـــی و مؤسســـههای
خدمـــات بیمـــهای بـــرای هـــر چـــه اثربخشتـــر
ک ــردن اقدام ــات خ ــود ،ب ــه ش ــیوهها و روشه ــای
برآمـــده از نوروســـاینس روی آوردهانـــد .در ایـــن
می ــان ،ش ــرکت «نوروفوک ــوس» ()Neurofocus
از جملـــه مؤسســـههای پیشتـــاز ارائهدهنـــده
خدمـــات بازاریابـــی عصـــب پایـــه در دنیـــا اســـت
کـــه امـــروزه مشـــتریان بســـیاری در حـــوزه
خدمـــات بانکـــداری دارد.
آنچـــه در پـــی میآيـــد ،خالصـــهای
از اهـــم يافتههـــای نوروفوکـــوس
در يکـــی از بانکهـــای متعلـــق بـــه
مؤسســـه صاحبنـــام ()Nielsen
اســـت:
«نوروفوکـــوس» بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای علـــم
عصبشناســـی ،ســـفری هیجانانگیـــز را در
ناخـــودآگاه مصرفکننـــدگان ترتیـــب داده اســـت
تـــا بـــه ایـــن وســـیله ،باورهـــا و عقایـــد عمیـــق و
واقع ــی آنه ــا ،نس ــبت ب ــه نش ــان تج ــاری (برن ــد)
مؤسســـههای مالـــی و پولـــی را مـــورد ســـنجش
قـــرار دهـــد.
«نوروفوکــوس» بــه بررســی واکنشهــای سیســتم
عصبــی مغــزی افــراد در مقابــل طیفــی از مؤلفههــا
و محرکهــای بازاریابــی و عملیاتــی پرداختــه و بــا

تحلیــل امــواج مغــزی آنهــا بــه  40یافتــه کلیــدی
دســت یافتــه اســت کــه در اینجــا بــه بررســی
برخــی از آنهــا میپردازیــم .بنابــر گفتههــای
محققـــان نـــوروفوکوس ،مؤســـسههای مالـــی
اعتبــاری و بانكهــا میتواننــد بــا اطمینــان کامــل
ایــن یافتههــا را بــهکار ببندنــد؛ چــرا کــه ایــن
نتایــج بــا اســتفاده از بهکارگیــری دقیقتریــن
ابــزار تحقیقــات بــازار موجــود و پیشــرفتهترین
دســتگاههای نوروســاینس انجــام گرفتــه اســت .این
یافتههــا از طریــق بررســی مســتقیم ســاختارهای
عصبــی مغــز انســان بهدســت آمــده و بــا اطمینــان
و قاطعیــت میتــوان گفــت کــه نــه فرضیــه ،بلکــه
قانــون هســتند.
محققـــان «نوروفوکـــوس» در ایـــن مطالعـــه از
روش (Resonance Subconscious« )SRT
 »Testیـــا آزمـــون «رزونانـــس ناخـــودآگاه»
به ــره بردهان ــد .آزم ــون ( )SRTش ــامل ای ــن س ــه
فـــنآوری اســـت:
 .1فـــنآوری «الکتروانســـفالوگرافی» ()EEG
 »lectroencephalographyبـــا وضـــوح
تصویـــر بـــاال و حسگرهایـــی کـــه واکنشهـــای
مغ ــزی اف ــراد را  2000ب ــار در ثانی ــه اندازهگی ــری
می کننـــد .
 .2ابـــزار ردیابـــی حـــرکات چشـــمی کـــه نقـــاط
تمرکـــز و خیرگـــی چشـــم مخاطبـــان را بهد ّقـــت
شناســـایی میکنـــد.
 .3واکنشســـنج رســـانای پوســـتی کـــه امـــکان
اندازهگیـــری درگیـــری هیجانـــی مخاطبـــان
در مواجهـــه بـــا محـــرک مربـــوط (مثـــل :یـــك
اگهـــی تلویزیونـــی) را بـــا اندازهگیـــری چیزهایـــی
مثـــل :میـــزان تعریـــق و دمـــای پوســـت فراهـــم
می کنـــد.
ای ــن اب ــزار ب ــه بررس ــی س ــطح ناخ ــودآگاه اف ــراد،

یعنـــی الیـــهای از ذهـــن میپـــردازد کـــه در آن،
مـــواردی مثـــل :زبـــان ،فرهنـــگ ،تحصیـــات و
دیگـــر عوامـــل ،اختالـــی در پاســـخ افـــراد ایجـــاد
نمیکننـــد .الیـــهای از مغـــز کـــه  95درصـــد از
تصمیمهـــای خریـــداران در آن رخ میدهـــد.
بهدلیـــل نـــوع ســـاختاربندی و عملکـــرد مغـــز
انســـان ،مقیاسهایـــی مثـــل :الکتروانســـفالوگرافی،
بس ــیار دقیقت ــر از روشه ــای معـ ــمول تحقیق ــات
بـــازار مثـــل :پیمایـــش ،پرســـشنامه و گروههـــای
کانـــون هســـتند و نتایـــج درســـتتری را در
اختیـــار قـــرار میدهنـــد .از ســـویی ،ترکیـــب
ای ــن روشه ــا ،می ــزان اثربخش ــی و درس ــتی آن را
شـــدت افزایـــش میدهـــد.
به
ّ
در پژوه ــش ص ــورت گرفت ــه توس ــط نوروفوک ــوس
 10مؤلفـــه و موضـــوع مـــورد مطالعـــه قـــرار
گرفتنـــد کـــه در ذیـــل بـــه آن میپردازیـــم:
 .1چارچـوب جوهـره یـا ذات نشـان تجـاری (برنـد)
(.)Brand Essence Framework
 .2بخش کامی نشـــان تجاری (برند) یا شـــعار
جایگاه نشـــان تجاری (برنـــد) (Positioning
.)Statement
 .3تبلیغات.
 .4وجهه نشان تجاری (برند) (.)Face of Brand
 .5نقاط تمـــاس بـــا مصرفکننده مثـــل :تارگاه
(.)Consumer Touchpoints
 .6مشـــــــــارکت تـعامـــلی (Interactive
.)Engagement
 .7بروشورها.
 .8برند صوتی یا نوای نشان تجاری (برند).
 .9مـدافعـــــه ( )Advocacyو پشتــــــیبانی و
توصیهنامههـــای دیگـــر مشـــتریان و کارمنـــدان.
 .10مشترینوازی.

منابع
 «بازاریابی عصبی و راهکارهای نوین افزایش فروش» ،تارگاه شرکت فن آوری اطاعات وب آرت.
 «بازاریابی عصبی ،شناخت ذهن برای خلق ثروت» ،تارگاه نواندیشان پرس.
 «چگونه با بازاریابی عصبی ،فروش خود را افزایش دهیم؟» ،مجله پنجره خاقیت.
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