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 مؤلفپیشگفتار 

 تداوم داشته اشتیاق روزافزون باکنندگان  مصرف رفتار بررسی، گذرد یم 9بازاریابی شناختی روان مبانی انتشار از که سالی پنج حدوداً طی

، نیروهای اند شده لیتبد خدمات و کاال بازار درجو  صرفه یها رندهیگ میتصم وتر  کنندگان فعال مشارکت بهکنندگان  مصرف زیرا، است

 برای یتوجه قابل یها فرصت نوظهور یها یفناور واند  کرده ایجاد بازاریابان برای را مهمی یها چالش فزایندهطور  به اجتماعی اقتصادی و

 های پژوهش ثابت جریان لطف به بازاریابی شناختی روان زیربناهای از ما درکاند.  کرده ایجادوکار  کسب متخصصان وکنندگان  مصرف

 قالب در یروزرسان ، بهتحوالت این به توجه با. است افتهی سرعت تکامل ، بهواقعی دنیای در بازاریابی یها برنامه وکننده  مصرف زیآم کیتحر

 .نمود یم درست یروشن به جدید ویرایش یک

 اضافه را جدیدی مطالب که داد امکان به من، کننده مصرف رفتار نکات مهم: بازاریابی شناختی روان مبانیدوم تحت عنوان  ویرایش این

تقدس کننده  مصرف رفتار و بازاریابی یها کتابدر هاست  مدت کهکننده  مصرف ی مربوط به روانشناسیها نشیب برخی حال نیدرعکنم و 

 6499در سال  برجسته علمیعنوان  به که نخست ویرایش به مثبت یها واکنشبا توجه به . و ارزیابی مجدد قرار دهم موردنقددارند را 

، محققان برای یتر یقو مرجع کتاب را به معتقدم که شد گنجانده دوم نسخه در آموزشی ابزار و جدید مهم یها یژگیو برخی، شد انتخاب

 :زیر مبدل نمود بازاریابی با توجه به موارداندرکاران  دست و معلمان

 کلیدی مفاهیم بحث از 

 اصطالحات واژگان 

 انتقادی تفکر به فصل با اختصاص مباحثی هر پایان در بازاریابی موردی مطالعه یک 

 6عصب پایه بازاریابی ینهیدرزم جدید یها برنامه و ها پژوهش گنجاندن 

 آنالین و دیجیتالی یها طیمح درکننده  مصرف روانشناسی روی بیشتر تمرکز 

 اخالقی مسائل مورد در گسترده بحث 

 جدید مرجع 944 حدوداً بررسی. 

 محو خألدر  سروصدا ی، آنجا که باست 9کانیون گراند داخل به رز گل یها گلبرگ پرتاب مانند دانشگاهی یها کتاب نوشتن ندیگو یم

کالس درس  یا دانشگاه در که یطور به نوشتمروز  به و جالب، آموزنده، بهنگام کتابی تهیهباهدف  را کتاب این اول ویرایش من. شوند یم

 و به خشک کردم متن کتاب سعی. به چشم بخورد کننده مصرف تخت کنار میز روی یا و بازاریابی متخصصان دفتر و در تجارت دانشکده

ی ها هیتوص و نظرات، انتقادات به پاسخ در. نشود محو دانشگاهیخأل  در صرفاً کتاب این جذاب مباحث تا نباشد درسی یها کتاب سبک

آماده شدن و  برای داشتم دوست که کتابی نوع بهام  توانسته که معتقدم، کردم دریافت اول ویرایش چاپ زمان از ی کها سازنده و آموزنده

 نیچن هم شما امیدوارمام.  شدهبخوانم، بسیار نزدیک  ام یپژوهش یها تیفعال و بازاریابی تخصصی و روانشناسی در شدن درگیر تیدرنها

 باشید. داشته احساسی

 ای. جی. کیمل

 فرانسه، پاریس

                                                            
1. Psychological Foundations of Marketing 
2. Neuromarketing  
3. Grand Canyon 
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 91 پویا رابطه یک روانشناسی و بازاریابی: 2فصل 

 01 انگیزش  1فصل 

 19 ادراک   9 فصل

 997 یادگیری  4فصل 

 917 گیریتصمیم  5 فصل

 609 کنندهمصرف هاینگرش   6 فصل

 615 شخصیت و خودپنداره  7فصل 

 905 اجتماعی ریتأث   8فصل 
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