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 مستحضرات التجميل

 الحواس والعلم 

 مقدمة:

مستحضرات التجميل في العصر ترتبط بالجمال والرفاهية. حيث يتم استخدامها إلبراز امليزات وللتقليل من ابراز  

 العيوب. كان الجمال موضع تقدير منذ بداية الحضارة، وتطورت مستحضرات التجميل مع تاريخ البشرية. 

في الحروب في وقت  كانوا يستخدمون الرسم على الجسد كتمويه للصيد وإلظهار الضراوة في العالقات بين القبائل 

تختلف األلوان  حيث  قبل امليالد( 1000تعيش في اسكتلندا عام مبكر من عصور ما قبل التاريخ كمثال )قبيلة 

 واألنماط باختالف املناطق والقبائل.

واالحتفاالت.   طبيق طالء الجسم، غالًبا بواسطة أحد األقارب، استعداًدا للدين والثقافةكانوا يقضون ساعات في ت  

كان املصريون القدماء هم الرائدون في مستحضرات التجميل في عصور ما قبل التاريخ حتى أن وصفاتهم تطبق الى  

أكثر نعومة  حليب املاعز ملنحها بشرة  الوقت الحالي، ملكة مصر كليوباترا كانت تستحم ب   

هناك أدلة كثيرة على استخدام املصريين ملستحضرات التجميل وأهميتها في الواقع حيث تم وضع الكثير منها في  

وقد   القبور جنًبا إلى جنب مع أثمن القطع األثرية الالزمة في الحياة اآلخرة. العناصر التي استعادها علماء اآلثار

 لتلوين راحتي اليدين، نعال القدمين واألظافر والشعر،  اشتملت على أوراق الحناء التي استخرج 
ً
منها املصريون صبغا

للعينين وكحل للرموش   خام كربونات(واستخدموا ) حمراء لتلوين الوجه، تلوين أخضر من امللكيت )نحاس ي(  صبغة

ومواد مرطبة ومراهم  على برطمانات تحتوي على زيوت امليالد   والحواجب. وعثروا في مقابر يعود تاريخها إلى ما قبل

تستخدم لتطهير وترطيب وتزيين الجلد، إلى جانب البخور، ومعدات للسحق ومعدات لتحضير مستحضرات  

 التجميل وشفرات الحالقة وما إلى ذلك 

في الواقع، هناك دليل واضح على االستخدام والتطوير املستمر ملستحضرات التجميل باستخدام املعادن والنباتات  

لحيوانية في جميع أنحاء الشرق األوسط والهند والصين وأوروباواملنتجات ا   

جمال  حيث يتم انشاء عالقة بين التطور العلمي والثقافي.   ففي املجتمعات الغربية الحديثة، يتم إنشاء عالقة بين

 الجسم والذكاء والقوة الشرائية العالية. وهذا ما سيتم شرحه في هذه املحاضرة.  

ين حواس اإلنسان الخمس )اللمس ، اإلحساس ، البصر ، الشم ، الذوق( قد تطور ببطء على  في حين أن التفاعل ب

التجميل وضعت لتتفاعل مع الحواس بشكل   مدى آالف السنين ، فإن الطريقة التي يتم بها استخدام مستحضرات

 أسرع بكثير. 
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 الحواس والعلم: الفن والعلم واالتصال، ودورها في مستحضرات التجميل 

رة على قياس التفاعل مع الحواس جزء ال يتجزأ من تطوير مستحضرات التجميل األفضل عندما يواجه املستهلك  القد

مجموعة من املنبهات التي تنتجها مستحضرات التجميل . شهد لدينا تقدم االختبارات التقليدية الصريحة مثل اختبارات  

نيات علم األعصاب لتطوير نطاق اختبارات التقييم الضمني  التحليل الحس ي، واختبارات االستخدام املنزلي وتطبيق تق

 التي تؤدي إلى إنشاء مفاهيم أكثر ابتكاًرا لتصميم املنتج. 

يتمتع قطاع مستحضرات التجميل بقدرة تنافسية عالية ، ولدى الصناعات املرتبطة خبرة بهذا املجال اآلن أكثر من   

،،من أي وقت مض ى ، التحدي املتمثل في توسيع السوق من خالل االبتكار فهي   حيث يقومون بالتجارب الحسية 

من العلم والحواس مما سمح بتطوير منهجيات  فرصة عظيمة لتوليد التمايز وهي كذلك على وجه التحديد مزيج  

جديدة و استراتيجيات جديدة لجعل مستحضرات التجميل أكثر جاذبية وتعزيز اإلدراك من خالل إشراك املزيد  

 حواس.  

التجربة الحسية للمنتج هي نتيجة للعديد من العوامل مثل العاطفية والفيزيائية والكيميائية ، والعصبية. ولهذا  

ن اعتبار املستهلكين أفراًدا متعددي الحواس.السبب يمك  

كل واحد من هذه العوامل تمثل مساحة كبيرة حيث يمكن تطوير منهجيات ومشاريع بحثية جديدة باستخدام  

 الغرض من تلبية احتياجات املستهلك وتقييمها بطريقة مختلفة وأصلية ومبتكرة. 

إغواء املستهلك بمزيج فعال من الروائح والنكهات والقوام    لتحقيق تجربة حسية مناسبة ، فإن الهدف األساس ي هو :

 واملنبهات البصرية واألصوات. 

املستهلك يتكيف ويتفاعل إلى املنبهات املختلفة التي يتم إنتاجها في حواسه ، وبهذه الطريقة ، تؤثر هذه املحفزات  

الرائحة هي الحافز األساس ي هو الذي يعطي  على القرارات النهاية للشراء, على سبيل املثال ، في حالة العطر ، فإن

قيمة ملفهوم العالمة التجارية وللتجربة. في حالة الطعام , الشم والبصر هما ما يدعوان إلى االستهالك. االدراك في  

 حاسة اللمس يميز من ش يء خشن إلى ش يء ناعم أو يميز اللزج والرطب في منتج تجميلي . 

ى أحاسيس إيجابية أو سلبية وبالتالي له تأثير مهم في الحصول على تصور  يمكن أن يؤدي االتصال الجسدي إل

مرض ي للمنتج من املهم أن يمكن للمستهلك اختبار املنتج قبل شرائه ، وفي هذه املرحلة يكون االختالف واإلبداع  

 تفاصيل مهمة وحاسمة لتصميم املنتج. 

 اكتشاف رؤية املستهلك: 

ا يكون املستهلك مخلًصا للحاسة الشمية ؟، وملاذا يفضل العطر معين ؟، ملاذا يحب  في كثير من األحيان نتساءل ملاذ

لوًنا أكثر من لون آخر على ملصق املنتج؟ وملاذا يفضل نوًعا من ملمس في منتج مضاد للشيخوخة؟. ما هي األسباب  

اج؟ الحقيقية التي تؤدي إلى االستهالك واختيار معين للمنتج أو للملمس أو للون املاكي  
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ملاذا من املهم اكتشاف البصيرة؟ ألن ُمعد مستحضرات التجميل يمكن أن يركز على تطوير قوام مبتكر ، أو مالمح  

حسية مذهلة ، أو مقترحات مطالبات مزعجة بطريقة مختلفة في من أجل إرضاء البصيرة بطريقة مبتكرة. من املهم  

 أيًضا التمييز بين مفاهيم البصيرة والحرفية وادعاء.  

   والفوائد  االدعاءات في ابتكر  ← البصيرة  اكتشف  ←اجمع العديد من العوامل الحرفية 

 حرفي: 

حرفًيا هو النسخ الدقيق لجملة أو عبارة أو اقتباس أو نص دون إجراء أي تغييرات من ما هو مكتوب في املصدر أو  

البصيرة في جمع أكبر عدد ممكن من الجمل  ما عّبر عنه املستهلك . تتمثل االستراتيجية الجيدة في البحث عن 

 الحرفية واستخدامها لتحليل سلوك املستهلك وضروراته.

 البصيرة:

يتم الكشف عن البصيرة بناًء على سلوك املستهلك ومعتقداته و / أو ضروراته و / أو رغباته ألنه يتعلق بالدوافع  

العتبار أن البصيرة ليست بيانات وال مالحظات وال  األعمق التي تحفز الناس على التصرف. من املهم أن تضع في ا

 حرفًيا. هناك منهجيات مختلفة تم تطويرها بواسطة شركات خبيرة في إيجاد رؤى قوية.  

 االدعاء:

هو ما وعد به حول املنتج. يمكن الحصول على االدعاءات من التحليل الحس ي والفعالية و االختبارات السريرية   

ت الهندسة الحيوية ، اختبارات اإلدراك مع املستهلك واالختبارات العصبية. يمكن أن  باستخدام معدات وتقنيا

تحصل الشركة على فرصة الحصول على استراتيجية تمايز إلطالق منتج جديد من خالل محاولة تنشيط الرؤى  

 التي تم الكشف عنها بمطالبات جديدة ومختلفة ومبتكرة.  

القوية؟ البصيرة القوية هي قادرة على تحقيق التفاعالت التالية: كيف نعرف أننا حققنا تحديد البصيرة  

 • تنش ئ عالقة عاطفية قوية مع املستهلك.

• إعادة تعيين املعتقدات القائمة.    

 • يسهل حل مشكلة حقيقية ويلتقط عمالء جدد.

 يقدره العميل / املستهلك جيًدا مطالبة   
ً

ا وحال
ً
• يلهم و / أو يخلق هدف  

لون:علم نفس ال  

تعتبر نظرية اللون مهمة لتعزيز التجربة الحسية، مثل لون الصيغة والتعبئة أو اإلعالن يجب أن يتم اختياره ليس  

فقط بسبب الجانب الجمالي، ولكن األلوان تطلق عناًنا محدًدا إلشارات في الجهاز العصبي املركزي والقشرة  
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حيث تمتص العين أطوال موجية معينة من الضوء املنعكس الدماغية. الخاليا املستقبلة للضوء في شبكية العين 

من على سطح الجسم. هذه الخاليا تحول املنبهات في نبضات كهربائية يتم إرسالها إلى الدماغ عبر األعصاب البصرية  

 لخلق اإلحساس اللوني . يرتبط كل لون بواحد أو عدة عواطف وأحاسيس وانطباعات.  

العواطف:اللون وتأثيره على   

شخص في أملانيا في كتابها املثير لالهتمام حول علم نفس األلوان ،. سألت عن   2000( آراء 2011جمعت إيفا هيلر )

اللون الذي أعجبهم أكثر ، واللون الذي أعجابهم أقل ، واالنطباعات التي تسبب بها كل لون منهم كان مرتبطا  

 بمشاعر محددة . 

اط األلوان ال يتم من خالل اإلعجابات ، ولكن من خالل املاض ي والخبرات التي  أظهرت دراسات مختلفة أن ارتب  

األلوان األكثر شيوًعا واألقل شيوًعا في هذه الدراسة.   1.4و  1.3عايشها الفرد منذ الطفولة. يوضح الجدوالن   

 

 

 

 

اللون األحمر في مجموعة الثالثة األكثر  في دراسة أجريت كان اللون األزرق هو اللون املفضل األكثر شيوًعا وكان مع 

شيوًعا في األلوان املفضلة. كان اللون البني دائًما من بين أقل األلوان املفضلة. بالرغم من االختالف في البلدان  

 والثقافات. 

ا عاًما في السكان من مختلف البلدان وبالتالي عبر مجموعة واس
ً
عة من  يمكن أن يكون تأثير اللون على املشاعر نمط

 األسواق. هذه ميزة ملاركات مستحضرات التجميل العاملية التي تطلق منتجات في العديد من البلدان. 
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األلوان الثالثة األساسية هي: األصفر واألحمر واألزرق. ينتج اللون األصفر أسرع إدراك للعين وهو اللون األكثر  

هم والخيانة. يمثل اللون األحمر العاطفة والحب  تناقًضا ألنه يمثل التفاؤل والغيرة وكذلك التسلية والتفا

 والكراهية. يربط األطفال اللون األحمر بالحلويات والحلوى وصلصة الطماطم 

٪ من النساء. إنه مرادف للتعاطف واإلخالص.44٪ من الرجال و46األزرق هو اللون املفضل لدى   

ون األخضر لون الحياة والخصوبة واألمل. يعتبر لون  األلوان الثانوية هي األخضر والبرتقالي والبنفسجي. يمثل الل

هادئ. البنفسجي إنه يمثل القوة والرفاهية ويرتبط بمنتجات لكبار السن. البرتقالي هو لون الترفيه والبهجة، وعلى  

 الرغم من أنه ال ُينظر إليه على أنه شائع، إال أنه كذلك. 

يظهران في املقياس اللوني: األبيض عديم اللون، محايد وبارد،   يعتبر األسود واألبيض لونين بدون أي قيمة حيث ال 

 وال يحتوي على أي إشعاع؛ يمثل األسود االمتصاص. 

 أهمية االتفاق اللوني: 

التوافق اللوني هو مزيج من األلوان التي يمكن أن تضيف تأثيرات معينة. مثل االتفاق الشمي عند القيام به بشكل  

في صناعة العطور، يمكن أن يكون لالتفاق اللوني معنى ورابطة نفسية. يمكن أن ينتج   صحيح يمكن أن ينقل مفهوًما

 عن لون معين, تأثيرات مختلفة تكون أحياًنا متناقضة عند إقران اللون بلون آخر.  

 الجمع الحس ي: 

ألدوات الشيقة  للعملية الحسية عدة مراحل : التحفيز واإلحساس واإلدراك واإلجابة. تعتبر اإلضافات الحسية من ا 

التي يجب تطبيقها عند تصميم مستحضرات التجميل. هذه األداة تبحث عن التآزر بين التصور النهائي ملنتج ما بناًء  

 على املزيج الصحيح واملبتكر من املحفزات 

تسلسل العملية   1.4هذه العملية ممكنة ألن الدماغ يعمل مع محفزات حسية مختلفة في وقت واحد. يوضح الشكل 

متعددة الحواس ملنتجات مستحضرات التجميل. املنتج يخلق مجموعة متنوعة من املحفزات )رائحة ، ملسة ، لون ،  

إلخ(. يحول املستهلك هذه املحفزات إلى إشارات عصبية التي يتم إرسالها بطريقة مركزية. بعض هذه العالمات قادرة  

تقارًبا متعدد الحواس ، ألن أنواًعا مختلفة من املحفزات يتم   على االلتقاء بشكل فردي بالخاليا العصبية ، التي تولد

تلقيها بواسطة نفس الغشاء . يمكن أن يكون هذا اإلدراك متعدد الحواس متآزًرا إذا كان مزيًجا من املنبهات الحسية  

( 1=  2+  2( ، وإال فإنها تتضاءل إذا كانت التركيبة غير مناسبة )4=  1+  1مناسبة )  
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 أمثلة عن أهمية العملية متعددة الحواس : ) للمطالعة ولكنها تساعد على فهم مفهوم الجمع الحس ي (  

 بعض األمثلة على العملية متعددة الحواس في أنواع مختلفة من الصناعة هي: 

ينتج هذا   عند تناول رقائق البطاطس ، يكون الصوت ضرورًيا إلدراك الجودة الجيدة. إذا كانت الرقائق ال تفعل ذلك

 التأثير املقرمش ، ويخلص املستهلك إلى أنها ليست طازجة أو ليست ذات جودة جيدة. 

تغيير لون مشروبات الفاكهة. يتوقع املستهلك أن يكون عصير البرتقال أصفر أو برتقالي في اللون؛ أي لون آخر    

 سيكون غريًبا وغير سار.  

اركت يزيد من مبيعات النبيذ الفرنس ي. تبين أن تشغيل املوسيقى الفرنسية في السوبر م  

بعض املطارات لديها ضوء أزرق لتخفيف تعب الركاب بعد رحلة طويلة مثل الدماغ يستيقظ بسهولة أكبر تحت  

 هذا اللون من الضوء.

 من رائحة األزهار سيقلل العطر  
ً
  عند إضافة العطر إلى تركيبة الصابون السائل ، تكون رائحة الطعام املقلي بدال

 بشكل كبير من اإلدراك الحس ي للصيغة. هذا مثال من القمع الحس ي. 

صوت محرك دراجات هارلي النارية معروف جيًدا. إذا اشترى أحد العمالء واحدة ويقل صوت املحرك بشكل كبير ،   

جابي للمنتج تخفيض اإلي  اإلدراككما سينخفض    

في السوق ، اعتبر العمالء أن أكثر ميزة له نجاًحا هي ال تكون جودة الصوت ولكن التجربة    ipodعندما تم إطالق   

 الحسية للمس عند التفاعل مع الجهاز 
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 دور اللون في الجمع الحس ي: 

العينات  لقد بحثنا في نظرية الجمع و القمع الحس ي فيما يتعلق بكيفية تأثير اللون و تصور الحاسة الشمية تم تحضير  

 التالية : 

 ٪ ، في إيثانول ، بلون بيج  2: محلول الفانيليا بنسبة 1العينة  •

 ٪ في اإليثانول مع اللون األحمر 2: محلول الفانيليا بنسبة 2العينة  •

 ٪ في اإليثانول باللون األزرق  2: محلول النعناع بنسبة  3العينة  •

 ٪ باللون البنفسجي 2: محلول النعناع بنسبة  4العينة  •

( ،  1)املجموعة  2وعينة الفانيليا  3( عينة النعناع 40إلى   20امرأة )تتراوح أعمارهن بين  12عطاء مجموعتين من تم إ

لب من كل  2)املجموعة  1وعينة الفانيليا  4أو عينة النعناع 
ُ
(. تم تحديد كل عينة باالسم املقابل ملالحظة أولفاك. ط

أعلى قيمة. كان السؤال هو   10هو أدنى قيمة لإلدراك و  1، حيث  10إلى  1مشاركة تحديد تصورها على مقياس من 

"ما مقدار صنع هذه العينة هل تتذكر رائحة النعناع / الفانيليا )حسب كل منهما(؟ حدد املستوى الذي تفضله كل  

 عينة. 

ل املتطوعين  ظهرت النتائج تبرهن كيف أن تأثير اللون وارتباطه بالحاسة الشمية أثر بشكل مباشر على كيفية عم

(. عينة الفانيليا ال يتوقع أن يكون أحمر  1.5حيث قاموا بربط الحاسة الشمية باللون وأحبوا اإلحساس )الشكل 

في العينتين. التجربة مشابهة   العطر  تركيز نفس  وجود من  الرغم   على والتذكر اإلعجاب مستوى وبالتالي ينخفض 

ق تجعل أكثر منطقية من عينة النعناع باللون األرجواني، ولهذا يكون  لعينة النعناع. عينة النعناع مع اللون األزر 

، على الرغم من أن تركيز العطر كان هو نفسه في  4مستوى التذكر واإلعجاب منخفض أيًضا حيث انخفض للعينة  

 كلتا العينتين.  

 

 

بحثنا أيًضا في تأثير لون علبة التعبئة على إدراك الرطوبة للمرطب مستحلب تم تعبئة مستحلب في زجاجات عبوات  

بيضاء متطابقة معبأة في علب مختلفة األلوان: واحدة بيضاء وأخرى زرقاء. كل عينة كانت املسمى برمز رقمي  

لب من اثنتي عشرة امرأة )تتراوح أعمارهن بين 
ُ
عاًما( تقييم تناول املعلمات الحسية: للرطوبة   40 و 20مختلف. ط
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 أي من االثنين كان أداءها أفضل. لم يعرف املشاركون أنهم حصلوا على نفس  
ً
والبقايا والليونة وااللتصاق ، وإجماال

ون األزرق  ٪ من املشاركين قالوا إن الصيغة املعبأة باملربع الل83.4الش يء اثناء التجربة. كان من املثير لالهتمام أن 

( وأن املعلمات الحسية للرطوبة والنعومة كانت أفضل للعينة املعبأة في املربع األزرق. 1.6أداؤها أفضل )الشكل   

 

 

اختبار اإلدراك الحس ي لعينتين من نفس املستحلب الغذائي ولكن بحاسة شم مختلفة ثم تم سؤالهم عن التقييم.  

لب من اثنتي عشرة امرأة مشاركة تقييم  العطر األول ينتمي إلى العائلة الخشبية وا
ُ
لثاني ينتمي إلى عائلة األزهار. ط

املعلمات الحسية للرطوبة نعومة وبقايا بعد التطبيق. مرة أخرى، لم يعرف املشاركون أنهم كانوا يقيمون نفس املنتج  

نتين مما يدل على أنه يمكن  ولكن بروائح مختلفة. تم تقييم املحضرات على أنها مختلفة اختالفا كبيرا بالنسبة للعي

 أن يتأثر اإلدراك الحس ي للمستحلب بفعل الرائحة. 

مدى اختالف التقييم حيث كان تقييم النعومة والرطوبة ملنتج رائحة األزهار أعلى بكثير.  1.7يوضح الشكل   

 

لى الرغم من أن  ٪ من املنتجات الجديدة تفشل بعد عام من إطالقها ، ع80تشير اإلحصائيات إلى أن ما يقرب من 

تلك املنتجات خضعت للعديد من االختبارات الحسية وتم استخدام كثير من األدوات أثناء التصميم وفي مرحلة 
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التطوير، واستخدام التقييمات الشاملة في مجموعات املستهلكين ، وحتى االختبارات السريرية لدعم املطالبات. ملاذا  

واالختبارات في السوق بعد اإلطالق؟  قد يفشل منتج خضع للعديد من الدراسات    

أظهرت أيًضا آخر دراسات علم األعصاب أن العالمات التجارية القوية لها تأثير على نشاط الدماغ الذي يؤدي إلى  

 اتخاذ القرار. 

 احدى التجارب التي تثبت مدى قوة تأثير العالمة التجارية في التأثير على الزبون : 

ن عالمة تجارية فاخرة معروفة وذات مكانة جيدة. أزلنا املنتج من الحاوية واستخدمنا  لقد حصلنا على منتج للوجه م 

الحاوية الفارغة قمنا بتعبئة مستحلب يحتوي على مظهر حس ي غير محبب ، وهو عبارة عن بقايا شمعية عالية ،  

 وبقايا زيتية ، وقدرة منخفضة على االنتشار ، ولزوجة عالية )املنتج أ(. 

املنتج الذي كان موجود في الحاوية باهظة الثمن أضيف إلى حاوية أخرى كانت تالفة ، متسخة ، مخدوشة ذات   

 ملصق بحالة سيئة )املنتج ب(.  

عاًما( ذات مستوى متوسط اجتماعي   55و 20خمس عشرة امرأة الوجه شاركوا في الدراسة )تتراوح أعمارهن بين 

بشرة. تم إعطاؤهم املنتجات وُسئلوا لتقييم املعلمات التالية:واقتصادي الستهالك منتجات عالج ال  

 • أثناء التطبيق: سهولة التطبيق، مستوى الشحوم، اللزوجة والنعومة.

• بعد االستخدام: الشعور باالنتعاش، الترطيب ، االلتصاق.    

للجنة مراقبة الحاوية  توقف اثنان من أعضاء ا Bكان من املثير لالهتمام مالحظة أنه في وقت تطبيق املنتج 

بالتفصيل واالستعالم عن حالتها. أعضاء اللجنة الذين قيموا املنتج أ ملحت للتو اسم املنتج املعروف على العبوة 

وشرعت على الفور في تطبيق املنتج. يشير هذا السلوك هناك ثقة في العالمة التجارية حيث لم تتوقف أي من  

 على العبوة أو تحقق من التفاصيل الصغيرة النساء للقراءة املعلومات املوجودة

التقييم الحس ي لكال املنتجين بعد التطبيق. بعض تم تقييم أن املنتج أ هو األفضل وضح   1.8يصور الشكل  •

 كيف يمكن أن تؤثر قوة العالمة التجارية على تجربة املنتج. 
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ي. عندما تكون عملية الشراء إيجابية ، تصبح  . يربط الدماغ هذا باملتعة والتعويض واإلدمان وتأثير الدواء الوهم

بديهية وسريعة وعاطفية. يمكن اعتبار أنه ملف اإلستراتيجية التي صممها دماغنا كعملية صنع قرار ميكانيكية  

تساعدنا على التأقلم بشكل أفضل عالم مشبع باملعلومات )املاركة املعروفة مسبقا (. خالل عملية الشراء األولية  

أن تستمر لبضعة أجزاء من الثانية ، فإن قوة العالمة التجارية هي املفتاح للتأثير على القرار. واحد من  التي يمكن  

أهداف الصياغة هو التأثير على عملية الشراء باستخدام ملف تعريف حس ي يزيد من االستجابة العصبية. علم  

نشاء عالمة تجارية ، وتطوير املنتجات  األعصاب املطبق على صياغة البحث والتطوير عملية هي فرصة عظيمة إل

 التي تأسر قلوب وعقول املستهلكين.  

 

 التقييم الصريح مقابل التقييم الضمني: 

 هناك طريقتان لتقييم تأثير الحافز أو املنتج على املستهلك: صريح و التقييم الضمني.  

 لحافز معين واستخدامات تقنيات مثل  
ً
يرتبط التقييم الصريح بدرجة اإلدراك التي يعبر عنها املستهلك استجابة

يمات الصريحة هي مساهمة كبيرة  جلسات املجموعة البؤرية واختبارات االستخدام املنزلي و مقابالت متعمقة. التقي 

في تقييم املنتجات وهي كذلك تستخدم على نطاق واسع في عملية التطوير. أنها توفر الكثير من املعلومات حول أداء  

 املنتج ، ودرجة الرضا واألثر الذي قد يحدثه املنتج على املستهلك 

ى تقييم الدوافع الداخلية التي تؤدي إلى اتخاذ  من املهم استكمال هذه الدراسات بتقييمات ضمنية ، التي تسعى إل

القرار ، من خالل تقييم العاطفة ، عملية االنتباه والذاكرة .التسويق العصبي هو تطبيق لعلم األعصاب مبادئ  

للحصول على معلومات حول كيفية اتخاذ الشخص لقرارات قائمة على االستهالك باستخدام هذه ثالث معلمات .  

رص العظيمة في تطوير دراسات علم األعصاب التطبيقية خالل مرحلة صياغة املنتج. الهدف هو  تتمثل إحدى الف

 أن التقييمات الضمنية تكمل التقييمات الصريحة ، بدال من استبدالها.  

 تقنيات علم األعصاب املطبقة في مرحلة الصياغة:

وتشريحه ووظائفه. علم األعصاب ضروري   علم األعصاب هو دراسة الجهاز العصبي لإلنسان ، بما في ذلك الدماغ 

لفهم التفاعالت الفزيولوجية املختلفة التي تحدث عند  التعرض للعالمات التجارية واملنتجات واإلعالن. تشمل  

 تقنيات علم األعصاب القياسات الفزيولوجية أو القياسات الحيوية التي يتم التقاطها من إشارات الجسم مثل: 
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 تعابير الوجه: يسجل  الوجه البشري مجموعة متنوعة من الحاالت العاطفية )الشكل 1.10( ، االبتسام والتغيرات  

 الصغيرة التي ال يمكن مالحظتها بسهولة مثل حركات العضالت. 

 

 

تتبع العين: تقوم هذه األداة بتقييم الرشاقات )حركات العين املستخدمة للتثبيت السريع من كائن إلى آخر( واتساع  

 لقراءة تتبع العين أمام صورتين.   1.11حدقة العين استجابة ملحفزات مختلفة. يصور الشكل 
ً
مثاال  

 

النشاط الكهربائي للجلد:  استجابة الجلد عبارة عن معلمة يتم تقييمها كاستجابة ملحفز معين. يمكن تقييمه على  

. 1.12جلد األصابع كما هو موضح في الشكل   
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هذه أداة دقيقة للغاية توفر الدقة صور ملستويات مختلفة من مناطق   : التصوير بالرنين املغناطيس ي الوظيفي  

 ملحفز )ا
ً
 (. ومع ذلك، إنه مكلف للغاية وال يمكن الوصول إليه بشكل روتيني 1.13لشكل الدماغ التي تنشط استجابة

 

تقيس هذه التقنية النشاط الكهربائي في الدماغ وتستخدم بشكل متزايد لتقييم املحفزات   : تخطيط كهربية الدماغ

 أقل تكلفة للرنين املغناطيس ي الوظيفي. يظهر مثال ف
ً
 1.14ي الشكل القائمة على التركيبة. يوفر بديال

 

ا جديًدا بالكامل من التطورات. سيستمر  
ً
يوفر استخدام التصميم الحركي في صياغة مستحضرات التجميل عامل

تطبيق طرق علم األعصاب في لعب دور حيوي في تطوير منهجيات جديدة لتقييم منتجات التجميل وتطويرها  

ا إلى تحسين تجربة املستهلك واالستمرار في دفع وقياس التجربة متعددة الحواس. في نهاية املطاف سيؤدي هذ 

 االبتكار والنجاح في تطوير منتجات مستحضرات التجميل.  
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