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Abstract 

XXI customer centricity has become a major challenge in strategic marketing. And 
buying decision process is an important aspect of customer cen, the study of which is highly 
focused. Biometric sensors have started to be used in business processes. 

The dissertation "Applying Neuromarketing Research in Business" consists of an 
introduction, three chapters, eight subsections, a conclusion and a list of used literature. 

The introduction substantiates the relevance of the research, defines the goals and 
objectives of the research, defines the research subject, object and methods of research, the 
introduction also provides scientific news, theoretical-methodological foundations and 
practical significance of the paper, data on approbation of the paper and author publications. 

The first chapter of the dissertation - "Theoretical-methodological aspects of 
neuromarketing and biometric sensors" discusses the essence of neuromarketing, aspects 
of existence and development, the need for the field and the attitude of the business world. 
Understanding the development trends of the field when developing a business marketing 
strategy. General Marketing Approaches of Previous Decades Analyzed Consumer Behavior 
Studies Papers devoted to the study of consumer behavior through neuromarketing. Cases of 
international companies are presented, which played a turning role in the development of the 
neuromarketing field. 

Also presented are the psychological aspects of customer behavior and decision-making 
process and neuromarketing ethics, factors that influence the formation of business strategies. 
Topics that have been under worldwide criticism for many years, however, will eventually 
analyze the benefits of field development and be recognized in the business reality. 

The psychological aspects of human behavior, the factors influencing the buying 
decision based on neuromarketing technology are discussed. Basic ethical norms guided by 
neuroscientists and marketers are presented. The main problems faced by both neuroscientists 
and companions who are guided by the results obtained by this method of research. 

The second chapter of the paper - Neuromarketing tools, area and field of 
application- discusses the peculiarities of the technologies of the main biometric sensors (eye 
tracking, FEA, GSR, EEG) on the market. Since each sensor measures different 
characteristics, it is important to develop different methods so that studies can provide us with 
important information about the factors that influence the human decision-making process. 
Each research topic creates a unique research methodology based on years of experience in 
neuroscience. 

In addition, the ability to combine biometric sensors provides additional capabilities, 
hence the combination of two or more different sensors provides even more valuable 
information. Several theoretical combinations are proposed, their results and benefits, positive 
impact on business activities. The experience of international companies on success based on 
the results of neuromarketing research is presented. 

The third chapter of the dissertation - Peculiarities of modern biometric sensor 
technologies- discusses the difference between traditional marketing research methods and 
neuromarketing research. Those depths where traditional research methods are powerless 
while neuromarketing studies offer in-depth knowledge in studying user behavior. The added 
value of neuromarketing tools in the field of marketing research is presented. 

It explores what steps and stages are required before and during the research to obtain 
relevant, unbiased information. Different models are presented, according to which the data is 
obtained. Models are developed based on the research object, several schemes are presented. 

Presents research on neuromarketing research companies around the world, presents 
their market experience, ownership of sensors, and the most common types of neuromarketing 
research conducted. 

The type of neuromarketing research conducted with the participation of the author of 
the dissertation is presented: testing of the website using biometric sensors, its results, 
recommendations given as a result, through which it is possible to facilitate access to the 
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customer. As the modern, digital world is saturated with advertising, companies will be able 
to reach the hidden desires of consumers, by satisfying which companies will gain increased 
wealth and take competitive positions in a competitive market. 
 
 

თემის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ნეირომარკეტინგი არის მარკეტინგის ახალი მიმარ-

თულება, რომელიც სამედიცინო ტექნოლოგიების დახმარებით იკვლევს ტვინს და 

მის საპასუხო რეაქციებს მარკეტინგულ სტიმულებზე. სტიმული შესაძლოა იყოს 

ნებისმიერი მარკეტინგული მასალა: ფოტო, ვიდეო, პროდუქტის შეფუთვა ან 

მომხმარებლის მიერ აღქმული მომსახურება. მკვლევარები ტვინის აქტივობაზე 

დაკვირვებით სწავლობენ მომხმარებლების ყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედ 

ფაქტორებს და შემდგომ ამის მიხედვით განსაზღვრავენ მარკეტინგული სტრატე-

გიის კომპონენტებს.  

ბაზარი გაჯერებულია სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებებით, მათმა სიჭარ-

ბემ გამოიწვია რეკლამის ეფექტურობის შემცირება. ტექნოლოგიების განვითა-

რების ფონზე კი შესაძლებელი გახდა ბიომეტრიული სენსორების გამოყენება 

მარკეტინგში. 

ნეიროვიზუალიზაციის ტექნიკის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ 

ადამიანის ქცევა და მასზე მოქმედი ფაქტორები. ადამიანის ქცევის გაგება ასევე 

მოითხოვს ტვინის ფუნქციების ცოდნას. ტვინის შესახებ ცოდნა და, შესაბამისად, 

ნეირომარკეტინგისადმი ინტერესი განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო წლებში. 

ინტერესის ზრდა გამოწვეულია ორი მიზეზით: პირველი, ნეიროვიზუალიზაციის 

ტექნიკა სულ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ხდება, ეს მეთოდი უფრო სწრაფი და 

იაფია, ვიდრე სხვა მასშტაბური კვლევის მეთოდები. მეორე, ნეიროვიზუალიზაცია 

მარკეტერებს აწვდის იმ ინფორმაციას, რაც აქამდე ხელმისაწვდომი არ იყო 

ტრადიციული კვლევების საშუალებით.  

საკვლევი პრობლემა. ადამიანების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 80%-

ს ქვეცნობიერი იღებს და გადაწყვეტილებების მხოლოდ 20% პროცენტია გაცნობი-

ერებული. ტრადიციული მარკეტინგის საშუალებები ცდილობენ გამოიკვლიონ 

ცნობიერი 20%, მაგრამ ნეირომარკეტინგის საშუალებები ცდილობენ დანარჩენი 

80%-ის იდენტიფიცირებას. ამ მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის გამო ნეირომარ-

კეტინგი სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს, რამდენადაც ის გვთავაზობს იმ 
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ინფორმაციაზე წვდომას, რაც აქამდე ფაქტობრივად შეუცნობელი იყო მარკე-

ტერებისთვის.  

სამეცნიერო პრობლემის დამუშავების ხარისხი. ტერმინი ნეირომარკეტინგი 

გამოჩნდა დაახლოებით 2002 წელს. 1  ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ 

თემაზე პუბლიკაციების რაოდენობა ექსპონენტურად გაიზარდა და იგივე ეხება 

დაარსებულ ნეირომარკეტინგის კომპანიების რაოდენობას. Google Scholar-ზე 

„ნეირომარკეტინგი“-ის ძებნისას მხოლოდ 14 შედეგი მოიპოვებოდა. 2014 წელს, 

თუ Google Scholar-ზე „ნეირომარკეტინგი“ ძიება გაიზარდა 622 შედეგამდე. 2022 

წლისთვის კი ეს რიცხვი 25.600 ია. 

ნეირომარკეტინგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილ კვლევას წარმოადგენს 

McClure-ის2 (2004) და მისი გუნდის მიერ აშშ-ში, ტექსასში, ჰიუსტონში, სამედი-

ცინო კოლეჯში ბეილორი, გამოქვეყნებული სტატია. მოცემული კვლევის ძირითა-

დი მიზანი მომხმარებლის მიერ სხვა სასმელთან შედარებით ერთ სასმელზე 

უპირატესობის მინიჭებაზე გავლენის მოხდენის ფაქტორების გამოვლენაა. 

ექსპერიმენტალური კვლევის პირველ ეტაპზე მომხმარებლების ჯგუფს სთავაზობ-

დნენ ორი სახის სასმელს (Pepsi და Coca-Cola). ამასთან, გემოს შესახებ ინფორმაცია 

არ მიაწოდეს. მეორე ეტაპზე, დეგუსტაციის წინ სასმელზე ინფორმაცია მიაწოდეს. 

ორივე შემთხვევაში, მომხმარებლების ტვინის რეაქცია მრტ-ს საშუალებით 

შეისწავლეს. კვლევის საბოლოო შედეგებმა აჩვენა, რომ ექსპერიმენტის პირველ 

ეტაპზე, სასმელებს შორის მომხმარებლის მხრიდან არსებითი განსხვავება არ 

ფიქსირდება, რაც ორივე სასმელის ქიმიური შემადგენლობიდან გამომდინარე 

ნორმალურია. თუმცა, მას შემდეგ, რაც დეგუსტაციის წინ ბრენდი დასახელდა, 

შედეგების მიხედვით უპირატესობა მიენიჭა Coca-Cola-ს. მრტ-მ 3  აჩვენა ტვინის 

ზოგიერთი ნაწილის გააქტიურება, რომელიც, როგორც ცნობილია, მიკერძოებული 

ქცევის პირობებში თანმიმდევრულად ურთიერთქმედებენ. ეს ემპირიული 

შედეგები საკმარისი მტკიცებულებაა იმისა, რომ მომხმარებელი, რაციონალური 

პროცესის გზით, შესყიდვაზე გადაწყვეტილებას, უმეტეს შემთხვევაში არ იღებს და 

პროდუქტისთვის ბრენდის რეპუტაციას მისი ფაქტიური ხარისხის ჩანაცვლება 

 
1 Morin, C. (2011). Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior. Soc (2011) 48, 131-135. 
2 McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M., & Montague, P. (2004). Neural Correlates 
of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks. Neuron Vol. 44 issue. 2, 379–387. 
3 მრტ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია 
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შეუძლია. აღნიშნული კვლევის შემდეგები საფუძლად დაედო მრავალ სხვა კვლე-

ვას. ნეიროპროცესების კვლევა მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გახდა. 

გარსია და საადი 4  (2008) თავიანთ სტატიაში „ევოლუციური ნეირომარკე-

ტინგი: ნეიროვიზუალური პარადიგმის დარვინიზაცია მომხმარებლების ქცევის 

კონტექსტში“ განიხილავენ, რომ დარვინის ევოლუციის თეორია არის 

მაორგანიზებელი მეტა-თეორიული ჩარჩო ნეირომარკეტინგული კვლევისთვის. 

ევოლუციური ფსიქოლოგია პოსტულატად აღიარებს, რომ ადამიანის გონება 

შედგება უამრავი კომპიუტერული სისტემისგან, რომელიც ვითარდება, რათა 

გადაჭრას მიმდინარე ადაპტური პრობლემები. ევოლუციური განვითარების 

ნეირომეცნიერები აღიარებენ, რომ ბევრი აქტიური ნერვული რეაქცია არის 

სწორედ ამ განვითარებული კომპიუტერული სისტემის გამოვლინება, ამიტომ 

უმჯობესია ტვინი არ აღვიქვათ როგორც უბრალოდ უნივერსალური ორგანო, ამ 

თეორიის მიხედვით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტვინი არის გადაწყვეტილების 

მიღებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, ამიტომაც მასში მიმდინარე პროცესები და მის 

მიერ მარკეტინგული სტიმულების აღქმა იძლევა საფუძველს ვიკვლიოთ 

ინდივიდის სამომხმარებლო ქცევა, რაც ზემოთ აღნიშნულ ორი სფეროს - 

ნეირომეცნიერებასა და მარკეტინგს მკვეთრად აკავშირებს ერთმანეთთან.  

ნეირომარკეტინგულ კვლევას საკმაოდ ხშირად იყენებენ მარკეტოლოგები 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ნეიორმარკეტინგის ქომაგები ლინსტრომი 5  და 

დული საუბრობენ იმ სარგებელზე, რომელსაც ამ ტექნიკის გამოყენებით იღებს 

როგორც მომხმარებელი, ისე კომპანია. ამ ავტორების აზრით, მომხმარებლის 

სარგებელი გამოიხატება იმაში, რომ ის იღებს პროდუქტსა და კამპანიას, რომელიც 

მასზეა ორიენტირებული და რომელიც უფრო ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების 

მიღებას, ვიდრე იმანიპულირებს მასზე. ხოლო რაც შეეხება ორგანიზაციის 

სარგებელს, ის დაზოგავს ძალიან დიდ ბიუჯეტს, რომელიც დღესდღეობით იხარ-

ჯება არაეფექტურ კამპანიებში აქედან გამომდინარე, კვლევის საშუალებით შევ-

ძლებთ ვაჩვენოთ მეთოდის ეფექტურობა და მისი გამოყენების საჭიროება 

მარკეტინგში. 

 
4 Garcia, J. and Saad, G. (2008), Evolutionary neuromarketing: Darwinizing the neuroimaging paradigm for 
consumer behavior, Journal of Consumer Behavior, vol. 7pp. 397-414 
5 მარტინ ლინდსტრომი „Buy ოლოგია: მითი და რეალობა იმის თაობაზე რატომ ვყიდულობთ“. 
გამომცემლობა „პალიტრა L“, თბ., 2019წ. გვ.14. 
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არსებული ოფიციალური და სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზმა, ბოლო 

ოცწლეულის მანძილზე ნეირომეცნიერებაში გადადგმულმა მნიშვნელოვანმა 

ნაბიჯებმა დასაბამი დაუდო ნეირომარკეტინგული კვლევითი კომპანიების 

რაოდენობის ზრდას, შესაბამისად გაუმჯობესდა მომხმარებელზე ორიენტირებუ-

ლი კამპანიების ხარისხი, თუმცა მიუხედავად მიღწეული შედეგებისა საქარ-

თველოში ნაკლებად გამოიყენება ნეირომარკეტინგული კვლევები. ციფრული 

კომუნიკაციების განვითარებასთან ერთად იზრდება ნეირმარკეტინგული კვლე-

ვების შედეგების გათვალისწინების აქტუალობა. გამძაფრდა მომხმარებელზე 

ორიენტირებული სტრატეგიული მარკეტინგთან დაკავშირებული ნეირომარკე-

ტინგული კვლევების ქართულ ბაზარზე არსებობის აუცილებლობა. მარკეტო-

ლოგების ერთ ერთი უმთავრესი გამოწვევაა დაადგინონ რა სურთ მომხმარებლებს. 

მომხმარებლის სურვილების და მათ გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორების 

კვლევას მარკეტოლოგები ტრადიციული კვლევის მეთოდებით ცდილობდნენ, 

თუმცა რამდანადაც სურვილები და გადაწყვეტილებები ქვეცნობიერის პროდუქ-

ტია, კითხვებზე პასიხის გაცემა საკმაოდ რთულდება. არსებული ხარვეზების და 

ცარიელი ადგილების აღმოფხვრის აუცილებლობა გახდა სადისერტაციო კვლევის 

თემის შერჩევის მიზეზი და მანვე განსაზღვრა მისი აქტუალობა. 

სადისერტაციო კვლევის მიზანია უცხოურ და ქართულ კომპანიებში 

ნეირომარკეტინგის მიმართულების ტენდენციების წარმოჩენა, ნეირომარკეტინ-

გული კვლევის მეთოდოლოგიის დანერგვის აუცილებლობის შესახებ წინადა-

დების შემუშავება.  

დასახული მიზნის მისაღწევად ნაშრომში ყურადღება გამახვილდა შემდეგი 

ამოცანების გადაწყვეტაზე:  

 მსოფლიოში აპრობირებული ნეირომარკეტინგული კვლევების მეთო-

დოლოგიების ანალიზი და მისი საკვანძო პრინციპების ჩამოყალიბება; 

 უახლესი ბიომეტრიული სენსორების შესაძლებლობების ანალიზი და 

ბენეფიტები ნეირომარკეტინგული კუთხით, მომხმარებლის ქცევის 

შესწავლის პროცესში; 

 ნეირომარკეტინგული ეთიკის სპეციფიკა და მისი განვითარების 

დინამიკა, დამოკიდებულება მსოფლიოსა და საქართველოში; 

 ნეირომარკეტინგული კვლევების არსენალი და განვითარების 
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პერსპექტივები; 

 ბიომეტრიული სენსორების გამოყენებით ვებ-გვერდის ტესტირების 

მეტრიკები, შედეგების ანალიზი და დასკვნები.  

კვლევის ობიექტი - ნეირომარკეტინგი, როგორც კლასიკური მარკეტინგის 

ახალი მიმართულების დადებითი და უარყოფითი მხარეების წარმოჩენა. ვებ-

გვერდის ტესტირების შედეგად, მომხმარებელზე ორიენტირებული საკომუნიკა-

ციო ვებ-გვერდის სტრუქტურის შემუშავება. ამ მიზნით გამოკვლეულია ნეირო-

მარკეტინგის კონკრეტული სახის ბიომეტრიული სენსორების ღირებულება 

გაყიდვების პროცესის ოპტიმიზაციისთვის.  

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი-ანალიტიკური მეთო-

დოლოგია და ის კონკრეტული ხერხები-პრინციპები, როგორიცაა ანალიზი და 

სინთეზი, რაოდენობრივი და თვისებრივი, ინდუქცია და დედუქცია. ეს ყოველივე 

განიხილება მოვლენის განვითარების, დინამიზმის და პერსპექტივის კუთხით.  

სადისერტაციო ნაშრომის შექმნის პროცესში მოკვლეულია უცხოელი მეცნი-

ერების ნაშრომები, NMSBA-ის კონფერენციის სამეცნიერო მასალები. 

გათვალისწინებულია ბიომეტრიული სენსორების მწარმოებელი კომოპანიის 

გაიდები და ამ მიმართულებით კვლევის შედეგები.  

ანალიზის მეთოდი გამოყენებულ იქნა დისერტაციის პირველ თავში, სადაც 

გაანალიზებულია ნეირომარკეტინგის ისტორია, წარსული გამოცდილება, განვი-

თარება, შედეგები და გაუმჯობესებები, რაც მიღწეულია იქნა დღეის მდგომა-

რეობით. (გვ. 35 დან)  

ანკეტური გამოკითხვა გამოყენებულ იქნა დისერტაციის მესამე თავში, 

კომბინირებული პირისპირ და ონლაინ კვლევა. გამოკითხულ იქნა ენემესბიეის 

(NMSBA- ნეირომარკეტინგილი ბიზნეს ასოციაციის) 65 წევრი კომპანიის 

წარმოამდგენელი, რათა დაგვედგინა ყველაზე ხშირად გამოყენებული სენსორები 

და ნეირომარკეტინგული კვლევის ტიპები მსოფლიოში. (გვ. 128 დან) 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ: გამოყენებულ იქნა დისერტაციის მეორე თავში, 

სენსორების მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებთან, რათა დადგვედინა 

სენსორების კომბინიერების შესაძლებლობები და უპირატესობების, რასაც ვიღებთ 

სენსორების კომბინირებით ჩატარებული კვლევების მეშვეობით. (გვ. 123) 

ასევე, ეს მეთოდი გამოყენებული იქნა დისერტაციის მესამე თავში, ნეირო-
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მარკეტინგის მკვლევარებთან, ის აუცილებელი პირობები რაც დაცული უნდა იყოს 

კვლევის დიზაინის შემუშავებისა და დაგეგმვის პროცესში, ზუსტი პროტოკოლი, 

რომლის გათვალისწინაბაც ხდება ნეირომარკეტინგული კვლევის პროცესში. (გვ. 136)  

ასევე, ნაშრომის ამ ნაწილში მოცემულია ნეირომარკეტინგული კვლევის 

სახეობა ვებ-გვერდის ტესტირება აი თრექინგისა (eye tracking) და იიჯი (EEG) 

ტექნოლოგიის გამოყენებით. (გვ. 154) 

ავტორის მონაწილეობა. ავტორი თავად იყო საქართველოში ერთ ერთი 

პირველი ნეირომარკეტინგული ლაბორატორიის შექმნის მონაწილე. გარდა ამისა, 

მონაწილეობას იღებდა საქართველოში ჩატარებული ნეირომარკეტინგულ კვლე-

ვებში, სადაც გამოიყენებოდა ტექნოლოგია როგორებიცაა: აი თრექინგი, სახის 

გამომეტყველების ანალიზი, EEG, კანის გალვანური გამტარებლიანობის ტექნო-

ლოგია. ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევები, დაგეგმილი და ორგანიზებულია 

ავტორის თანამონაწილეობით, ნეირომარკეტინგული კვლევის სერტიფიცირებულ 

მკვლევართან ერთად.  

სადისერტაციო ნაშრომის სიახლე: 

 შემოთავაზებულია მომხმარებლის ქვეცნობიერი ქმედების არეალის 

აღქმა და თავისებურებები; 

 დასაბუთებულია, ყიდვის პროცესის ბიოლოგიის თავისებურებანი 

თანამედროვე მსოფლიოში; 

 ჩამოყალიბებულია, ნეირომარკეტინგული კვლევის ინსტრუმენტების 

ეფექტური გამოყენების ალგორითმი (პროცესის წარმართვის); 

 წარმოჩენილია, ნეირომარკეტინგული კვლევის ღირებულებითი 

მხარე როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური კუთხით.  

 განსაზღვრულია კვლევის, შერჩევის რამდენიმე ტიპი ნეირომარკე-

ტინგული კვლევის ობიექტის თემიდან გამომდინარე შედეგების 

მაქსიმალური სიზუსტის მისაღებად.  

სადისერტაციო კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა განისაზღვრა მისი რეკო-

მენდაციებისა და შედეგების გამოყენების შესაძლებლობით როგორც ქართულ, 

ასევე საერთაშორისო კომპანიებში, ყიდვის პროცესში გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში. კვლევის შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შემდგომ 

დისერტაციებში მომიჯნავე თემატიკების თეორიული დამუშავებისთვის. დისერ-
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ტაციის შინაარსის გააზრება ძალზედ სასარგებლო იქნება როგორც მარკეტერე-

ბისთვის ასევე კომპანიის მფლობელთათვის, რომლებიც ინტერესდებიან თანამედ-

როვე მიდგომებით, მომხმარებლის ქცევისა და ყიდვის გადაწყვეტილებაზე 

მოქმედი ფაქტორების შესწავლით.  

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. ნაშრომი შედგება 142 ნაბეჭდი 

გვერდისაგან, მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, 3 თავს, 8 ქვეთავს, 

დასკვნას, გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხასა და დანართებს.  

მისი შინაარსი შემდეგია 

თავი 1.  ნეირომარკეტინგი   და   ბიომეტრიული   სენსორების   თეორიულ   -

მეთოდოლოგიური ასპექტები 

1.1. ნეირომარკეტინგის არსი და მისი მნიშვნელობა მარკეტინგში 

1.2. ადამიანის ქცევის შესწავლა ნეირომარკეტინგის ტექნიკისა და 

ტექნოლოგიის გამოყენებით 

1.3. ნეირომარკეტინგის ეთიკა 

თავი 2. ნეირომარკეტინგის ინსტრუმენტები, არეალი და გამოყენების სფეროები 

2.1. თანამედროვე ბიომეტრიული სენსორების ტექნოლოგიების 

თავისებურებები (eye tracking, FEA, GSR, EEG) 

2.2. ბიომეტრიული სენსორების კომბინირება და ბენეფიტები 

თავი 3. ნეირომარკეტინგის დონე მსოფლიოში და განვითარების პერსპექტივები 

3.1. სენსორების ფლობა ნეირომარკეტინგულ კომპანიებში და ყველაზე 

მოთხოვნადი კვლევის ტიპები 

3.2. ნეირომარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგია 

3.3. ნეირომარკეტინგული კვლევი, ვებ გვერდის ტესტირება აი თრექინგისა 

და EEG-ს გამოყენებით 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შინაარსში დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია მარკეტინგულ სტიმულებზე ტვინის საპასუხო რეაქციების 

შესწავლა სამედიცინო ტექნოლოგიის დახმარებით. რა დადებითი შედეგის მოტანა 
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შეუძლია ნეირომარკეტინგული კვლევების განვითარებას კომპანისთვის. 

წარმოდგენილია ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

ნაშომის ლიტერატურაში მოკლედ არის აღწერილი უცხოელი მეცნიერების 

ნაშრომები, სადაც ნეირომარკეტინგის მიმართულებით ბევრი საინტერესო სიახლე 

თუ რეკომენდაცია ფიქსირდება. ლიტერატურის მიმოხილვაში წარმოდგენილია იმ 

ნაშრომების მოკლე მიმოხილვა, რომელიც დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში 

იქნა მოძიებული. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში - ,,ნეირომარკეტინგი და ბიომეტ-

რიული სენსორების თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები“ განხილულია 

ნეირმარკეტინგის არსი და მისი მნიშვნელობა მარკეტინგში. რატომ   ყიდულობენ   

მომხმარებლები    იმას,    რასაც    ყიდულობენ? რამდენის გასდახდას აპირებს 

მომხმარებელი? რატომ იზიდავს ზოგი ბრენდი სხვებზე მეტად? რა განაპირობებს 

მომხმარებელთა დამოკიდებულებასა და ქცევას პროდუქტისა თუ სერვისის 

მიმართ? ამ კითხვებზე პასუხების გასარკვევად უფრო მეტი ძალისხმევა 

დაგვჭირდება, ვიდრე ბაზრის კვლევის ტრადიციული მეთოდები, როგორიცაა 

მომხმარებელთა გამოკითხვები და ფოკუს-ჯგუფები. ამ დროს მომხმარებლები 

შეგნებულად გამოხატავენ თავიანთ აზრს, ხოლო ფიქრების უმეტესობა 

მომხმარებლის ქვეცნობიერ გონებაშია, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

მომხმარებლები არ ირჩევენ რაციონალურად და შესაბამისად მათი ვერბალური 

პასუხები ვერ ასახავენ მათ სურვილებს, სწორედ აქ გვეხმარება ნეირომარკეტინგი, 

კითხვების დასმისა და მიკერძოების გარეშე გვცემს პასუხს მომხმარებლის 

სურილებისა და მოთხოვნილებების შესახებ. 

ნეირომარკეტინგი იყენებს ნეირომეცნიერებას იმისათვის, რომ შეისწავლონ 

მომხმარებლის ქვეცნობიერი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ნეირომარ-

კეტერები შეისწავლიან ტვინს, მის რეაქციებსა და ქცევას, იმის გასარკვევად თუ 

რას გრძნობენ მომხმარებლები, როგორ ფიქრობენ და მოქმედებენ ისინი. 

პასუხობენ კითხვებს: 

-რამდენად სასურველია თქვენი პროდუქტი ან სერვისი? 

-რა ემოციას იწვევს თქვენი კამპანია? 

-რომელი რეკლამა არის ყველაზე ეფექტური? 

-რა ფასი იწვევს მომხმარებელთა უკმაყოფილებას? 
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- როგორ გრძნობენ მომხმარებლები თქვენს გაყიდვების წერტილში? 

ნეირომარკეტინგი    გულისხმობს    ფიზიოლოგიური    და    ნერვული 

აქტივობის გაზომვას რათა მიიღოს ინფორმაცია მომხმარებლის მოტივა-

ციის, პრეფერენციების და გადაწყვეტილებების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს 

შემოქმედებითი რეკლამირების, პროდუქტის განვითარების და მარკეტინგის სხვა 

ასპექტების განვითარებას. 

ნეირომარკეტინგი ამ ყველაფრის დასადგენად იყენებს სხვადასხვა ბიომეტ-

რიულ სენსორებს. ნაშრომში ჩამოთვლილი და დახასიათებულია მსოფლიოში 

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სენსორები, შესაძლებლობების საზღვრები, 

ძლიერი მხარეები და რამდენიმე სენსორის კომბინირებით მიღებული შედეგები. 

ამავე თავში განმარტებულია როგორ ხდება მომხმარებლის ქცევის შესწავლა 

ნეირომარკეტინგის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. აკადემიური და 

კომერციული მკვლევარები მიზნად ისახავს უფრო ღრმად გაიგონ, როგორ 

მოქმედებენ ადამიანები, იღებენ გადაწყვეტილებებს, გეგმავენ და იმახსოვრებენ. 

სენსორის ტექნოლოგიის მიღწევებთან ერთად, მთელ მსოფლიოში მკვლევარებს 

საშუალება ეძლევათ გაეცნონ ადამიანის ტვინისა და გონების მანამდე უცნობ 

საიდუმლოებებს. მიუხედავად ამისა, როგორც მაკეიგმა და მისმა კოლეგებმა (2009) 

აღნიშნეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა მდგომარეობს სისტემატურ 

დაკვირვებასა და ინტერპრეტაციაში, თუ როგორაა განაწილებული ტვინის 

პროცესები ჩვენს ბუნებრივ, აქტიურ და მოქნილად ცვალებად ქცევასა და 

შემეცნებაში. ჩვენ ყველანი ვართ აქტიური აგენტები, რომლებიც მუდმივად 

ვცდილობთ შევასრულოთ სხეულის საჭიროებები და გონებრივი სურვილები 

რთულ და მუდმივად ცვალებად გარემოში. 

კანემანის თეორიები მიხედვით არსებობს ორი სისტემა, რომელიც განსაზ-

ღვრავს როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები: სისტემა 1 - სწრაფი, მაგრამ 

შედარებით არაზუსტი და სისტემა 2 - ნელი, მაგრამ უფრო ზუსტი. 

თეორიის თანახმად, ჩვენი ყოველდღიური გადაწყვეტილებები ხორციელ-

დება ამ ორიდან ერთ ერთი სისტემით, დილის ყავის ყიდვიდან დაწყებული, 

კარიერული არჩევანის გაკეთებამდე. ჩვენ გამოვიყენებთ განსხვავებულ მიდგო-

მებს გარემოებების გათვალისწინებით. 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას, ჩვენ ვიყენებთ ნელ, მაგრამ 
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სანდო სისტემა ორს - რადგან, სავარაუდოდ, ჩვენ უფრო მეტი დრო გვაქვს 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შეგვიძლია მეტი ძალისხმევა ჩავდოთ 

რათა უფრო სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. 

შეიძლება ყოველთვის არ გვესმოდეს, მაგრამ ადამიანის ქცევასა და გადაწყვე-

ტილების მიღებაზე დიდ გავლენას ახდენს ემოციები. შიში ან სევდა სხვადასხვაგ-

ვარად მოქმედებს გადაწყვეტილებებზე. 

ნაშრომის პირველი თავის ბოლო, ყურადღება გამახვილებულია ნეირომარკე-

ტინგის ეთიკაზე, რადგან ნეირომარკეტინგმა გამოიარა მშფოთვარების, მღელვა-

რების, სკეპტიციზმისა და უარყოფის პერიოდები, სანამ მისი მიღება და აღიარება 

მოხდებოდა. მას შემდეგ აკადემიკოსები და ნეირომეცნიერები აქტიურად 

ცდილობდნენ და წარმატებასაც მიაღწიე, რათა ამ სფეროზე ნეგატიური 

დამოკიდებულება მეცნიერული არგუმენტებით გაექარწყლებინათ და ბოლო 

ათწლეულის მანძილზე ბევრის მიღწევაც შეძლეს. 

მედიცინა, ფსიქოლოგია, მარკეტინგის გაერთიანებით ვიღებთ ადამიანის 

სურვილების შემსწავლელ მეცნიერებას-ნეირომარკეტინგს. 

ნეირომარკეტინგი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რატომ და როგორ 

ხდება ჩვენი გადაწყვეტილების მიღება, უმეტესწილად უგონო მდგომარეობაში და 

გთავაზობთ უფრო პირდაპირ ხედვას მომხმარებლის "შავი ყუთის" შესახებ. 

ნეირომარკეტინგი განისაზღვრა, როგორც მარკეტინგული კვლევის მესამე 

განზომილება, თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევებთან ერთად. რამდენადაც 

ნეირომარკეტინგის სამიზნე ქვეცნობიერი პროცესია იგი წარმოშობს საკითხებს: 

 არის თუ არა ნეირომარკეტინგი მანიპულაცია? 

 რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ქვეცნობიერი მარკეტინგი? 

 ვინ არის პასუხისმგებელი შეგროვებული მონაცემების გამოყენებაზე? 

 რა წარმოადგენს პირადულს ინფორმაციას? 

 რა ინფორმაცია შეიძლება იქნება გამოყენებული და რა არა? 

ნეირომარკეტინგმა კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ამ კითხვების დასმის 

აქტუალურობა. რატომ არის ნეირომარკეტინგი ასეთი ძლევამოსილი? ნეირომარ-

კეტინგის ტექნიკა ზომავს პროცესს როგორიცაა გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი, მეხსიერება, ყურადღება, მიღწევა, მოტივაცია, ემოციური პროცესები, ეს 

ყველაფერი ტვინის მიდამოს სპეციფიკური აქტივაციების საშუალებით. ამ მონაცე-
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მების მიღება ტრადიციული მარკეტინგული კვლევებით არ არის შესაძლებელი, 

სადაც მონაცემების სანდოობა ემყარება მომხმარებლის მიერ ვერბალურად 

გაცემული პასუხების სისწორეს, რაც ტრადიციული მეთოდით კვლევის მთავარი 

შეზღუდვაა. 

მაგრამ ასევე ჩნდება კითხვა, სად არის ზღვარი დამაჯერებლობასა და 

მანიპულაციას შორის? შეუძლია თუ არა ნეირომარკეტინგს თავისუფალი ნების 

შეცვლა და მომხმარებლის იძულება? ალბათ არა. მაგრამ მას ჯერ კიდევ აქვს 

პოტენციალი გადალახოს ეთიკური საზღვარები. 

ჩაქუჩი ოსტატის ხელში ინსტრუმენტია სახლის ასაშენებლად ან უბრალოდ 

საჭირო ნივთის შესაქმნელად, ამაში არაეთიკური ან მიუღებელი ანდაც კრიმინა-

ლური არაფერია, მაგრამ ჩაქუჩი ადამიანის ხელში და ბოროტი ზრახვით შესაძ-

ლებელია იქცეს ცივ იარაღად. მაშასადამე, როგორც ჩაქუჩი ოსტატის ხელში, ისევე 

ნეირომარკეტინგი შესაძლებელია გამოყენებული იქნებ ღირებულებების 

შესაქმნელად. 

ნაშრომის მეორე თავში - ნეირომარკეტინგის ინსტრუმენტები, არეალი და 

გამოყენების სფეროები- განხილულია ბაზარზე არსებული ძირითადი ბიომეტ-

რიული სენსორების (eye tracking, FEA, GSR, EEG) მეცნიერული საფუძვლები, 

ტექნოლოგიური თავისებურებები. სფეროები, სადაც გამოიყენებენ ბიომეტრიულ 

სენსორებს. სენსორების გამოყენება სცდება ბიზნესის არეალს, მათ აქტიურად 

იყენებენ ფსიქოლოგები, ნეირომეცნიერები, დიზაინერები, არქიტექტორები და 

სხვა სფეროს წარმომადგენლები. 

ნეირომეცნიერება და ფსიქოლოგია, აი თრექინგის მონაცემებს აანალიზებს 

მზერათა ნიმუშების თანმიმდევრობის დასადგენად, რათა უფრო ღრმად შეისწავ-

ლოს შემეცნებითი პროცესები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ყურადღებას, 

სწავლას და მეხსიერებას. 

შესაძლებელია თუ არა სწავლის პროცესი ერთნაირად სასიამოვნო 

გამოცდილება იყოს ყველა ჩვენთაგანისთვის? კონკრეტულად რა არის საჭირო 

იმისთვის რომ სწავლის პროცესი იყოს წარმატებული? ბოლო წლების განმავ-

ლობაში, აი თრექინგ ტექნოლოგიამ შთამბეჭდავი გზა გაიარა საგანმანათლებლო 

მეცნიერების სფეროში, მისი საშუალებით ხდება სწავლის ქცევის შესწავლა, 

როგორც ტრადიციული "ცარცის და ლაპარაკის" სწავლების, ასევე ციფრული სწავ-
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ლების მიმართულებით. მაგალითად, საკლასო სწავლების დროს სტუდენტების 

ვიზუალური ყურადღების ანალიზი, გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას იმის 

შესახებ, თუ რომელი ელემენტები იპყრობს ყურადღებას და იწვევს მოსწავლის 

ინტერესს და რომელია ყურადღების გამფანტავი ან ინტერესის მიღმა არსებული 

სწავლების პროცესის ელემენტები. კითხულობენ თუ არა მოსწავლეები სლაიდებს? 

არიან თუ არა ფოკუსირებულები მასწავლებელზე თუ კონცენტრირებულნი არიან 

თავიანთ ჩანიშვნებზე? ათვალიერებენ თუ არა საკლასო ოთახს? აი თრექინგის 

ასეთი მიგნებები შესაძლებელია ეფექტურად იქნეს გამოყენებული სასწავლო 

პროცესის გასაუმჯობესებლად, სასწავლო მასალების ეფექტური ფორმატების 

დასადგენად. 

აი თრექინგი გამოიყენება სამედიცინო კვლევის დროს, ნევროლოგიური და 

ფსიქიატრიული დაავადებების მრავალფეროვნების შესასწავლად. თვალის 

მიდევნება, ძიების ჩვეულებრივ მეთოდებთან ან სხვა ბიომეტრიულ სენსორებთან 

ერთად, გვეხმარება ნევროლოგიური დაავადებების შეფასებაში და პოტენციურად 

დიაგნოზირებაში, როგორიცაა ყურადღების დეფიციტის ჰიპერაქტიურობის 

განუკითხაობა (ADHD), აუტიზმის სპექტრის აშლილობა (ASD), ობსესიური 

კომპულსიური აშლილობა (OCD), შიზოფრენია, პარკინსონის და ალცჰეიმერის 

დაავადება. გარდა ამისა, თვალის მიდევნების ტექნოლოგია შეიძლება გამოყე-

ნებულ იქნას ძილიანობის მდგომარეობის დასადგენად ან სამედიცინო გამოყე-

ნების, ხარისხის უზრუნველყოფის ან მონიტორინგის მრავალი სხვა დარგის 

მონიტორინგისათვის გეიმინგი და UX - რატომ არის დიდი აი თრექინგი მნიშვნე-

ლოვანი ვებ დიზაინისა და დეველოპერებს შორის? აი თრექინგი ახლახანს 

დაინერგა სათამაშო ინდუსტრიაში და მას შემდეგ უფრო მეტად გამორჩეულ 

იარაღად იქცა, რადგან დიზაინერებს საშუალება აქვთ შეაფასონ ისეთი 

პარამეტრები, როგორიცაა ვიზუალური ყურადღება და რეაქციები თამაშის დროს 

მნიშვნელოვან მომენტებზე, თამაშების საერთო გამოცდილების გასაუმჯობესებ-

ლად. სხვა ბიომეტრიულ სენსორებთან კომბინირებისას, დიზაინერებს შეუძლიათ 

გამოიყენონ მონაცემები თამაშების ემოციური და კოგნიტური რეაქციების 

გასაზომად. ახალმა ტენდენციებმა და მოვლენებმა შესაძლოა მალე შესაძლებელი 

გახადონ თამაშის კონტროლი გუგის გაფართოებისა და თვალის მოძრაობების 

საფუძველზე. 
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აი თრექინგის მონაცემები სხვა მეტრიკებისაგან განსხვავებით, აი თრექინგი 

შესაძლებელს ხდის დააზუსტოს ვიზუალური ყურადღების რაოდენობა, რადგან ის 

ობიექტურად აკეთებს მონიტორინგს თუ სად, როდის და რას უყურებს ხალხი. 

გარდა ამისა, ნაშრომში დეტალურად არის ჩაშლილი სენსორების მეტრიკები, 

თითოეული დახასიათებულია და წარმოდგენილია თუ როგორ ზომავენ ადამიანის 

ბიოლოგიურ მაჩვენებლებს და შემდგომ რა ინფორმაციას გვაწვდის ის 

რესპონდენტის შესახებ, ხოლო უკვე შემდეგ გაანალიზებულია ამ ინფორმაციას 

როგორ იყენებენ მარკეტერები მომხმარებლისთვის სრულყოფილი პროდუქტის 

შესათავაზებლად. 

ამ თავის მნიშვნელობიდან გამომდინარე დავუკავშირდით სენსორების 

მწარმოებელ კომპანიებს და ჩაღმავებული ინტერვიუ ჩავატარეთ მკვლევარებთან, 

რომლებიც ქმნიან ამ სენსორებსა და მათთვის განკუთვნილ პლატფორმებს, მათი 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩამოვაყალიბეთ ბიომეტრიული სენსორების 

კომბინირებით მიღებული შედეგების შესაძლებლობები და უპირატესობები, 

დამატებითი ღირებულება, რასაც ვიღებთ რამდენიმე სენსორის ერთობლივად 

გამოყენების შემთხვევაში. შემოთავაზებულია რამდენიმე თეორიული კომბინაცია, 

მათი შედეგები და სარგებელი. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში - ნეირომარკეტინგის დონე მსოფ-

ლიოში და განვითარების პერსპექტივები - განხილულია განსხვავება ტრადიციულ 

მარკეტინგულ კვლევის მეთოდებსა და ნეირომარკეტინგულ კვლევებს შორის. ის 

სიღრმეები, სადაც ტრადიციული კვლევის მეთოდები უძლურია, ხოლო 

ნეირომარკეტინგული კვლევები ღრმა ცოდნას გვთავაზობენ მომხმარებლის 

ქცევის შესწავლისას. წარმოჩენილია ნეირომარკეტინგის ხელსაწყოების დამატე-

ბითი ღირებულება მარკეტინგული კვლევის სფეროში. 

გამოკვლეულია რა საფეხურებისა და ეტაპების გავლაა საჭირო კვლევამდე და 

კვლევის პროცესში, რელევანტური, მიუკერძოებელი ინფორმაციის მისაღებად. 

წარმოჩენილია სხვადასხვა მოდელები, რისი გათვალისწინებითაც ხდება მონაცე-

მების მიღება. მოდელების შემუშავება ხდება საკვლევი ობიექტიდან გამომდინარე, 

წარმოჩენილია რამდენიმე სქემა. 

NMSBA-ნეირომარკეტინგის მეცნიერებისა და ბიზნესის გლობალური 

ასოციაცია, აერთიანებს ნეირომარკეტინგით დაინტერესებულ საზოგადოებას. 
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NMSBA-ს ძირითადი მიზანია მარკეტოლოგებისა და მომხმარებელთა ხედვის 

პროფესიონალების მხარდაჭერა. ასოციაცია მუშაობს სამი მიმართულებით, 

შეისწავლის ნეირომარკეტინგს, ახდენს თანამოაზრეების დაკავშირებასა და 

კოლაბორაციას და შეისყიდის ნეირომარკეტინგულ სერვისებს. 

NMSBA შეიქმნა 2012 წლის 2 თებერვალს. ასოციაციის აღმასრულებელმა 

დირექტორმა, კარლა ნაგელმა, 2011 წელს დაიწყო პარტნიორების და სპიკერების 

ძებნა პირველი ნეირომარკეტინგის მსოფლიო ფორუმის ორგანიზებისთვის, 

ნეირომარკეტინგის საინტერესო და პერსპექტიული სფეროს პოპულარიზაციის 

მიზნით. მოკლე დროში NMSBA ჩამოყალიბდა ნეირომარკეტინგის საერთაშორისო 

საზოგადოებად. NMSBA უკვე 10 წელსა და 90-ზე მეტ ნეირომარკეტინგულ კომპა-

ნიას ითვლის, მასში ერთიანდება (ინდივიდუალური წევრები) 90 ქვეყნის 20 000 ზე 

მეტი ადამიანი. 

ამავე თავში წარმოდგენილია კვლევა მსოფლიოში არსებული ნეირომარ-

კეტინგული კვლევითი კომპანიების შესახებ. კვლევა ჩატარდა ძირითადად 

NMSBA წევრ კომპანიებში, რათა დაგვედიგინა, მსოფლიოში რა ტიპის სენსორებს 

გამოიყენებენ ნეირომარკეტინგული კვლევებისთვის და რა ტიპის კვლევებს 

ატარებენ ამ სენსორების კომბინირებით. კვლევის მიხედვით, გამოიკითხა 39 

ქვეყნის 65 კომპანია. ბრაზილია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, 

ამერიკის შეერთებული შტატები და ავსტრია, ამ ქვეყნებში ყველაზე მეტი 

ნეირომარკეტინგული კვლევითი კომპანიაა წარმოდგენილი. 

 

 

აღნიშნული კომპანიები ფლობენ სხვადასხვა ტიპის სენსორებს: ძირითადად 

ესენია: აი თრექინგ ტექნოლოგია (დესკტოპ, სათვალე და VR), სახის 

გამომეტყველების ანალიზი, GSR, EEG. გარდა ამისა დამატებით გამოიყენებენ: 
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ელექტროკარდიოგრაფსა და ელექტრომიოგრაფს. აღნიშნული სენსორების 

კომბინირებით, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის კვლევების ჩატარება. გამოკი-

თხული კომპანიები ასახელებენ ძირითად მიმართულებებს, რაზეც ყველაზე 

ხშირად ატარებენ ნეირომარკეტინგულ კვლევებს. 

 

 
 

რეკლამის ეფექტურობის შეფასება, პროდუქტის შეფუთვის ტესტირება, 

პროდუქტის თაროების ტესტირება გამოკითხულთა შორის ყველაზე ხშირად 

ჩატარებული ნეირომარკეტინგული კვლევებია. 

ნაშრომის ამავე თავში წარმოდგენილია დისერტაციის ავტორის მიერ 

ჩატარებული ნეირომარკეტინგული კვლევის სახეობა: ვებ-გვერდის ტესტირება 

ბიომეტრიული სენსორების გამოყენებით, მისი შედეგები, და გაცემული 

რეკომენდაციები, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მომხმარებელთან წვდო-

მის გამარტივება. ჩატარებული კვლევის შედეგები შეჯამებული და განზოგა-

დებულია , გამოტანილია კვლევის შედეგად ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნებები. 

აი თრექინგ ტექნოლოგია გამორჩეულ შედეგებს გვაძლევს ვებ გვერდის 

ტესტირების დროს. მისი საშუალებით შესაძლებელია გავაუმჯობესოთ ვებ 

გვერდის დიზაინი, გავარკვიოთ რამდენად მარტივია მომხმარებლისთვის 

ნავიგაცია ვებ გვერდზე, რამდენად მარტივია პროდუქტის პოვნა, რა მომენტში და 

რატომ ტოვებენ მომხმარებლები ვებ გვერდს, იქცევიან თუ არა მომხმარებლების, 

ისე როგორც ჩვენ ვიმედოვნებთ, სად და რატომ აწკაპუნებენ მაუსს, იქცევს თუ არა 

რაიმე ყურადღებას ბანერის რეკლამა ან სამოქმედო ღილაკები? 

ამ მიზნით, ერთ ერთი ფარმაცევტული კომპანიის ვებ გვერდის ტესტირება 
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ჩავატარეთ. 

რესპონდენტებს მიეცათ 3 დავალება ვებ გვერდზე მოეძიებინათ: 1. 

კონკრეტული ფილიალის საკონტაქტო ნომერი, 2. ვიტამინების სექცია. 3. თავის 

მოვლის საშუალებები. 

ამასთან, კვლევის მიზანს წარმოადგენს ვებ გვერდის 2 ინტერესის არეალი, 1. 

რამდენად შესამჩნევია ვებ გვერდზე განთავსებული სააფთიაქო ქსელის 

დაგროვებითი ბარათი და 2. რამდენად შემჩნევადია თავად კომპანიის ლოგო. 

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა აი თრექინგის, მაუს თრექინგისა და 

EEG-ის ტექნოლოგია. აი თრექინგი შეირჩა დესკტოპ ვერსია, რამდენადაც 

ტესტირება ხდება უშუალოდ ვებ გვერდის, კომპიუტერის ეკრანზე, ბრაუზერის 

მეშვეობით. 

აი თრექინგის საშუალებით შესაძლებელობა გვაქვს გავარკვიოთ, რას 

უყურებენ ვებ გვერდის მომხმარებლებოი, რომელ ობიექტებს აღიქვამენ და რა 

რჩებათ მხედველობის მიღმა, მასთან კომბინაციით მაუს თრექინგის 

გადააგილებით დავაკვირდებით კლიკებს და მაუს კლიკისა და აის თრექინგის 

კვეთებს. ამასთან ერთად EEG-ს ჩართულობა საშუალებას მოგვცემს გავარკვიოთ 

ყურადღებისა და ფოკუსის დონე, ემოციები რომლებიც ცვლიან ერთმანეთს 

კონკრეტულ მომენტებში. 

რესპონდენტებმა საშუალოდ 8 ჯერ შეაჩერა მზერა ლოგოზე, ანუ 

დაფიქსირდა 8 ფიქსაცია. ძიების ველზე დაფიქსირდა 10 ფიქსაცია, დაგროვებითი 

ბანერის ველზე 29, ხოლო ობიექტების კონტაქტებზე 12. რამდენადაც ჩვენი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს დაგროვებითი ბარათისა და ლოგოს ველების 

შემჩნევადობა, მოცემული შედეგები სრულებით დამაკმაყოფილებელია. 

ამოღებული მონაცემების მიხედვით, პირველი, ლოგოს AOI-ს მეტრიკები 

ასეთი: საშუალოდ რესპონდენტებს სჭირდებათ 2.0 წამი ლოგოს შესამჩნევად, 

საშუალოდ 0.5 წამი აყოვნებენ მასზე მზერას. სესიის განმავლობაში საშუალოდ 

განისაზღვრება 8 ფიქსაცია. რესპონდენტები უმეტეს შემთხვევაში არ აკლიკებენ 

ლოგოზე. 

ამოღებული მონაცემების მიხედვით, მეორე, დაგროვებითი ბარათის AOI-ს 

მეტრიკები ასეთი: საშუალოდ რესპონდენტებს სჭირდებათ 1.7 წამი ლოგოს 

შესამჩნევად, საშუალოდ 0.8 წამი აყოვნებენ მასზე მზერას. სესიის განმავლობაში 
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საშუალოდ განისაზღვრება 29 ფიქსაცია. რესპონდენტები კლიკების საშუალო 

რაოდენობა 2. 

კვლევის შედეგად გაიცა რეკომენდაციები: 

 შენარჩუნდეს ვებ გვერდის ძველი ჩონჩხი, თუმცა ინტერესის არეა-

ლების გამოსაკვეთათ შეიცვალოს მათი პოზიციონირება ვებ გვერდზე. 

 მომხმარებელი დიდ დროს ანდომებს კონკრეტული პროდუქტის 

ძიებას, ამიტომ ძიების სქემის გამარტივება აუცილებელი კომპონენტია. 

 ინტერესის არეალი 1- ჩაკარგულია ვებ გვერდის ვიზუალურ 

კონტენტში, შესაბამისად, მის გარშემო არსებული განლაგების 

ცვლილება უნდა მოხდეს. 

 ინტერესის არეალი 2-სწორად პოზიციონირებს ვებ გვერდზე, 

შესაბამისად  შესაძლებელია პოზიციების დატოვება. 

გარდა ამისა, მოხდა ძველი და ახალი დიზაინები მთავარი 

კონსტრუქციის დადარება, რათა არ მოხდეს შეჩვეული მომხმარებლების ძირი-

თადი ქცევების გადაჩვევა, მაგალითად მკვეთრად არ შეიცვალოს მენიუს 

განლაგება, ან ბანერების განლაგება, რადგან რედიზაინის მიუხედავად 

მომხმარებლეს ჩვევაში დარჩეთ ძველი სამოქმედო სქემები. 

მომხმარებლის მოთხოვნილებები და სურვილები. ბაზრის მოთხოვნებისა 

გასადგენი პირველი ნაბიჯია გავიგოთ რა სურს მომხმარებელს და როგორია მისი 

საჭიროებები. ნეირომარკეტინგის ინსტრუმენტების საშუალებით შესაძლებელია 

ინფორმაციის მიღება ბაზრისა და მომხმარებელთა საჭიროებების შესახებ. 

ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მარკეტოლოგები აღფრთოვანებულნი არიან 

ნეირომარკეტინგის ტექნიკით, არის ის რომ ჯერ კიდევ პროდუქტის შექმნამდეა 

შესაძლბელია ამ კვლევის მეთოდების გამოყენება. ნეიროვიზუალიზაციის 

მონაცემები მომხმარებელთა პრეფერენციების უფრო ზუსტ მითითებას იძლევა. 

წინასწარ არის შესაძლებელი პროდუქტის შემოწმება, თუ რამდენად მიმზიდველია 

ის მომხმარებლისთვის. 

მომხმარებლის საჭიროებების განსაზღვრის შემდეგ მარკეტინგს შეუძლია 

განსაზღვროს დიზაინი და მომხმარებელზე ორიენტირებული მარკეტინგული 

სტრატეგია. მარკეტინგის მენეჯერის მიზანია მოიძიოს, მოიზიდოს, შეინარჩუნოს 

და გაიზარდოს სამიზნე აუდიტორიები, შექმნას მომხმარებლის ღირებულების 
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კომუნიკაცია. სამიზნე ჯგუფები, ღირებულების შეთავაზებები და მომხმარებელთა 

მომსახურება არის მომხმარებელზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატე-

გიის მნიშვნელოვანი ასპექტები. ნეირომარკეტინგის ინსტრუმენტების დამატე-

ბითი ღირებულება არის ღირებულების წინადადების ნაწილში. არსებობს უამრავი 

ლიტერატურა ბრენდინგის შესახებ, მაგრამ არა ცალსახად ღირებულების 

წინადადების ნაწილზე. 

ადამიანი საკმაოდ ცნობისმოყვარე არსებები ვართ. ვიკვლევთ ახალ 

ნიადაგებს, ვაუმჯობესებთ პროდუქტებსა და მომსახურეობას, ვეძებთ საქონლის 

წარმოების ან ტრანსპორტირების უფრო სწრაფ და უსაფრთხო გზებს და ვხსნით 

გლობალური დაავადებების საიდუმლოებებს. ყველა ეს აქტივობა იწყება სწორი 

შეკითხვის დასმით, სწორ ადგილას პასუხის ძებნით და შესაბამისი გადაწყვე-

ტილების მიღებით. აკადემიურმა და კომერციულმა გამოკვლევებმა პროფესი-

ონალიზებული გახადა ჩვენი და ჩვენი სამყაროს ცოდნისა და გაგების ძიება. 

ყოველდღე, მსოფლიოს სამეცნიერო ინსტიტუტები იკვლევენ ჩვენი სამყაროს 

შინაგან მუშაობას - ჩვენი სინაფსებისა და ნეირონების უჯრედული დონიდან 

პლანეტებისა და მზის სისტემების მაკროსკოპულ დონემდე დამთავრებული - 

ექსპერიმენტების საშუალებით. მარტივად რომ ვთქვათ: ექსპერიმენტი არის 

პროფესიონალური გზა კითხვებზე პასუხის გასაცემად, მიზეზისა და შედეგის, ან 

პროგნოზირების იდენტიფიცირებისთვის. 

სამეცნიერო გამოკვლევების ადრეული წლებისგან განსხვავებით, თანამედ-

როვე ექსპერიმენტები მხოლოდ მეცნიერების მიერ ვარაუდის შემთხვევითი 

შემოწმების შედეგები არ არის. დღევანდელი სამეცნიერო აღმოჩენები ფრთხილად 

გააზრებული და ექსპერიმენტების დაგეგმვის, მონაცემთა სწორი შეგროვების და 

შესაბამისი დასკვნების შედეგია. 

მკვლევარები იყენებენ ექსპერიმენტებს მსოფლიოს სიახლის გასაცნობად, 

კითხვებზე პასუხის გასაცემად ან თეორიული დაშვებების შესამოწმებლად. 

ადამიანის შემეცნებითი ქცევითი კვლევის კითხვების ტიპიური მაგალითებია: 

როგორ მოქმედებს სენსორული სტიმულაცია ადამიანის ყურადღებაზე? 

მაგალითად, როცა მოძრაობენ წერტილოვანი პატერნები, ან ვუსმენთ ბგერებსა თუ 

ელექტრულ სტიმულაციას როგორ ცვლის ყოველივე ჩვენ წარმოდგენას 

სამყაროზე? რა იცვლება ადამიანის ფიზიოლოგიაში ინფორმაციის აღქმის დროს? 
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როგორ იცვლება, მაგალითად, გულისცემა და კანის გალვანური რეაქცია, როდესაც 

სწორ ან არასწორ ინფორმაციას გავიხსენებთ? 

როგორ მოქმედებს ვირტუალური რეალობა ადამიანის ქცევაზე რეალურ 

ფიზიკურ გარემოსთან შედარებით? უფრო სწრაფად სწავლობენ თუ არა 

ადამიანები რეალურ სამყაროში VR– სთან შედარებით? 

რა გავლენას ახდენს სტრესი სამუშაო ადგილზე სხვა კოლეგებთან ან 

მანქანებთან ურთიერთობაზე? 

როგორ მოქმედებს პროდუქტის შეფუთვა მომხმარებლის იმედგაცრუების 

დონეზე? ინტუიციურად გახსნის თუ არა ის ახალ შეფუთვას? ექნება ამას გავლენა 

პიროვნების ქცევაზე? 

როგორ მოქმედებს ახალი რეკლამა ემოციურ გამოხატვასა და ბრენდის 

მეხსიერებაზე? ახდენს თუ არა სქესი გავლენას რეკლამების ყურების შემდეგ 

შესყიდვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე? 

როგორ მოქმედებს ვებ-გვერდი მომხმარებლების სტრესის დონეზე გალვა-

ნური კანის რეაქციის, ელექტროკარდიოგრაფიისა და სახის გამომეტყველების 

დაკვირვებით? 

საპრეზიდენტო კამპანიის გამოსვლის რომელი ასპექტები განსაზღვრავს 

ამომრჩეველთა გადაწყვეტილებებს? 

კვლევის კითხვები შეიძლება იყოს ზოგადი. ექსპერიმენტები ამ საკითხების 

გარკვევას უფრო სტანდარტიზებულ ჭრილში ცდილობს. ამისათვის საჭიროა 

რამდენიმე ნაბიჯი, რომ საკვლევი კითხვარი უფრო ტესტირებად ფორმაში 

გადავიდეს: 

1. ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება. 

2. შერჩევის ჯგუფების (sample groups) განსაზღვრა 

3. ჯგუფის კვლევის საგნის განსაზღვრა. 

4. შერჩევის სიხშირის განსაზღვრა. 

5. ექსპერიმენტის ჩატარება და მონაცემების შეგროვება 

6. მონაცემთა წინასწარი დამუშავება და ინდიკატორთა ანალიზი. 

XXI საუკუნეში მომხმარებელზე ორიენტირებულობა სტრატეგიული მარკე-

ტინგის მთავარი გამოწვევა გახდა. ხოლო, ყიდვის გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი მომხმარებელზე ორიენტირებულობის მნიშვნელოვანი ასპექტია, 
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რომელის შესწავლასაც დიდ ყურადღებას უთმობენ, სწორედ ამიტომ ბიზნეს 

პროცესებში დაიწყეს ნეირომარკეტინგული კვლევების გამოყენება. 

 

დასკვნა 

თანამედროვე პირობებში, როდესაც მსოფლიო გაჯერებულია სხვადასხვა 

ტიპის პროდუქტით, ხოლო ამ პროდუქტებზე რეკლამას მოცული აქვს ფაქტობ-

რივად მომხმარებელთან წვდომის ყველა საშუალება, გაძნელდა მათი ყურადღების 

მიქცევა. პროდუქტის სიუხვემ განაპირო მომხმარებლის სურვილებზე წვდომის 

გართულება, შესაბამისად ძნელია დაადგინო ყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი 

ფაქტორები და მომხმარებლის აღქმული რეალური ღირებულებები. ამასთან, ამ 

პროცესში განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ ემოციები. თითოეული კომპანია 

მიისწრაფვის შემქნას ემოციური მარკეტინგული სტრატეგია, რის გამოც საჭირო 

გახდა ტვინში მიმდინარე პროცესების შესწავლა მომხმარებლის საჭიროებების 

დასადგენად. უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მარკეტოლოგები განსაკუთ-

რებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორების 

შესწავლას. სწორედ ამ პროცესების შესასწავლის ინსტრუმენტებად გვევლინებიან 

ბიომეტიული სენსორებით ჩატარებული ნეირომარკეტინგული კვლევები.  

წარმოდგენილ ნაშრომში შესწავლილი პრაქტიკის ანალიზი გვაძლევს საშუ-

ალებას განვსაზღვროთ შემდეგი რეკომენდაციები:  

მომხმარებლის ქცევის სიღრმისეულად შესასწავლად აუცილებელია კვლევის 

პროცესში ტვინის ფუნქციებისა და მისი გამოხატულებების, რეაციების შესწავლა 

ბიომეტრიული სენსორების მეშვეობით. ამ ტექნოლოგიის საშუალებით პრაქ-

ტიკაში პირველად, შესაძლებელია ქვეცნიბიერი ემოციების კვლევა. ნეირომარკე-

ტინგული კვლევის შედეგები ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, მისი გავლენის 

ხელოვნება მეცნიერებითაა განმტკიცებული.  

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლითა და ქართული რეალობის გათვალის-

წინებით, შეიძლება ითქვას რომ ნეირომარკეტინგული კვლევების დაგერგვის 

პროცესს კომპლექსური მინდგომა სჭირდება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგი-

ლი უკავია სფეროს ეთიკურობას და მისი პრინციპების დაცვას, ასევე გასათვალის-

წინებელია კულტურული მახასიათებლები, ამ ფაქტორების გათვალისწინების 

გარეშე მომხმარებლის ქცევის და ყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტო-
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რების შესწავლის ეს ინოვაციური პროცესი არ იქნება წარმატებული და წარიმარ-

თება მთელი რიგი ხარვეზებით.  

ყიდვის პროცესის ბიოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით მომ-

ხმარებლის ქცევის შესწავლა ხელს უწყობს მომხმარებლებთან სწორ კომუნიკაციას 

და მათი რაოდენობის ზრდას. რამდენადაც ნეირომარკეტინგული კვლევები 

გამოიყენება ბიზნეს საქმიანობის ნებისმიერ ეტაპზე, პროდუქტის შემოშავებიდან 

დაწყებული, რეალიზაციითა და რეკლამის ეფექტურობის შეფასებით დამთავრე-

ბული მისი გამოყენება ხდება კომპლექსურად ფაქტობრივად პროდუქტის ციკლის 

ყოველ ეტაპზე.  

მომხმარებლები პროდუქტის ,,ფასეულობას“ ძალიან მარტივი ვიზუალური 

ალგორითმის საშუალებებით ადგენენ. მომხმარებლის წარმოსახვაში ფასი 

ფარდობითია და ეს ფარდობითობა ალგორითმის ერთ ერთი კომპონენტია. კომპო-

ნენტები კი დამოკიდებულია პროდუქტზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მას 

მომხმარებლისთვის და კონკრეტულად რა საჭიროებას აკმაყოფილებს.  

მომხმარებლის ქცევა ხშირად ლოგიკის ფარგლებს სცდება, ბაზარზე რაც 

უფრო დიდია არჩევანი, მომხმარებელი მით უფრი ნაკლებს ხარჯავს და პირიქით, 

რაც ნაკლებია არჩევანი მით მეტს ხარჯავს მომხმარებელი. ამ ფაქტის გამოკვლევის 

ინსტრუმენტად გვევლინება ნეირომარკეტინგული კვლევები და მომხმარებლის 

ტვინში მიმდინარე პროცესების შესწავლა.  

მომხმარებელის ყიდვის გადაწყვეტილების პროცესზე მოქმედი ფაქტორების 

შესწავლისას უნდა მოხდეს სომატური მარკერების შესწავლა, ეს მარკერები 

განსხვავებულია თაობების მიხედვით და განსხვავდება ამ მარკერების გავლენა 

სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებზე. ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

ფლობით მიიღწევა მომხმარებლის ფარული სურვილების შეცნობა და მათი 

დაკმაყოფილება პროდუქტისა თუ სერვისი საშუალებით.  

ადამიანის ტვინში არსებული სარკისებური ნეირონები გვაქცევენ მომხმარებ-

ლებად, სწორედ ეს მეცნიერულად დამტკიცებული ასპექტი წარმოადგენს ყიდვის 

გადაწყვეტილებაზე მოქმედ მნიშვნელოვან ფაქტორს, შესაბამისად, აქვე 

განისაზღვრება რეკლამისა და სავაჭრო ობიექტების როლი ყიდვის პროცესში.  

ნეირომარკეტინგული კვლევების დროს ფაქტობრივად გამოირიცხება რეს-

პონდენტის მიკერძოებულობა და გადმოგვცემს რეალურ დამოკიდებულებებს, ამ 
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შედეგების მიღება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო კვლევის კლასიკური მეთო-

დების გამოყენებით.  

ნდობის მხრივ უმაღლესი შეფასება აქვს ნეირომარკეტინგული კვლევებით 

მიღებულ შედეგებს, განსხვავებული სურათია საქართველოს პირობებში, შესაბამი-

სად ქართულ ბაზარზე შემოსვლის ბარიერებში გასათვალისწინებელი ფაქტორია.  

წინამდებარე ნაშრომი აზუსტებს რა არის ნეირომარკეტინგი, განსაზღვრავს 

მის როლს მომხმარებლის ყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორების 

შესწავლის პროცესში. წარმოდგენილია მსოფლიოში არსებული ნეირმარკეტინ-

გული კომპანიების კვლევა, რა ტექნოლოგიებს ფლობენ და ყველაზე ხშირად რა 

მარკეტინგულ კვლევებს ატარებენ ისინი. შედეგები, რომლებსაც აღწევენ კვლევის 

ამ მეთოდოლოგიით.  

ნაშრომში წარმოდგენილია მსოხლიოში ერთ ერთი ყველაზე ხშირად ჩატა-

რებად ნეირომარკეტინგული კვლევის სახეობას, ნაჩვენებია კვლევის მეტრიკები 

და შედეგები. განხილულია ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნები. წარმოდგენილია 

არგუმენტები, რაოდენ მნიშვნელოვანია ნეირომარკეტინგული კვლევის სახეობები 

ადამიანის ქცევის შესასწავლად. განისაზღვრა რომ ნეიროვიზუალიზაციის 

მონაცემები მომხმარებელთა პრეფერენციები უფრო ზუსტ მითითებას იძლევა. ეს 

გვიჩვენებს ნეირომარკეტინგის პოზიტიურ წვლილს მომხმარებელთა საჭირო-

ებებისა და სურვილების სრული გაგების მოპოვების პროცესში.  

ნეირომარკეტინგის მიზანია ყიდვის ბიოლოგიის შესწავლა და იგი არ 

გულისხმომბს მომხმარებლისთვის იძულებას შეიძინოს არასასურველი 

პროდუქტი. ნეირომარკეტინგული კვლევები საუკეთესო მონაცემებს გვთავაზობს 

მომხმარებლის ქცევის შესწავლის პროცესსა და ყიდვის გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლაში. ის XXI საუკუნის პროდუქ-

ტია, რომელიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობს მარკეტინგულ პროცესებში . 
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ნაშრომის აპრობაცია 

ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა ორი თემატური 

სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

კოლოკვიუმები: 

1. ნეირომარკეტინგი და ბიომეტრული სენსორების თეორიულ - 

მეთოდოლოგიური ასპექტები. 

2. ნეირომარკეტინგის ინსტრუმენტები, არეალი და გამოყენების სფეროები. 

3. ნეირომარკეტინგული კვლევის მნიშვნელობა მარკეტინგული კვლევის 

სფეროში. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სტატიები: 

1. ფოფხაძე გ. ,,ნეირომარკეტინგული კვლევებით მიღებული შედეგების 

როლი ბიზნესის განვითარებაში“. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, თბ., 

104, 10-12 2021, გვ. 88-98 

2. როსტიაშვილი თ., ფოფხაძე გ. ,,ნეირომარკეტინგი და ბიომეტრიული 

სენსორები-მომხმარებლის კმაყოფილების საზომი ინსტრუმენტები“, 

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები თბ., I შრომების 

კრებული I ნაწილი - 2020, გვ.161-165 

3. ფოფხაძე გ. “Neuromarketing-Customer decision-making process”-journal of 

social research and behavioral sciences (SADAB), 2022, (Antalya, Turkey) 

(პროცესში-გამოქვეყნდება ივლისის დასაწყისში) 

 

კონფერენციები: 

1. როსტიაშვილი თ., ფოფხაძე გ. ,,ბიომეტრიული სენსორებით ჩატარებული 

კვლევების მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში’’ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - 

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები VI 

საერთაშორისო კონფერენცია. 
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2. ფოფხაძე გ., როსტიაშვილი თ., ,,ადამიანის ქცევის შესწავლა 

ნეირომარკეტინგის ტექნიკით“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი-ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, 

პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- XXI საუკუნის 

ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური 

გამოწვევები. 
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