
 

 

 تاثیرآن بر رفتار مصرف کننده خرید تفننی و

دس ایي گًَِ خشیذ ّا هتاػفاًِ ًاسضایتی پغ اص خشیذ تؼیاس صیاد اػت ٍ اکثشیت خشیذاساًی کِ ایي گًَِ خشیدذ کدشدُ اًدذ اص خشیدذ     

پشداصًذ، چِ اقـداس ٍ   خَد چٌذاى ساضی ًیؼتٌذ. ایي تحث داسای ٍجَُ هتفاٍتی اػت اص جولِ ایي کِ چشا افشاد تِ ایي ًَع خشیذ هی

طثقاتی اص جاهعِ دس هعشض ایي ًَع خشیذ قشاس داسًذ، آػیة ٍ عاسضِ ایي ًَع خشیذ چیؼت؟ اؿخاف یا هصدش  کٌٌدذگاى چنًَدِ    

ّوِ ها تاسّا ایي اتفاق تشایواى افتادُ اػت کِ ًاگْاى ٍاسد ید  پاػداط هدی ؿدَین ٍ      هی تَاًٌذ اص ایي ًَع سفتاس خشیذ هصَى تواًٌذ.

 تشًاهِ سیضی قثلی اقذام تِ خشیذ کاالیی هی کٌین.تذٍى 

هدی گَیٌدذ، دس   « خشیذ ّای تکاًِ ای»یا خشیذّای تفٌٌی یا اص دیذگاُ سٍاى ؿٌاػاى  Impulse Bayingایي ًَع خشیذ کِ آى سا 

ِ خشیدذ ّدا   سٍاًی اػت کِ اکثشیت اًؼاى ّا حذاقل ی  تاس دچداس ایدي حالدت ؿدذُ اًدذ. دس ایدي گًَد        -حقیقت ًَعی حالت رٌّی

هتاػفاًِ ًاسضایتی پغ اص خشیذ تؼیاس صیاد اػت ٍ اکثشیت خشیذاساًی کِ ایي گًَِ خشیذ کدشدُ اًدذ اص خشیدذ خدَد چٌدذاى ساضدی       

ًیؼتٌذ. دس ایي ًَع خشیذّا ایي حالت دس رّي هتصَس هی ؿَد کِ هصش  کٌٌذگاى ّویـِ تشاػاع تصوین گیشی عقالیی ٍ هدذ   

AIDA ِخشیذ( اقذام تِ خشیذ ًوی کٌٌذ، تلکِ تٌْا تدشای ػدشگشهی، خیدا  پدشداصی، ّیتاًداح ٍ احؼداع        توایل ٍ -عالقِ -)تَج

 خذهاح هی کٌٌذ. هثادسح تِ خشیذ کاالّا ٍ

اکثش تحقیقاح سٍی ایي خشیذ ّا، هتوشکض تش جَاًة هَقعیتی هَثش تش خشیذ تفٌٌی ؿذُ اػت. تشای هثا  سٍک صاحة ًظش تاصاسیاتی، 

ٍ « سٍی»اؽ تٌیاد اصلی خشیذ تفٌٌی سا کـف کشد ٍ تعذّا سٍی تداثیشاح طثیعدی هدَثش تدش آى هتوشکدض ؿدذ.       دس فعالیت هقذهاتی 

دٍ صاحة ًظش دینش دس هَسد تاثیش آى اثش سٍی خشیذ تفٌٌی تِ آصهایؾ ٍ هثاحثِ پشداختٌذ. اخیشا خشیذ تفٌٌی تدِ عٌدَاى   « گاسدًش»

         ِ  احتوداال سٍی افدشاد دس هَقعیدت ّدای گًَداگَى تاثیشگدزاس اػدت.        ی  هتغیدش تفداٍح فدشدی هدَسد تَجدِ قدشاس گشفتدِ اػدت کد

 

ی  تعشیف اص خشیذ تفٌٌی ایي اػت کِ تذٍى تشًاهِ تَدُ ٍ هـوَ  تتشتِ کشدى ی  اضطشاس دس خشیذ اػت. ایدي اضدطشاس تدِ طدَس     

حدالتی کدِ ید     »ي صَسح اػدت   اتفاقی ٍ ًاچاسا پیؾ هی آیذ ٍ غالثا اجتٌاب ًاپزیش اػت. تعشیف سٍک دس هَسد خشیذ تفٌٌی تِ ای

کن کن ایي تعشیف سا تؼط هی دّین، خشیذ تفٌٌی « هـتشی ًاگْاى تا ی  اضطشاس ؿذیذ ٍ اکیذ تشای خشیذی فَسی هَاجِ هی ؿَد.

ی  خشیذ ًاگْاًی ٍ فَسی تذٍى ّیچ قصذ ٍ پیـیٌِ اػت کِ یا دس هَسد ی  هحصَ  خاف یا دػتیاتی تِ ید  اقدذام خشیدذ ٍیدظُ     

َضَع پغ اص پیـاهذ ی  اضطشاس دس خشیذ پیؾ هی آیذ ٍ تذٍى ّیچ تاصخَسدی ًیاص تِ فَسیت داسد. آى هـدوَ  خشیدذ   اػت. ایي ه

 ی  هقَلِ ػادُ ًیؼت تلکِ چیضی اػت کِ دس خاًِ چٌذاى هَسد ًیاص ًیؼت.

تضًدذ، تدا هحدشک ّدای     اػت، ّویي کِ ی  فشد تیؾ تش تندشدد ٍ گـدت   « هغاصُ گشدی»یکی اص هَلفِ ّای اصلی دس خشیذ تفٌٌی، 

احؼاع اضطشاس تِ خشیذ تفٌٌدی   تیـتشی هَاجِ خَاّذ ؿذ کِ احتوا  هَاجِ ؿذى تا اضطشاسّای خشیذ تفٌٌی سا افضایؾ هی دّذ.

هَجة هی ؿَد کِ تَجِ فشد تِ طَس ًاگْاًی تِ طش  احؼاع ًیاص تِ خشیذ هثزٍ  ؿَد، تا ٍجَد ایي اگشچِ غالثا ید  اضدطشاس یدا    

ّدَک ٍ لَاًؼدتیي    اکیذ ٍ ؿذیذ احؼاع هی ؿَد ٍ گاّی ّن غیشقاتل اجتٌاب، اها ّویـِ جذی گشفتِ ًوی ؿدَد. خَاػتِ تِ طَس 

تٌاتشایي گـت ٍ گزاس دسٍى هغداصُ ػدثة هدی ؿدَد تدا       اظْاس داؿتٌذ ّویي کِ خَاػتِ پیؾ تیایذ، توایل هـتشی تغییش هی کٌذ.

 کددِ چـددن پَؿددی اص آى کدداسی دؿددَاس اػددت.      هحصددَالح دٍػددت داؿددتٌی هَاجددِ ؿددًَذ ٍ هتثددَس تددِ خشیددذ ؿددًَذ       

 یکی دینش اص عَاهل هَثش دس خشیذّای تفٌٌی، هذیشیت ضعیف هالی هصش  کٌٌذُ اػت.



 

 

ایٌنًَِ هصش  کٌٌذگاى تِ دٍ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ. اؿخاصی کِ دسآهذ تاالیی داسًذ ٍ اؿخاصی کِ تَاًایی هذیشیت دسآهدذ خدَد   

ِ تا اضطشاس خشیذ ًذاسًذ. دس ٌّنام هصاحثِ تدا اؿدخاف طثقدِ اٍ  هعودَال ٍقتدی اص آى ّدا       سا )ّش چٌذ کن تاؿذ( دس ٌّنام هَاجْ

ٍلی اؿدخاف طثقدِ دٍم هعودَال    « خَؿن آهذ ٍ خشیذم»پشػیذُ هی ؿَد کِ چشا اقذام تِ خشیذ فالى کاال کشدیذ؟ پاػخ هی دٌّذ 

  «ًوی داًن چِ اتفاقی افتاد کِ فالى کاال سا خشیذم؟»هی گَیٌذ  

اح ًـاى دادُ اػت کِ ًاسضایتی اؿخاف طثقِ دٍم پغ اص خشیذ تِ دلیل دسآهذ کن تش آًْدا ًؼدثت تدِ طثقدِ اٍ  تدیؾ تدش       تحقیق

اػت. اص ساّکاسّای هَثش تشای پشّیض اص ایٌنًَِ خشیذّا ٍ عَاقة پغ اص آى ّوچَى ًاسضایتی پغ اص خشیذ هی تَاى تِ داؿتي عدضح  

  پشداصی، پشّیض اص افؼشدگی ٍ هقاتلِ تا اضطشاب ٍ ّیتاى دس ٌّنام خشیذ ٍ تحت تاثیش قشاس ًفغ تاال دس ٌّنام خشیذ، پشّیض اص خیا

ًنشفتي فشٍؿٌذُ ًام تشد. ّش چٌذ خشیذّای تفٌٌی تِ خَدی خَد ًوی تَاًذ هضش تاؿذ ٍلی آًچِ کِ دس ایٌتا تشای ها اّویدت داسد  

پغ اص خشیذ ٍ کاّؾ دادى ٍ اص تیي تدشدى ایدي حالدت دس خشیدذاس ٍ     حالت سٍاًی پغ اص خشیذ اػت یعٌی ّواى ًاسضایتی  هقاتلِ تا

 دػتیاتی تِ حالتی اػت کِ ها آى سا لزح خشیذ هی ًاهین.
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