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 چكیده 
 رواز اين در تحقیقات داخلی و خارجی است.کنندگان اين مطالعه، مروری بر عوامل مؤثر بر رفتار خريد آنی مصرف هدف     

 هایهای انجام شده در اين زمینه، عوامل مورد بررسی و عناصر مدلپس از مروری بر مفاهیم، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش
راهکارهای مختلف تسهیل، ترويج و تشويق به خريد آنی مشتريان که در مطرح شده در مطالعات مختلف بیان شده و سپس 

 وکار پیشنهاد شده به منظور استفاده بازاريابان ارائه شده است.های کسبهای مورد بررسی به بازاريابان و مديران بنگاهپژوهش
 رد فزاينده رشد. است بازار محیط دراهمیت  با مفاهیم از يکی و کننده مصرف رفتار مهم های جنبه از يکی ناگهانی خريد

است.  کرده فراهم ناگهانی خريد برای را مناسبی های جهان موقعیت نقاط اقصی در اعتباری خريدهای امکان و مصرف
. دهندیانجام م ینشده ا یزيبرنامه ر یدهايخر رند،یگ یقرار م زیآم كيتحر یکه در معرض محرک ها یمعمولاً زمان انيمشتر

 تاس بازاريابی اصلی مباحث از کننده،مصرف آنی خريد. و احساس لذت همراه است ديشد لیبا م دهايخر نيمعمول، ابه طور 
 تواندیخريد م که اين. گیردمی قرار موقعیتی و شخصی روانشناسی، فرهنگی، عوامل جمله گوناگونی از عوامل تأثیر تحت که

 ستد به کنندگانمصرف از رفتارهای بهتری درک که کندمی کمك بازاريابان به ،شود انجام نیاز جز به مختلفی به دلايل
 يا موفقیت اصلی کلید مشتری .دارند حیاتی ارزشی مصرفی، بازارهای در پذيری رقابت قدرت توسعة در آنی آورند. خريدهای

 نقش بازارها توازن حفظ در و است خريد رفتارهای ترين مهم از ريزیبدون برنامه خريد رفتار. هاستشرکت نبودن موفق
. اساس کار ما در اين مطالعه تبیین رفتار خريد آنی است خريد در آنی گیریتصمیم بر مبتنی دارد. اين رفتار اساسی
 کنندگان در تحقیقات مختلف است تا از زوايای گوناگون عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار بر رفتار خريد ناگهانیمصرف

 عرضه کنیم.و مصرف کنندگان  راه کارهای عملی برای مديديت بهتر اين رفتار را به بازاريان  بررسی و
 

 یآن ديعوامل مؤثر بر رفتار خر ،یآن ديرفتار خر ،یآن ديخرواژگان کلیدی: 

 

 همقدم -1
 ريد،خ تصمیم آن سرعت در که است پیچیده جويیلذت لحاظ از و ناگزير مقدمه، بی خريد رفتار يك ناگهانی )آنی( خريد 

: کند می تعريف گونه اين را ناگهانی خريد يك وقوع کند. روک می جلوگیری ها گزينه ساير بررسی و ملاحظات تفکر، هرگونه از

 یچیده استپ ناگهانی انگیزه اين. کند می پیدا کالا يك آنی خريد به پايدار و قوی غالبا ناگهانی، تمايلی کننده مصرف يك وقتی»

 نساخت آشکار با. دارد بسیاری کاربردی فوايد ناگهانی خريد رفتار درباره پژوهش« نمايد. ايجاد احساسی تعارض است ممکن و

 اگهانین خريدهای حجم داد تا پیشنهاد اثربخشی بازاريابی هایاستراتژی توانمی ناگهانی، خريد رفتار بر مؤثر عوامل اهمیت نسبی

مايند ن کنترل را خود ناگهانی خريد رفتار تا کرد کمك کنندگانمصرف به توان می سو، ديگر از يا و يابد افزايش فروشگاه يك

های فیزيکی و حضوری نیست بلکه شامل . اين رفتار منحصر به فروشگاه(121، 1931عابد،  قادری امیرحسین نظری و )محسن

دلیل عدم کنترل در مواجهه با شود که به کنندگانی مربوط میخريد آنی آنلاين عمدتًا به مصرفخريدهای آنلاين نیز هست. 

، 2121، و کوئي وان چن ویلون چ یما، لانگ وو نگيا) های الکترونیکی رفتار خود به خودی دارندهای آنلاين فروشگاهمحرک
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مشتريان اغلب هنگامی که در معرض نشانه های تحريك کننده قرار می گیرند، خريدهای ناخواسته و ناگهانی را به شیوه ای . (1

های مشتريان آنلاين بايد ريسك .)همان(اين خريدها اغلب با میل شديد و احساس لذت همراه است  .ی انجام می دهندشهود

یشتر های الکترونیکی امکان خريد فوری بها ارزيابی کنند، بنابراين تصوير درک شده از فروشگاهبالقوه را به عنوان خريد از فروشگاه

تعامل برای جستجوی اطلاعات مختلف  به منظور. مصرف کنندگان آنلاين از فروشگاه های الکترونیکی )همان(کند را فراهم می

مرتبط با محصول، مانند ويژگی های محصول، سفارش، پرداخت، و تحويل استفاده می کنند. آنها همچنین تحت تأثیر ويژگی های 

 مقايسه در امروز، بازارهای در موجود . رقابت)همان( گیرندمی وب سايت، مانند جذابیت بصری، سبك های ارتباطی و امنیت قرار

 و رشد شرايط مناسب، رقابتی راهبردهای تدوين با تا تلاشند در هااز شرکت بسیاری و دارد بالاتری تنوع و گستردگی گذشته، با

 گانکنند مصرف اگر آندرهیل، ديدگاه از. آنی است خريدهای به بیشتر توجه راهبردها، اين از يکی. کنند را فراهم خود پیشرفت

 در را آنی خريد حیاتی بودن و ارزش جمله، اين که شود می مواجه با شکست بازار اقتصاد کنند، خريد نیازشان موقع در فقط

 گاهیدانش های تعداد پژوهش کنونی، های فروشگاه در خريدها از نوع اين افزايش به دلیل همچنین. کندمی مصرفی آشکار بازارهای

 همم هایجنبه از يکی به آنی خريد امروزه دهد می نشان روند است. اين يافته چشمگیری افزايش اخیر دهة در نیز زمینه اين در

 محصول و تولید گرايش از بازاريابی فلسفة تغییر . با(121، 1931عابدی و همكاران  )بابكاست  شده تبديل کنندهرفتار مصرف

 خريد چرايی و چگونگی شناخت. يافتند ایويژه اهمیت آنها رفتار و کنندگانبازاريابی، مصرف گرايش سپس و فروش گرايش به

 رفتار تنوع. است آورده وجود به کنندهمصرف گیری تصمیم های سبك مطالعة برای پژوهشگران در علاقه روزافزونی افراد،

 برای نندهک رفتار مصرف دانش کارگیری به. است خريد برای فرد انگیزة و رفتار بر عوامل اثرگذار گوناگونی دلیل به کنندهمصرف

 دارد؛ مانند متعددی های مزيت خريد، فرايند و کنندگانمصرف از صحیح درک داشتن. است هنر نوعی بازاريابی، راهبرد توسعة

 وضع نظوربه م قانونگذاران به کمك کنندگان،تحلیل مصرف طريق از شناختی مبنای يك تهیة گیری،تصمیم در مديران به کمك

 درک رو، اين از. بهتر گیریتصمیم برای کنندگانمصرف به کمك در نهايت و و خدمات کالاها فروش و خريد به مربوط قوانین

 یرونیب يا درونی مختلف از عوامل هافروشگاه درون کنندگانمصرف خريد تصمیم. دارد زيادی اهمیت کنندگانمصرف صحیح رفتار

 می ار( فروشگاهیدرون عوامل مانند) شرکت قدرت حیطة در و عوامل قانونی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عوامل. پذيرد می تأثیر

 از درون و فردندمنحصربه که قبیل اين از عواملی و شخصیت گرايی،آنی ادراک، انگیزه،. گرفت خارجی در نظر عوامل جزء توان

 يگرد ها شرکت محصولات، رقابتی شدن بازار دلیل به. شوندمی بندیطبقه درونی عوامل عنوان به گیرند، می سرچشمه شخص

 مختلف نیازهای بر تمرکز بنابراين، باشند؛ بی توجه نیاز مشتريان درکل و تمايلات و ها خواسته علايق، سلايق، به توانند نمی

 ابحس به اهداف تحقق برای ها سازمان وظیفة ترين ضروری آنها، هایخواسته به موقع به صحیح و پاسخگويی و کنندگانمصرف

. در اين مطالعه با مرور عوامل (319، 1931، حسیني خداداد مشبكي و سیدحمید اصغر نیكبخت، محمدجواد)آيد  می

اين رفتار برداری هر چه بهتر از کارهای مفید و مؤثری در بهرهمختلف مؤثر بر رفتار آنی خريد مصرف کننده، برآنیم که راه

 کنندگان بدهیم.کنندگان هم به بازاريابان و هم به مصرفمصرف

 

 و ادبیات تحقیق نظری مباني -2
ف های مختلکنیم و سپس مفهوم خريد آنی را از ديدگاهدر ابتدا برخی تحقیقات انجام شده در زمینه خريد آنی را بازگو می

 خريد حوزه در شده انجام تحقیقات ترينمهم از ایخلاصه به 1 کنیم. جدولمیرا بازگو تعريف کرده و چندی از عوامل مؤثر بر آن

 کند:می اشاره ناگهانی و عوامل بررسی شده در آنها
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 ناگهاني و عوامل بررسي شده خريد حوزه در شده انجام تحقیقات ترين: مهم1جدول 

 پديدآورنده/آورندگان عنوان تحقیق

 عوامل اشاره شده در تحقیق

 موقعیتي
آمیخته 

 بازاريابي
 شناسيروان شناختيجمعیت

ناگهانی خريد (1896) روک      ✔ 
فروشگاه درون هایمحرک و نشده ريزیبرنامه خريد (1880) گودی و آبرات   ✔ ✔   

ناگهانی خريد رفتار بر هنجاری تأثیرهای (1884) فیشر و روک      ✔ 
ناگهانی خريد رفتار بر فرهنگ تأثیر (2002) لی و کاسن      ✔ 

شناختی و احساسی ناگهانی خريد در جنسیتی هایتفاوت (2002) برگس و کولی     ✔  

ناگهانی خريد به گرايش گونه محصول ماهیت (2002) همکاران و جونز    ✔   

 حال اقتصاد در يك در ناگهانی خريد رفتار در اکتشافی مطالعه يك

ويتنام شهری کنندگانمصرف مطالعه: گذار  
(2002) همکاران و مای   ✔ ✔ ✔ 

خريد ناگهانی بر اجتماعی عوامل و محیطی های محرک نقش (2009) ويرتز و ماتیلا    ✔   

 (191، 1931عابد ) قادری امیرحسین نظری و منبع: محسن

 

 خرید آنی -1
د شد. خري به يك نیاز فوری به شد اما بعدها خريد آنی تبديلمی ريزی نشده اطلاقدر ابتدا خريد آنی تنها به خريد برنامه

خريد آنی به زمانیکه يك  و اغلب نیز غیرقابل مقاومت است. در نهايت تعريف شودنیاز به طور ناگهانی و به شدت احساس می

(. 9، 1111)کرمي،  کند، گسترش يافتچیزی پیدا می ناگهانی و اغلب قدرتمند و دائمی برای خريد فوری کننده يك نیازمصرف

آنی فراتر از  کنند، اما مفهوم خريدريزی، بیان و تعريف میبدون برنامه ادبیات بازاريابی، خريدهای آنی را به عنوان خريدهای

انگیز ناگهانی و شديد و اغلب وسوسه و اشتیاق برای خريد است. اين اشتیاق، نوعی احساس اينهاست؛ در واقع، خريد آنی تجربه تمايل

ناشی از يك حالت عاطفه است و از خريد ، شودانجام می ری است که به منظور دريافت احساس لذت و خوشیرفتا است. خريد آنی

های بازاريابی قابل توجه فعالیت کنندگان و يك نقطه کانونی برایفراگیر رفتار مصرف خريد يك جنبه. اين است اجباری متمايز

شرح ذيل  به 2 تر در جدولشده که برای مطالعه و درک راحت مطرح مورد خريد آنی های مختلفی درتعاريف و ديدگاه .است

 :(1)همان،  گردآوردی شده است
 مورد خرید آني ها درتعاریف و دیدگاه :2جدول 

 آني خريد مورد در نظرانصاحب هاینگرش و هاديدگاه
 منبع نگرش-ديدگاه محقق/محققان

 1896 روک،

 نجاما تصمیم خريد اتخاذ منظور به چندانی ارزيابی مشتری، که حالتی در کالا خريد و انتخاب فرآيند

 را ناگهانی و اغلب قدرتمند مزمن، میل يك کنندهمصرف که دهدمی رخ زمانی معمولاً و دهدنمی

 .کندمی تجربه چیزی درنگبی خريد برای

 (1896روک )

 1881 پیرون،
 ودنب ريزی نشدهبرنامه و است نگرفته صورت آن برای قبلی ريزیبرنامه که خريد از خاصی شکل

 .ريزیو برنامه مقدمه بدون خريد-است آنی خريد در کلیدی مولفه و اصلی ويژگی

 ( و1881پیرون )

 (1285و نعامی ) فراحمدی

 2000 هاسمن،
 یکهزمان گیرد ومی صورت ایلحظه هایانگیزه واسطهبه که شودمی گفته قبلی تصمیم بدون خريد

 .میفتد اتفاق نیز باشد نشده کسب کالا خصوص در اطلاعاتی
 (1885و نعامی ) فراحمدی

 1889فرل،  و بتی
 ابلق های بازاريابیفعالیت برای کانونی نقطه يك و کنندهمصرف رفتار فراگیر جنبه يك آنی خريد

 .هیجانی نیرومند پاسخ -است وجهی چند و پیچیده مفهوم يك -است توجه
 (1889)فرل  و بتی

همکاران،  و بیلی

1889 
 (1285و نعامی ) فراحمدی خريد فرايند در هاگزينه بررسی عدم و بالا سرعت با خريد

 و ورپلانکن

 2001 هرايادی،

 و تفکر ريزی وبرنامه عدم جمله از اصلی جنبه دو دارای -است وجهی چند و پیچیده مفهوم يك

 آنی خريد -بیرونی نه محیط است فرد بر اصلی تمرکز آنی خريد در -است هیجان همچنین و تأمل

 و ورپلانکن

 (2001هرايادی )
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 مورد خرید آني ها درتعاریف و دیدگاه :2جدول 

 آني خريد مورد در نظرانصاحب هاینگرش و هاديدگاه
 منبع نگرش-ديدگاه محقق/محققان

 اتتمايل در تفاوت دلیل به کنندگانو مصرف گیردمی صورت کنندگانمصرف استرس کاهش برای

 .دهندنمی نشان خودشان از يکسانی رفتار های خارجیمحرک با مواجه در شانآنی خريد

 2002لی،  و کسین
 آنی در خريد کلی طوربه سازد، برآورده را موردنظر نیاز است قرار که کالايی و نیاز سنجش اغلب

 .است ای مبتنیلحظه احساسات بر اغلب و قبلی تصمیم بدون خريد نوع اين گیردنمی انجام

 فر( و احمدی2002لی ) و کسین

 (1285و نعامی )

همکاران،  و سیلورا

2009 
 (2009همکاران ) و سیلورا .شودمی انجام زودگذر احساسات بر مبتنی و نیازسنجی عدم اساس بر آنی خريد

 و تیفرت

 2012 هرستین،
 (1285و نعامی ) فراحمدی .کندمی غلبه خريد منطقی فرآيند بر آنی احساسات خريد نوع اين در

 و دايمیتريس

 2015 همکاران،
 (1285و نعامی ) فراحمدی .نمود اشاره تبلیغات به توجه با آن درگیری به توانمی آنی خريد هایويژگی از

 و کلايتون

 2015همکاران، 
 (1285و نعامی ) فراحمدی .شوددرگیر می قبلی تصمیم بدون محصولات خريد با که است احساسی خريد نوعی آنی خريد

 و گولتیکین، کلااورن

2014 
 (1285و نعامی ) فراحمدی .احساسات است و عواطف بر مبتنی که شودمی اطلاق قبلی تصمیم بدون خريد به آنی خريد

 (1، 1111منبع: کرمي )
 خريد کهای مشترويژگی اگر کلی، طوربه. شودمی يافت نیز اتفاق نظراتی نظرها، تفاوت علیرغم بالا هایديدگاه و تعاريف در

 است: ذکر اصلی قابل ويژگی چهار کنیم آوریجمع را آنی

  خريد؛ هایگزينه  ساير بررسی عدم -2 زودگذر؛ ی ولحظه ا احساسات خصوصاً احساسات از ناشی -2 قبلی؛ تصمیم بدون -1

 خريد؛ فرآيند در کافی اطلاعات کسب عدم -5

در  .(5)همان، است  خود به خود کردن خريد و بودن نسنجیده نشده بودن، ريزی برنامه آنی؛ خريد مفاهیم تمامی مشترک وجه

 یكبخت،ن )محمدجوادکننده را در قالب پیشینه تجربی تحقیق به نقل از رفتار خريد آنی مصرف  از عوامل مؤثر بر اين بخش چندی

 کنیم:بازگو می  2در جدول  (331، 1931حسیني،  خداداد مشبكي و سیدحمید اصغر
 : پیشینه تجربي تحقیق3جدول 

 نتايج/)عوامل( عنوان تحقیق محقق/محققان

 (1281) همکارانو  محسنین شهريار
 در گیری مشيتريانتصييمیم هایسييبك بررسيی

 خانگی محصولات لوازم خريد

 هایسيييبك شييناسيييايی هدف با پژوهش اين

 بین در کندال، و مدل اسييپرولز گیریتصييمیم

 شهر تهران خانگی لوازم هایفروشيگاه مشيتريان

 بدون خريد هایسيييبك. اسيييت گرفته انجيام

 لتماي و گرايیلذت  و قصييد قبلی و ريزیبرنامه

 تاس شش سبکی از دوتا سرگرمی برای خريد به

 .است شده تأيید مطالعه اين در که

 (1280عابد ) قادری و نظری
 رفتار بر عوامل مؤثر بررسيييی برای مدلی ارائة

 ناگهانی خريد

ويژه به آنی خريد بر مؤثر عوامل بررسييی هدف،

 دانشييگاه دانشييکدة مديريت بین دانشييجويان در

همراه  به آنی خريد مطالعه، اين در. اسييت تهران

 شييناختی،روان شييناختی،جمعیت مختلف عوامل

 آن بر تأثیرگذار و موقعیت بيازارييابی آمیختيه

 فقط که است آن بیانگر نتايج. است شده بررسی

 پذيری، تحريك نفس، عزت سييطح خريد رفتن،
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 : پیشینه تجربي تحقیق3جدول 

 نتايج/)عوامل( عنوان تحقیق محقق/محققان

 معناداری تأثیر ترفیعی و ابزارهای محصييول نوع

 یت،جنس تأثیر عوامل و داشته آنی خريد رفتار بر

و  فردگرايی فروشيينده، راهنمايی خريد، محیط

 .است نشده تأيید محصول قیمت

 (2012يوون )
 داخل پیياميدهای تجربیات و هيازمینيه پیش

 تجربی شناسیگونه فروشگاهی براساس

 برای را خريد تجربیات بر خريد های مشوق آثار

 اسييت کرده بررسيی هافروشيی از خرده نوع سيه

 و حراج هایای، فروشييگاهزنجیره هایفروشييگاه)

دو  درمورد همچنین و( اينترنتی هایفروشييگاه

 پاسييخگو 202 شييوينده مواد و عطر محصييول

 فروشگاه خريداران نشان داد نتايج. است داشيته

 د،دهنترجیح می را احساسی تجربیات بیشيتر ها

 و حراجی هایفروشيييگاه خريداران که درحالی

. ندده می ترجیح را عقلايی اينترنتی تجربیات

 در و بیشييتر احسيياسييی عطر خريد در علاوه، به

 و فروشگاه نوع. هستند عقلايی ها شيوينده خريد

 و خريد های مشوق میان میانجی نوع محصيول،

 .است آن تجربیات

 (2011يان ) و اکمان چانگ،
: فروشيييیمحیط خرده در SOR مدل کاربرد

 آنی خريد رفتار در جويی انگیزة لذت نقش

. پذيرفت صييورت کننده مصييرف 212 بر مطالعه

 :داد نشان نتايج

 واکنش بر فروشييگاه محیطی های ويژگی  -1

 .است مؤثر کنندهمصرف از سوی مثبت هیجانی

 آنی خريد رفتار بر مثبت هیجانی واکنش -2

 .است مؤثر

 نعنوا به کنندهمصرف در جويی لذت انگیزة -2

 واکنش و محیطی هييایويژگی میييان میييانجی

 .کندمی عمل مثبت هیجانی

 خريد آنی و فروشگاه داخل محیط ( 2008کريسپن ) و تندای

 کوپن آنی خريد در شده يافت عامل نه میان در

 رفتار تبلیغات، داخل فروشيييگاهی، نمايش ها،

عوامل هسيييتند.  ترين مهم قیمت و کيارکنان

 آنی خريد که هستند سال 20زير  درصيد 4/72

 مؤثر آنی خريد بر فروشييگاه داخل محیط. دارند

 اقتصادی با ماهیت عوامل فقیران میان در. است

ای فض. دارند بیشتری اهمیت کوپن و قیمت مثل

 مدت به رايحه، و موزيك مثل فروشييگاه داخل

 .کند می کمك در فروشگاه بیشتر حضور

 (2008ورپلانکن ) هرابادی،
: انييدونزیدر  آنی خريييد در مصيييرف تجربيية

 لذت جويی ملاحظات هیجانی و برانگیختگی

 ثبتم برانگیختگی با خريد در عمومی بودن آنی

 خريد در جويی لذت و ملاحظات خريد در بالا

 و مليياحظييات بييالييا برانگیختگی دارد. رابيطييه

 خريييد در ويژه بودن آنی موجييب جويی،لييذت

 .شودمی
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 : پیشینه تجربي تحقیق3جدول 

 نتايج/)عوامل( عنوان تحقیق محقق/محققان

 (2005)  وونگ و ژو
 داخييل و محرک کننييدهمصيييرف آنی خريييد

 چینی هایدر سوپرمارکت فروشگاهی

 بررسييی POPخريد  نقطة در را پوسييترها آثار

. دهد می انجام جنبه دو از را کار اين و کند می

دهنده  آگاهی و ترويجی اثر بررسيييی اول اثر

 ار تخفیف و کمتر قیمت پوسيييترها اين يعنی)

 عملی و جوی اثر اثر دوم و( دهييدمی نمييايش

 (بودن جذاب بودن، مدرن بردن، ليذت مثيل)

 فقط نبايد فروشييگاهی درون پوسييترهای. اسييت

 باشيييند، کمتر قیمت آگاهی از و تخفیف برای

یز ن محیط بودن کننده تحريك برای بايد بلکه

 افزايش برای راهی پوسترها اين و شوند اسيتفاده

 را مهمی نقش خانوارها اسييت. درآمد آنی خريد

 .کندمی ايفا آنی خريد در

 (2009همکاران ) و سیلورا
 سلامت تأثیر اجتماعی، عاطفه، نقش: آنی خريد

 ذهنی

 با آنی خريد عقلايی بخش داد نشيييان نتيايج

 رد خريد گیریدر تصيمیم گیری تصيمیم فقدان

 سلامت ذهنی با عقلايی آنی خريد و است ارتباط

 عاطفی بخش. اسييت ارتباط در منفی صييورت به

 اشييتیاقی و هیجان از با احسيياسيياتی آنی خريد

 زنان. ارتباط اسيييت در خريد به ناپذير مقاومت

 و دارند آنی خريد به تمايل مردان از بیشيييتر

 وجود سييين و آنی خريد میان ای منفیرابطه

 .دارد

 (2009ويرتز ) و ماتیلا
 عوامل و محیطی فروشيييگاه هایمحرک نقش

 آنی خريد اجتماعی بر

 برانگیختگی از واقعی سييطح يك دادند نشييان

 رفمص تمايل میزان تحريك به بلکه ندارد، وجود

 بر اجتماعی عامل دو. دارد بسيييتگی کنندگان

 همیاری: از است عبارت که است مؤثر خريد آنی

 مصييرف شييده توسييط درک ازدحام و کارکنان

 .کننده

 (2007) جالان
درون  جو های شييخصييیتی، ويژگی آنی، خريد

 آنها ارتباط و فروشگاه

 عوامل به را آنی خريد بر اثرگذار عوامل محقق

 با درونی عوامل. تقسيييیم کرد بیرونی و درونی

 شخصیتی های ويژگی و احساس های زيرشياخه

 عوامل هيای زيرشييياخيه بيا بیرونی و عواميل

 و اقتصيييادی، بازاريابان -اجتماعی دموگرافیك،

 برای تحقیق، اين در. اند شييده شييناخته سيياير

 محیط، های گويه فروشيييگياهی عواميل درون

 گرفته شييده درنظر سيياير و اجتماعی طراحی،

 درون عوامل که گرفت نتیجه تحقیق اين. اسييت

 آنی خريد بر خارجی عنوان عوامل به فروشگاهی

 .دارد دار معنی تأثیر

 (2001و هرابادی ) ورپلانکن
: آنی خريد تمياييل به در فردی هيای تفياوت

 بودن تعقل و بدون احساسی

 تمايل سنجش برای را عامل 20 با مقیاسی آنها

 یآن خريد به تمايل و توسييعه دادند آنی خريد به

 عاطفی سيينجیدند. در و عقلايی جنبة دو در را
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 : پیشینه تجربي تحقیق3جدول 

 نتايج/)عوامل( عنوان تحقیق محقق/محققان

 به تمايل جنبة دو اين از هريك دوم، مطيالعة

د سنجیدن شيخصیت به نوع توجه با را آنی خريد

 داد: نشان (. نتايجBig Five)مدل 

 لحاظ از باشييد کمتر افراد اسييتقلال هرچه -1

 تأثیر ديگران از زودتر عاطفی،

 بالاتر آنها در آنی خريد به تمايل و گیرند می

 استقلال منفی رابطة) است

 آنی(. خريد به تمايل و

 هب تمايل و شناسی وظیفه میان منفی رابطة -2

 زا باشند ترشيناسافراد وظیفه هرچه) آنی خريد

 .دارند( آنی خريد به تمايل کمتر عقلايی لحاظ

 احساسی جنبة دو هر از) آنی خريد به تمايل -2

 .دارد مثبت گرايی رابطة برون با( عقلايی و

 (2000هاسمن )
 رد کنندگانهای مصرفانگیزه چندگانة بررسيی

 آنی رفتار خريد

 کردن تسيييت برای کیفی و کمی های داده از

 در کنندگان انگیزة مصرف با مرتبط های فرضیه

 یا رابطه هیچ. شد اسيتفاده آنی خريد با ارتباط

 آنی خريد خصيوصیت و دموگرافیك میان عوامل

 و درآمد گفتند ديگران می) ندارد وجود افراد در

 نیاز بييا افراد آنی خرييد(. مؤثرنيد جنسيييیيت

 رد نفس عزت ارضای به آنها و تمايل جويانهلذت

 هب گیری صحیح تصيمیم از ادراک. اسيت ارتباط

 اشيياره. اسييت آنی خريد رفتار در میانجی عنوان

 ت؛نیس منفی ایپديده آنی همیشه خريد کندمی

 هب ممکن اسييت مردم از بسييیاری اينکه دلیل به

 لمث کنند؛ خريداری را کالا غیراقتصييادی دلايل

 و اجتماعی هایکامروايی و بودن لذت، فانتزی

 .احساسی

 (1889وود )
 تأخیرانداختن اجتماعی، به-اقتصييادی وضييعیت

 آنی و خريد کامروايی

 485 از و استفاده گزاره 76 با ای پرسيشنامه از

 درصد 70 داد نشيان نتايج. گیری شيدنفر نمونه

 خريدهای درصييد 42و  ها سييوپرمارکت از خريد

هسييتند.  ريزی برنامه بدون ها فروشييگاه از عمده

 را اختیاری آنی خريد مردم درصيييد 24 تقريباً

 با ادیاقتصييي-جايگاه اجتماعی. اند کرده تجربه

از  نوع اين. شييد سيينجیده تحصييیلات و درآمد

 ويژه به اسييت، مردان از بیش زنان در آنی خريد

 کامروايی کرده تحصييیل پوشيياک. افراد خريد در

 رد خريد آنی و اند انداخته تعويق به بیشييتر را

 آنی خريد بر خانوار درآمد. اسيييت پايین آنهيا

 .است تأثیربی

 (1880گودی ) و آبرات
 درون های و محرک نشييده ريزی برنامه خريد

 ها فروشگاهی سوپرمارکت

 ريزیبرنامه خريدهای بر فروشگاهی های محرک

 درصيييد 60 گذارند؛تأثیر می بسيييیار نشيييده
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 : پیشینه تجربي تحقیق3جدول 

 نتايج/)عوامل( عنوان تحقیق محقق/محققان

 هایدلیل تکنیك به نشده ريزیبرنامه خريدهای

: از اند عبارت ترتیيب بيه کيه اسيييت ترويجی

 گذارینشيييانه کالا، فروش به محل وابسيييتگی

 انتهای در نمايش ها،قفسه

 24خاص.  هاینمايش و ها قفسييه مسييیرهای

 است زمانی شيده ريزی خريدهای برنامه درصيد

«. آورد ياد می به را نیازی»دهنده  پاسيييخ که

 آنی خريد رفتار تعیین در مهم نقشييی فرهنگ

 .دارد مشتری

 کننده خريد مصرف عادات مطالعة (1866دوپونت )  پوپای

 ها سوپرمارکت در خريد های تصمیم درصد 74

 از بیش که گیرد می فروشييگاه صييورت داخل در

 اسييت. میزان نشييده ريزی برنامه آنها درصييد 40

 مختلف هایرده در نشده ريزی برنامه خريدهای

 ريزیبرنامه خريد دلايل. است محصيولی متفاوت

 درصد 28 فروشی، تأثیر خرده درصد 29: نشيده

 زبان به قدرت زبان درصييد 25 تولیدکننده، تأثیر

 .ساير درصد 8 و

 (881، 1285)حسینی  خداداد مشبکی و سیدحمید اصغر نیکبخت، محمدجوادمنبع: 

 

 خریدار رفتار در گرایی آنی -2

 تعريف عنوان به آنچه .اند کرده تعريف را آن ماهیت و اند پرداخته آن به متعددی های نظريه که است مفهومی گرايیآنی

 را تارهارف از وسیعی گسترة شخصیتی، متغیری عنوان گرايی بهآنی مفهوم که است اين شود، می دريافت ها نظريه از گرايیآنی

 ندارند بتناس موقعیت با يا آمیزند مخاطره جهتبی شوند، می ابراز نابالغانه دارد، آنها از بسیار پايینی درک فرد که دهد می پوشش

 به بلکه گرفت، در نظر بعدی تك متغیری را گرايیآنی تواننمی دهدمی نشان شوند. مطالعاتمی منجر ناخوشايند نتايج به و اغلب

 سازة يك گرايی( آنی2001سوان،  و اشمیتز دوئتری، بارات، مولر، و 2006 همکاران، و ماکالوم از نقل به( )2002) گفتة استريهورن

 قبلی، رفک بدون آمیز،مخاطره ذاتاً  ناگهانی، که شودمی کار بردهبه رفتارهايی توصیف برای طور ويژهبه که است چندوجهی رفتاری

 خداداد مشبكي و سیدحمید اصغر نیكبخت، محمدجواد)هستند  رسانآسیب دارای نتايج اغلب و پیامدها به توجهبی

 .(331، 1931، حسیني

 

 های ارائه شد در تحقیقات مروریِ اين مطالعهمدل -9

کار رفته های مورد بررسی در آنها و عناصر بهعنوان تحقیقات داخلی و خارجی مرور شده در اين مطالعه، حوزه 5در جدول 

ا کنندگان آورده شده است تهای مفهومی اين تحقیقات، به منظور آشنايی بیشتر با عوامل مؤثر بر رفتار خريد آنی مصرفدر مدل

 اند را خمیرمايه تحقیقات بعدی خود قرار دهند:ديگری که تا به حال بررسی نشدهمند، عوامل ضمن مطالعه آنها، محققان علاقه
 مشخصات تحقیقات داخلي و خارجي مرور شده در این تحقیق: 4جدول 

 عناصر به کار گرفته شده در مدل مفهومي حوزه های مورد بررسي عنوان تحقیق محقق/محققان

امیرحسین  نظری و محسن

 (1280عابد ) قادری

 عوامل بررسی جهت مدلی ارائه

ناگهانی  خريد رفتار بر مؤثر

 دانشجويان: مطالعه )مورد

جمعیت  عوامل تمامی زمان هم تاثیر

 و شناختی روان موقعیتی، شناختی،

 بازاريابی آمیخته

جنسیت؛ عوامل موقعیتی: محیط خريد، تنها به خريد رفتن، 

 نفس، فرد شناختی: عزت روان فروشنده؛  عواملراهنمايی و کمك 
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 مشخصات تحقیقات داخلي و خارجي مرور شده در این تحقیق: 4جدول 
 عناصر به کار گرفته شده در مدل مفهومي حوزه های مورد بررسي عنوان تحقیق محقق/محققان

 دانشگاه مديريت دانشکده

 تهران(

 ؛ عوامل(خريد به میل بر کنترل عدم) پذيری گرايی، تحريك

 یبازاياب محصول، ترفیعات محصول، قیمت بازاريابی: نوع آمیخته

 عسگری، ناصر عابدی، بابك

 احمد صفری، حسین

 قره رهنما افشین اسدزاده و

 (1285بیگلو ) خان

 و محیطی فردی، نقش عوامل

 آنی خريد تسهیل در مدگرايی

مدگرايی به  و محیطی عوامل فردی،

 نقش در نظرگرفتن با همزمان طور

 مدگرايی بر مثبت احساس میانجی

مدل مبنا: مدل اس او آر )محرک، ارگانیسم، پاسخ( محرابیان و 

(؛ مدل تحقیق: محیط فروشگاه، مدگرايی )با میانجی 1865راسل )

 های فردیاحساس مثبت(، ويژگی

 اصغر نیکبخت، محمدجواد

 خداداد مشبکی و سیدحمید

 (1285حسینی )

 گرايیآنی عوامل تأثیر بررسی

بر  فروشگاهی درون و خريدار

 هایفروشگاه در خريد آنی

 ایزنجیره

 محرک) فروشگاهیدرون عوامل

 رفتار خريدار در گرايیآنی و( بیرونی

 ، سنجش خريد آنی(درونی محرک)

لینام،  و وايتسايد درون فروشگاهی )مدل مبنا: مدلعوامل 

(: محیط فروشگاه، طراحی فروشگاه، عوامل نیروی انسانی، 2001

گرايی خريد )مدل مبنا: شرايط فروش، اندازه فروشگاه(؛ عوامل آنی

(: فوريت در رفتار، نبود تفکر پیش از 2007جالان،  نخیل مدل

ش خريد آنی )مدل عمل، استمرار نداشتن، هیجان طلبی؛ سنج

 (؛2011يان )رونان و اکمان مولی چانگ، و جانگ هی مبنا: مدل

 مرتضی زاده،بخشی کبری

 سامان رودی وخلیلی

 (1284اکبرزاده ) رضائیان

 و ذهنی درگیری تأثیر

افراد  شخصیتی هایويژگی

 پوشاک آنی برخريد

 میان در شخصیتی و فردی عوامل

 کنندگان ايرانی مصرف

ی، گراي شناسی، برون به تجربه، وظیفه رنجورخويی، بازبودن روان

آنی  خريد به ذهنی، تمايل آنی، درگیری خريد به کلی تمايل

 آنی پوشاک؛ خريد هنجاری، تصمیم پوشاک، ارزيابی

 مسعود حقیقی، محمد

کولايی  حمیدی آرزو کرمی،

ملکی  مهدی محمد و

(1284) 

 هایارزش رابطة بررسی

آنی  خريد رفتار و فرهنگی

 ايرانی کنندگانمصرف

 بیشترين فرهنگی دارای هایارزش

 مصرف آنی، گرايش خريد بر تأثیر

 آنی خريد رفتار بر ايرانی کنندگان

 مدل آنی خريد برای سنجش( 2001) همکاران ورپلانکن و مدل

 هایبرای سنجش ارزش مشتمل( 2002) شوارتز چهاربعدی

 فرهنگی؛

 حافظ زاده،اسماعیل  علی

 پور و آرش قلی سارا امرايی،

 (1287مقدم )

 چیدمان طراحی و جو تأثیر

 تاررف بر اينترنتی، های فروشگاه

 مشتريان آنی آنلاين خريد

 شدة ادراک چیدمان طراحی و جو

ای هاينترنتی با میانجی هایفروشگاه

 لذت و مرورگرانه رفتار عجولانه، رفتار

 خريد

 ( توسط مدل طراحی2012)برگر  مادل و فلو يافتة توسعه مدل

لی و همکاران؛ رفتار عجولانه و  لینگ  چای نیز توسط چیدمان

 رفتار جستجوگرانه يا مرورگرانه به عنوان متغیرهای میانجی؛

محمدجواد  امیری، شیما

ثنايی  محمدرضا مصدق و

(1287) 

 ريزی برنامه بدون خريد رفتار

در  کنندگان مصرف برخط

 لاتتعام نقش: اجتماعی تجارت

 کاربران )مطالعة اجتماعی شبه

 شبکة کاربران: موردی

 اينستاگرام(

 ريزیبدون برنامه خريد برخط ر رفتا

 به توجه با اجتماعی هایشبکه در

 فرااجتماعی تعاملات اصلی متغیر

های ديداری؛ تعاملات فراجتماعی شامل: شباهت، تخصص و جاذبه

ريزی و برنامه بدونخريد  به خويشاوندی؛ لذت درک شده؛ گرايش

 ريزی؛برنامه خريد بدون بر اصرار

وحید رضايی میرابی و 

ابوالقاسم غلامرضا تهرانی 

(1282) 

ارزيابی عوامل تأثیرگذار بر 

خريد آنی )مطالعه موردی: 

خريدارن پوشاک و البسه جديد 

 در پاساژهای شهر کرج(

هیجان، عزت نفس و دانش نسبت به 

 محصول جديد

نفس؛ دانش نسبت به محصولات جديد با توجه به هیجان؛ عزت 

 های تبلیغات شفاهی و هنجارهای اجتماعی؛تأثیر میانجی

 محمد اکبری، سید محسن

 اصیل و نازنین پسندنوع

 (1282امیری )

 کنندگان مصرف باورهای تأثیر

 محیط در هاآن خريد رفتار بر

 آنلاين

های کننده؛ هیجانباورهای مصرف

بر جستجو، تشويق به کننده؛ مصرف

 خريد و خريد آنی

جذابیت کالا، سهولت استفاده، لذت بخش بودن، سبك ارتباط 

وب، به عنوان شاکله باورها؛ هیجان مثبت، هیجان منفی؛ جستجو؛ 

 تشويق به خريد؛ خريد آنی؛

آروانه  طولابی، مرجان زينب

 (1288شجاعیان ) و پری

 طلبیتنوع تأثیر بررسی

 در آنی خريد بر مشتريان

 شهر فروشیهای خردهفروشگاه

 ايلام

 طلبیتنوع

دوستی، استقبال از طلبی شامل: تنوعطلبی؛ ابعاد تنوعتنوع

های جديد؛ خريد های جديد، تجددگرايی، جستجوی ايدهتجربه

 آنی؛
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 (1500مجتبی کرمی )

 میان متقابل رابطه بررسی

 برند، عوامل متغیرهای

 نیز و عواطف و احساسات

 آنی خريد در آن عملکرد

تأثیر عملکرد عوامل برند، احساسات 

 و عواطف

 کیفیت برند، آگاهی برند شامل: به مربوط عناصر

 شامل: حالت عاطفی عاطفی حالات برند؛ تصوير و شده ادراک

منفی؛ )در اين تحقیق مدل خاصی ارائه  عاطفی حالت و مثبت

 نشده است(

 

اسمعیلی و  رباب دلارام

 (1500) غريبی حسن

 یبیرون هایمحرک تأثیر بررسی

 نقش با آنی خريد رفتار بر

 های درونیمحرک میانجیگری

 هایفروشگاه: سنجی )مورد

 تهران( شهر شهروند

 هایتاثیرگذاری محرک چگونگی

فروشگاه و  و محیط بیرونی

  درونی؛ هایمحرک

های بیرونی (: محرک2012باکات ) و مدل موروگانانتام مبنا: مدل

های فروشگاه، ترفیعات فروش و تبلیغات، کارکنان، شامل: ويژگی

گرايی، های درونی شامل: آنیشلوغی ادراک شده؛ محرک

جويی از خريد، مدگرايی، هويت شخصی؛ رفتار خريد آنی لذت

 مشتريان؛

غزل لالوها و عبدالرضا 

 (1289میری )

 تعاملات نقش بررسی

 آنی خريد رفتار بر فرااجتماعی

 تجارت در کنندهمصرف

 اجتماعی

عوامل محرک و انگیزاننده بر 

های شناختی مانند رفتارهای واکنش

 تعاملی فرااجتماعی؛

سايت شامل جاذبه بصری؛ ويژگی ذهنی ويژگی انگیزشی وب

سلیقه سايت شامل: مشابهت، تجربه و تخصص کارکنان و هموب

رفتارآنی خريد بودن؛ لذت ادراک شده؛ تعاملات فرااجتماعی؛ 

 شامل: تمايل به خريد آنی و اصرار به خريد آنی؛

 بهرامی و سحر شهاب

 (1286امیری )

 مايلت بر تجربی بازاريابی تأثیر

 بازاريابی و آنی خريد

 ایواسطه نقش با دهانبهدهان

 مشتريان عاطفی و پاسخ رضايت

 ورزشی کالاهای

 و آنی خريد تجربی؛ تمايل بازاريابی

 دهان؛بهدهان بازاريابی

 تعملی؛ رضاي تجربة فکری؛ احساسی؛ تجربة حسی؛ تجربة تجربة

 دهان؛بهدهان آنی؛ بازاريابی خريد عاطفی؛ قصد پاسخ و

سلمان کیمیاگری و ندا 

شريفی اسدی ملافی 

(2021) 

و  یشناخت ینقش پاسخ ها

محرک  نیدر رابطه ب یعاطف

بر رفتار  یرونیو ب یدرون یها

 نيآنلا یآن ديخر

ی؛ و عاطف یشناخت یهاپاسخ

ی در قالب رونیو ب یدرون یهامحرک

-مدل توسعه داده شده محرک

 (SORپاسخ )-ارگانیسم

 تیفیکهای بیرونی شامل: تنوع انتخاب، جذابیت بصری، محرک

دهی، موجود بودن گری( يا لینك، هدايت پذيری )هدايتاطلاعات

؛ سیويژگی ح، ويژگی قیمت)در دسترس بودن( محصول، 

و  به خريد شامل: میل به اعتماد )کردن(، میل های فردیويژگی

 : مرورواکنش شناختیشامل دو بخش  ارگانیسم؛ اعتماد به نفس

مرور لذت : واکنش عاطفیگرايانه( و گردی فايدهسودمند )وب

گرايانه( و پاسخ شامل رفتار خريد آنی گردی لذت)وب جويانه

 آنلاين؛

 

شی و های نین دو، ويرانگ 

 (2020کوانگ ِان ها )

افزوده  تیواقع یهااثرات برنامه

: یآن ديبر رفتار خر ليموبا

 یگردشگر نهیدر زم یقیتحق

 تیواقع یهابرنامهاثرات  یبررس

 ديدر رفتار خرموبايلی افزوده 

 یستيتور

؛ ک شدهااستفاده در )آسانی( سهولت؛ ک شدهاادرا یسودمند

مندی و تأثیرشان بر تيرضا؛ لذت ادراک شده؛ ک شدهادراتعامل 

 خريد آنی؛

 ،نگتِ گنیجيانگ،  انگف

جینکی مِن و شیابینگ ِژنگ 

(2021) 

کننده ارزش درک شده مصرف

در  یزشیانگ ديو رفتار خر

 ثرا :سیار )الکترونیکی(تجارت 

 (فوذنتأثیر )کننده  ليتعد متغیر

 یاجتماع

کنندگان درک شده مصرف یهاارزش

گرا( بر سودمند و لذت یها)ارزش

ها در آن (IBB) یآن ديرفتار خر

يا تجارت از طريق  اریتجارت س نهیزم

 )تجارتگوشی موبايل و تبلت 

ا به ر یفرد نیب ریتأثو  الکترونیکی(

 یکننده بر همبستگ ليتعد كيعنوان 

ارزش درک شده مصرف  نیب

 رفتار خريد آنی آنهاکنندگان و 

درک  مندیارزش سودی؛ بصر تیجذابقابلیت حمل )جابجايی(؛ 

 نفوذدرک شده؛ متغیر تعديل کننده  انهيجوارزش لذت؛ شده

 ی؛ناگهان ديبه خر ليتمای و تأثیر آنها بر فرد نیب )تأثیر(
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ی، تیان بائوِرن ل كيا ونگي

 (2021و جانگکون پارک )

 آنی ديرفتار خر یبررس

بدون عوارض  ديمسافران در خر

: ینیمسافر چ یبرا یفرودگاه

ی رونیو ب یدرون یهازهیانگ

های شخصی و مطالعه جنبه)

شناختی مسافران در روان

های خريد ناگهانی موقعیت

عوارض  مانند خريد بدون

 (فرودگاهی

 ديخر یرفتارها نیروابط ب یبررس

مسافران، نقش  تيو رضا آنی

 یو چگونگ یرونیو ب یدرون یهازهیانگ

مسافران  تيو رضا آنیرفتار  ليتعد

بدون عوارض  ديخر طیمح كيدر 

 یوفادار یبررس نیو همچن یفرودگاه

بدون عوارض  ديمسافران به خر

مسافران  تيارض شيبا افزا یفرودگاه

 مجدد. ديو بازد

ی؛ انگیزه درونی و انگیزه عاطف آنی ديخرخريد آنی شناختی؛ 

دون ب ديمسافران در خر تيرضابیرونی )متغیرهای تعديل کننده(؛ 

بدون عوارض  ديوفاداری مسافران در خر ی؛عوارض فرودگاه

 ی؛فرودگاه

، شیانگ ِرنگ زوئوازک ایليد

 یآنتونواب، بنگ نووِنگ، 

 ویتو  رزهیگوت آنابل، کنت

 (2020) چنب

 تعاملات ،يیروا یریدرگ یبررس

 ديخر یو رفتارها ،یفرااجتماع

تجارت  نهیزم كيدر  یآن

 از استفاده) صفحه دوم یاجتماع

 یتلفن همراه برا یدستگاه ها

قبل،  یاطلاعات اضاف یجستجو

؛ نويزيتلو یو بعد از تماشا نیح

 یهااليسر اي یاعم از اخبار واقع

 (یلیتخ یونيزيتلو

در حال  کنندگانیرفتارهای مصرف

تماشای يك سريال درام تلويزيونی 

گسترده )بیشتر به  به طور کهچینی 

دوره پخش با در طول  صورت روزانه(

های اجتماعی های شبکهفعالیت

تأثیرگذار مرتبط با سريال در صفحه 

 هستند.دوم درگیر 

ی؛ غرق خدمات شبکه اجتماعيی؛ انگیزه اسنفاده از روا درگیری

اينجا جستجو در صفحات فضای -غرق شدن -Flowشدن )

  یاجتماع سهيمقای؛ تعامل فرا اجتماعدر يك موضوع(؛ -مجازی

از ...( و  منظور کاهش عدم اطمینانخود با ديگران بهمقايسه )

 تأثیرشان بر خريد آنی؛ 

سارا ، ندسترومااس نیمال

 رادونب تایآنو  ولماهدیل-لمهِ

(2018) 

-روی بی حوصلگی ازکلیك 

ی مد فور ديرفتار خر یبررس

 (برخطآنلاين )

 خريدهای فوری تأثیر بی حوصلگی بر

 مد آنلاين

آن؛ کسالت؛ )در اين تحقیق کیفی، مدلی بی حوصلگی و ابعاد 

 ارائه نشده است.(

 برتیت، شارلوت ونکمن

ون  جنیلميو و ورهاگن

 (2016) دولن

حس ) نقش حضور محلی

در ارائه  محصول كيحضور 

در خريد فوری  آنلاين آن(

 آنلاين

ارائه محصولات در چگونگی 

 جاديای؛ کیتجارت الکترون یهاطیمح

درک  سكي)ر یشناخت یهاواکنش

بر محصول(  ریتأث) یشده( و عاطف

 یفور ديخر ادراک حضور محصول و

 نيآنلا

(؛ حضور ادراکات تولید شده توسط ارائه محصولتعامل و وضوح )

محلی )احساس بودن محصول در محل ارائه آنلاين محصول(؛ 

 ديبه خر ليتماو تأثیر آنها بر  محصول ریثأت؛ محصول سكير

 ی )آنی(؛ناگهان

ژانگ، ژن شاوو، شاوو لین 

تانگ لی و يوچانگ فان 

(2021) 

استفاده از ) گیمیفیکیشن

برای هدفی  عناصر معمولی بازی

ديگر )غیر از بازی، مثلاً تبلیغ 

و خريد آنی آنلاين: اثر  کالا(

 تعديل کننده جنسیت و سن

تأثیرات دو مکانیسم گیمیفیکیشن 

لذت  بر (هااعطای جوايز و نشان)

 مؤثر برمل اجتماعی درک شده و تعا

با توجه به کنندگان مصرف آنیخريد 

 جنسیت و سن نقش

مرتبط با  (گیمیفیکیشنی )ساز یباز زمیمکان) پاداش دادن

 زمیمکانها )يا مدالها نشان ارتقاءيا اعطای جوايز(؛  اقتصاد

پیروزی(؛ جنسیت و سن )متغیرهای مرتبط با  شنیکیفیمیگ

و  یاجتماع ل(کنش متقاب) تعامل؛ لذت درک شدهتعديل کننده(؛ 

 تأثیرشان بر خريد آنی؛ 

لون  یما، لانگ وو نگيا

کوئی وان چن،  و ویچ

(2020) 

کننده  نییعوامل تع فيتعر

 قياز طر نيآنلا یآن ديخر

درک  سكيادغام ر ديخر نديفرآ

و  د،يیتأ-شده، مدل انتظار

 انيجر یمسائل تئور

ريسك درک شده برای بررسی 

طراحی ؛ مجازیفروشگاه های 

فروشگاه الکترونیکی و وضعیت روانی 

 برای خريد آنلاين

عملکرد فروشگاه  دأيیت؛ سودمندی ادراک شده؛ ادراک شده ريسك

ی چالش کار)تکلیفی(؛  مهارت کاری؛ سودمندی؛ کیالکترون

؛ جنسیت )متغیر میانجی( و انيجر (حالت)وظیفه(؛ وضعیت )

 تأثیرشان بر خريد آنی آنلاين؛

 فیسانج، ن پارسادنداچ

ی و جيو یسا یت، رشارپِ

 (2021، )کومار موکش

 یریشگیو پ غاتیتمرکز تبل ايآ

گذارد:  یم ریتأث یآن ديبر خر

خلق و خو، ارزش  مینقش تنظ

 یآن ديبه خر ليو تما ديخر یها

 یتمرکز نظارت نیارتباط ببررسی 

متمرکز بر ارتقا و  یهازهی)انگ

يا  خلق و خو می(، تنظیریشگیپ

)نظارت بر خلق و خو، وضوح  روحیه

ه(؛ )روحی خلق و خو میترمی؛ ریشگیتمرکز بر پ؛ ارتقاءبر تمرکز 

 ديارزش خر؛ لذت بخش ديارزش خر؛ بر خلق و خو)پايش( نظارت 

 خريد آنی و نهايتًا خريد آنی؛سودمند؛ تمايل به 
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 مشخصات تحقیقات داخلي و خارجي مرور شده در این تحقیق: 4جدول 
 عناصر به کار گرفته شده در مدل مفهومي حوزه های مورد بررسي عنوان تحقیق محقق/محققان

 یهاخلق(، ارزش میخلق و خو و ترم

جو و سودمند(، به طور )لذت ديخر

 آنی؛ ديو رفتار خر یتجرب

، فرانسن کهيمارس، آن مو

 ورهاگن برتیت، سیفن باب

 (2021) تیون ول یهرو 

 غاتیتبلنمايش  یهاصفحه

امل تع ریدر فروشگاه: تأث یتعامل

توسط خود  یآن ديبر خر

 حیتوض ی )اراده آگانه(ندگينما

 ت.داده شده اس

 یتعاملتبلیغات  یهاصفحه ریتأث

بر  ها(داخل فروشگاه )مونیتورهای

خريد با  آنی هایو انگیزه هالیم یرو

متغیر میانجی خود نمايندگی )اراده 

و به دست آگاهانه ( در تصمیم خردی 

 سمیدر مورد مکان ینشیآوردن ب

 حیرا توض یاحتمال ریکه تأث يیربنايز

 .دهدیم

 نیآ)کم در مقابل زياد( بر تمايلات « سطح تعامل»تأثیر تعامل با 

تأثیر تعامل بر ؛ به عنوان میانجی )اراده اگاهانه( ود عاملیخ

نیاز » و« آنینیاز بازديد »به عنوان متغیر مستقل و آنی های انگیزه

؛ )اين تحقیق مدل خاصی به عنوان متغیرهای وابسته «آنیخريد 

 نداشت(.

 گیریو نتیجه بندیجمع -1

های مطالعه شده در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی، برای پژوهشهای عملی در ها و توصیهگیریدر اين بخش نتیجه

 کارهای فیزيکی )حضوری( ووها و همه کسانی که در کسبفروشان، فروشگاهوکار، بازاريابان، خردههای کسباستفاده مديران بنگاه

 مجازی )غیرحضوری( فعال هستند آورده شده است:

 

 پیشینه داخلی -1

 مديران و فروشندگان جمله از و بازاريابان است ضروری آنی، خريدهای بر مشتريان مثبت احساس مثبت تأثیر به توجه با -1

 وانیر حالت و شود برانگیخته مشتری در مثبتی که احساس کنند خوشايند و جذاب چنان را فروشگاه محیط ها،فروشگاه

 .(193، 1931همكاران، عابدی و  )بابكشود  او ايجاد در آنی خريد انجام برای مساعدی

 مشتريان ويژگیها، اين به وجه با فروشندگان میشود پیشنهاد آنی خريدهای تسهیل در فردی عوامل مثبت تأثیر به توجه با -2

 .)همان(کنند  ترغیب بیشتر آنی خريدهای به را بالقوه

 ارائه در تنوع و مدگرا افراد پسند مورد هایمحصول ارائه میدهد نشان آنی خريدهای تسهیل بر مدگرايی مثبت تأثیر -2

 .)همان(دهد می افزايش را خريدهايی چنین میزان محصولاتی، چنین

 و تیشناخ روان ها حالتیويژگی اين اينکه و آنی خريد بر مشتريان فردی هایويژگی معنادار و مثبت تأثیر به توجه با -5

 را ودخ توانايی محصولات، تنوع افزايش با ها فروشگاهشود  می پیشنهاد متفاوتند، مختلف های فرهنگ در و دارند درونی

نند ک تسهیل را آنی خريدهای بتوانند راه اين از تا دهند افزايش مشتريان سلايق گوناگون و ها خواسته برآورده کردن در

 .)همان(

 بتمث احساس بر تأثیر مستقیمی فروشگاه، محیط سازیجذاب با بازاريابی مديران کرد پیشنهاد توان می در مجموع، -4

را  گاهفروش محیط توانندمی بازاريابان انجامد. بنابراين، مشتريان می آنی خريد به وضعیت، اين. کنند ايجاد مشتريان

 نیآ خريد بر که کنند و آراسته جذاب چنان مشتريان، فردی هایويژگی همچنین و روانی -روحی هایويژگی با متناسب

 .)همان با تلخیص(بگذارند  مثبت تأثیر مشتريان
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 عامل اين به پیش از بیش توجه است؛ بنابراين، مؤثر هافروشگاه به ی مشتر جذب در که است عواملی از فروشگاه محیط -7

مشبكي و  اصغر نیكبخت، )محمدجواداست  نیاز مورد افزايش سودآوری برای ها فروشگاه اهداف راستای در

 .(1111، 1931حسیني،  خداداد سیدحمید

 به -شود بررسی ترجزئی صورت بايد به که عواملی ساير و تحقیق در موجود عوامل آنی، خريد مبحث اهمیت به توجه با -6

 و فروشگاه بهینة طراحی خريداران، شناسی روان مانند هايی است بخش بهتر -ای زنجیره های فروشگاه زمینة در ويژه

 .(1111)همان، شود  اضافه ها فروشگاه بازاريابی سازمانی و چارت به... 

 انمشتري نیازهای با تطابق فروشگاه، برای محیط بازطراحی مانند مواردی زمینة در را بودجه از ای ويژه سطح هافروشگاه -9

 .)همان(بگیرند  در نظر سالیانه صورت به

 آنها از. شود ارائه و فروشندگان کارمندان به آنی خريد بر انسانی نیروی عوامل تأثیر زمینة در مشخص هايیآموزش -8

 .()هماننزنند  برهم را آرامش خريداران مورد بی هایراهنمايی با تا شود درخواست

 داده شود. قرار ويژه فروش تحت شرايط کالا تعدادی روزانه کالاها، تمام به تخفیف از مشخصی درصد اختصاص جای به -10

 .)همان(کنند  بخش تبديل فرح محیطی به را آنجا فروشگاه، محیط در کننده سرگرم وسايل قراردادن با -11

 جلوگیری مشتری و فروشنده عدم تمرکز و ازدحام از تا نگیرد قرار در کنار صندوق ورودی، يك دارای های فروشگاه در -12

 .)همان(شود 

 اساحس آن به مکمل، کالای با مشاهدة مشتريان تا بگیرند قرار هم کنار در مکمل کالاهای که شود توجه کالاها چیدن در -12

 .)همان(کنند  اضافه خود خريد سبد به را آن و کنند نیاز

 کار اين. کنند تمرکز آنی خريد به افراد تمايل افزايش بر شود می توصیه پوشاک فروشندگان ويژه به و تولیدکنندگان به -15

 مثبت هنجاری ارزيابی بهبود نتیجه در و خريد از پس ندامت کاهش و خريدها گونه اين از افراد رضايت حفظ طريق از

 .(19، 1935، اکبرزاده رضائیان سامان رودی وخلیلي مرتضي زاده،بخشي کبری)يابد می تحقق

 بکوشند افراد ذهنی درگیری افزايش برای مختلف های روش به شود می توصیه پوشاک فروشندگان و تولیدکنندگان به -14

 آنی خريدهای طورويژه به و آنی خريدهای بیشتر در نمونه، برای يابد؛ افزايش افراد آنی خريدهای میزان رهگذر اين از تا

 خريد قبلی های تجربه يابد. می افزايش محصول آن با ذهنی درگیری محصول، دانش افزايش با شده ريزی برنامه و يادآور

 .)همان(است  کننده مصرف نظر مورد کالای از آگاهی کسب اصلی هایراه تبلیغات، و

( تخفیفات ويژه به) بازاريابی های محرک از شود می پیشنهاد تولیدکنندگان به پوشاک آنی خريد به تمايل افزايش برای -17

 با کننده مصرف درگیری افزايش به ديگر های روش و محصول دربارة اطلاعات ارائة با و کنند استفاده مناسبی شکل به

 .)همان(کنند  کمك پوشاک

 يدد معرض در را محصولاتی شود می پیشنهاد پوشاک فروشندگان به خريد، از پس نارضايتی و گناه احساس کاهش برای -16

 تخفیفات مانند ديگری هایراه از يا باشند داشته ای منصفانه قیمت و مناسب کیفیت که دهند قرار افراد آنی خريد برای و

 .)همان(بکوشند  مشتری رضايت تأمین برای هدايا، و مختلف

 را نیآ خريد بر( تلجن و مدل بريگز - مايرز مدل مانند) شخصیت هایمدل ساير تأثیر شود می پیشنهاد پژوهشگران به -19

 .)همان(نمايند  بررسی نیز



 

14 

 

 دباشن حساس خود هدف فرهنگی بازار های ارزش به بايد سريع، گردش با مصرفی محصولات زمینة در فعال های شرکت -18

 (.215، 1284حقیقی و همکاران،  ببرند )محمد توزيع بهره و ترفیع بندی،بسته  نوع محصولات، طراحی برای آنها از و

 دقت انتخاب فروشندگان در کنندگان، مصرف رفتارهای در فرهنگی هایارزش اهمیت به توجه با توانندها میشرکت -20

 .)همان(کنند  رفتار هاارزش اين با مناسب آنها، به لازم های آموزش با و کنند

 سشنامهپر بايد اينترنتی های مديران فروشگاه شود، می بررسی متفاوتی هایشاخص طريق از فروشگاه جو اينکه به توجه با -21

 از هريك برای واقع در و کنند طراحی ظاهری اطلاعات انیمیشن و موسیقی، رنگ، شناسیروان دربارة ایجداگانه های

 شتريانم مورد در ایداده پايگاه کار اين باشد؛ آنها خريد رضايت و اطلاعات که دربردارندة دهند تشکیل پروفايلی مشتريان

 برای ار فروشگاه اينترنتی توان می داده پايگاه اين از استفاده با. باشد آينده در مفیدی گشایراه تواندمی که کندايجاد می

 در و مشتری رضايت سبب تواند می جو فروشگاهی، نظر از فروشگاه سازیشخصی واقع در و کرد سازیشخصی مشتری هر

 .(223، 1939زاده و همكاران، اسماعیل )عليشود  آنها وفاداری نهايت

حتی  و رندبگی نظر در آنها خريد با متناسبی تخفیفات هستند، وفادار که مشتريانی برای توانند ها می سايت وب مديران -22

 ادند با و باشند را داشته آن در عضويت حق خاص خريداران فقط که کنند ايجاد وفادار مشتريان برای کلوپی توانند می

 رتأثی تواند می روانی لحاظ از کار اين. کنند ديگر جدا مشتريان از را آنها دارد، خاصی. دی. آی که عضويت حق های کارت

 .)همان(داشته باشد  مشتريان بیشتر نمودن وفادار در مثبتی

 کنجکاوی، حس تحريك ايجاد هیجان، مانند مختلفی هایروش از را آنلاين مشتريان برای خريد لذت احساس توانمی -22

 همچنین و داد افزايش وب، صفحات روی جذاب و ويدئوهای موسیقی ها،رنگ گیرا، های طرح از استفاده خريد، سهولت

 اینهگو به کرد؛ ايجاد را آنلاين آنی خريد انجام و اينترنتی های فروشگاه در حضور از خوشحالی ناشی و شعف حس آنان در

 لذت خود کار از اين و کنند سپری اينترنتی های فروشگاه در را خود فراغت اوقات از بخشی باشند داشته تمايل که افراد

 .(291)همان، ببرند 

گاه فروش طیو خرده فروشان مح ابانيشود که بازار یم هیلذا توص یآن ديبر وقوع خر جانیقدرتمند ه ریثأبا توجه به ت -25

ها فروشگاه رانيکنندگان شود و مددر مصرف نديخوشا جاناتیه جاديکه موجبات ا ندينما یطراح یشان را به نحويها

در  کاتيتحر شيافزا یبرا (طیمختص به مح یرهایمتغ) یطیمح یرهایاز متغ یموارد افتني یپتوانند در یم

 (.121، 1932ابوالقاسم غلامرضا تهراني، )وحید رضايي میرابي و  شان باشنديهافروشگاه

. اين مناسب هستند یپردازالیخ ایکنند که بر استفاده يیهاسيتوانند از محصولات و سرویم یابيبازار رانيمد -24

حان امت اي زیانگ جانیه یناآشنا یهاتیکه خودشان را در موقع دهدیم کنندگانرفامکان را به مص نيا یابيبازار یراهبردها

 .)همان( محرک قرار دهند ايجالب  یکردن نقش ها

اه ها و فروشگ رانيبه مد ديدانش مصرف کننده در مورد محصول جد جاديبر ا یشفاه غاتیقدرتمند تبل ریبا توجه به تاث -27

 غاتیقائل شوند چون تبل شتریب تیاهم انيمشتر تيموضوع سنجش و ارتقاء مداوم رضا یشود که برا یم هیتوص ابانيبازار

خود  یابيتوانند در ارتباطات بازار یفروشگاه ها م رانياست مد ديپس از خر یتمنديرضا یاز جنبه ها یکيمثبت  یشفاه

مثلًا  نديخود اشاره نما یغاتیتبل یها امیو در پ شودیعزت نفس م تيکه محصولات آنها موجبات تقو ندينما انیامر را ب نيا

 .)همان(« ديتان را دوست بدار یموها ديبدار خودتان را دوست»

 یزانگ هیجان با. نمايند تأکید مثبت هایبر هیجان منفی، هایهیجان روی بر تمرکز جای به بايد های آنلاينفروشگاه -26

که  شوندمی ايجاد پیامد يك عنوان به احتمالی و ناگهانی مثبت های هیجان خريد، یتجربه کردن بخشو الهام کردن
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 به معنادار تشويق تأثیر بر و داشته اشاره خريد به تشويق بر هنگام جستجو بردن لذت معنادار تأثیر بر (2011ورهاگن )

 .(23، 1939، امیری اصیل و نازنین پسندنوع محمد اکبری، سید محسن)دارد  اشاره آنی خريد بر خريد

خود  ايیتوان محصول، هایويژگی و صفات بر بیشتر تأکید و تنوع محصولات افزايش با خرده فروشی هایفروشگاه مديران -29

 نگیزةا و کنند تسهیل را آنی خريدهای تا بتوانند دهند افزايش مشتريان گوناگون سلايق و هاخواسته کردن برآورده در را

 .(11، 1933، شجاعیان آروانه و پری طولابي، مرجان زينب)دهند  افزايش خريداران را بین در آنی خريد

 به فروشیخرده هایفروشگاه مديران شود کهمی پیشنهاد آنی، خريد و مشتريان دوستیتنوع مثبت تأثیر به توجه با -28

 هایش رو از يکی .کنند ايجاد هیجان و لذت احساس آنها در خود، مشتريان نیازهای لذت جويانة به پاسخگويی منظور

 ردلپذي رايحة وجود طبیعت، از جذاب تصاوير از استفاده بخش،لذتموسیقی  پخش نیز مشتريان در لذت و هیجان ايجاد

 .)همان(نظافت است  و تمیزی مثل محیطی، هایويژگی به توجه و فروشگاه در فضای

 به ودشمی پیشنهاد خرده فروشی مديران فروشگاه های به آنی، خريد بر جديد تجربه های از استقبال تأثیر به توجه با -20

لذت » و «سودمندانه»نوع ارزش  دو هر بتواند که کنند طراحی طوری را خود هایسايت و داشته باشند توجه موضوع اين

داشته  وجهت سیستم کیفیت به بايد سايت طراحی در. باشد داشته همراه به حضوری و اينترنتی مشتريان برای را« جويانه

. کنند راهمف سايت در موجود اطلاعات اساس بر مشتريان را به پاسخگويی سرعت و دسترسی قابلیت امنیت، بتوانند و باشند

 .)همان(کنند می درک بهتر را سودمندانه و کارکردی مشتريان ارزش کار، اين با

 اهآگ آنی خريد از استفاده فوايد از را خود مشتريان های مختلفراه از فروشیخرده هایفروشگاه مديران شودمی پیشنهاد -21

 و آنی خريد فوايد از مشتريان برای آگاهی گروهی رسانه های از استفاده: از باشند عبارت توانندمی اين راهکارها. سازند

 .(12)همان، آنی  خريد خدمات کاربرد برای گسترش فرهنگی نظر از لازم بسترسازی

به  و قويتت فروشگاه، سايت طراحی شودپیشنهاد می آنی، خريد بر تجددگرايی تأثیر بر مبنی پژوهش نتايج به توجه با -22

 را ودخ نیاز مورد سرعت خدمات به بتوانند مشتريان و کاربران که باشد نحوی به مخابراتی و های فنیزيرساخت روزرسانی

 خريدهايی را چنین میزان محصولاتی چنین ارائة در تنوع و مدگرا افراد مورد پسند محصولات ارائه همچنین دهند؛ انجام

 .)همان(دهد می افزايش

 رايحه و بو پنجگانه، حواس همه بین از که چرا گرفت ناديده تواننمی قوی هايیبرانگیزاننده عنوان به را صدا و بو عناصر -22

 مشتريان ايجاد در را خوبی هایحالت خاص بوهای دهدمی نشان تحقیقات. گذاردمی احساسات بر را تأثیر بیشترين

 سح صابون، مثل بهداشتی مواد بوی مثال دارد. ... برایمی نگاه فروشگاه در طولانی مدت به را آنان همچنین و نمايندمی

معیلي اس رباب )دلارامکند می خريد بهداشتی مکانی از دهد کهمی اطمینان مشتری به و میکند القا مشتری به را تمیزی

 .(21، 1111غريبي،  و حسن

یازهای ن خواهندیکالا نیستند، آنها در عین حال م كي ديبه دنبال خر کنندگان صرفاًکه بیشتر مصرف نيبا توجه به ا -25

 یابيانمک ،یجذابیت محیط با،يفضای ز جاديفروشگاه با ا نيو مشکلاتشان را نیز حل کنند؛ بنابرا ليمسا ايرا ارضا  خود

به  بیشتری ليتما انيمشتر شودینیاز باعث م نيتوسط مشتری شود. وجود ا ديسبب لذت بردن از خر تواندیمناسب م

 .)همان( باشند ارتباط با فروشنده داشته

 حائز اهمیت ربسیا مشتريان در مناسب تفکر ايجاد. است فروشگاه يك برای تبلیغات شکل بهترين دهان به دهان تبلیغات -24

 شودمی بنابراين پیشنهاد کنند؛می ترغیب فروشگاه از خريد به را خود آشنايان و دوستان فروشگاه، به وفادار مشتريان. است

 .)همان(داريد  نگه راضی را مشتريان دارد امکان که جايی تا
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از  ديدن ابلق بسیار که اتوبوس و مترو هایايستگاه در و عمومی نقلیه وسايل روی گسترده گرافیکی تبلیغات از استفاده -27

 .)همان(باشد  موثر جديد مشتريان يافتن و هدف بازار جلب در تواندمی نیز است، مشتريان سوی

 بیشتر نانکارک بلکه نیست، کارکنان تلاش برای انگیزه ترينمهم دستمزد و پول که است داده نشان تحقیقات که آنجا از -26

 ائلارزش ق برايشان آن در و شود ديده آنها تلاش و سعی که جايی هستند، جايی به داشتن تعلق احساس کسب دنبال به

 هایرنامهب اجرای به روانی کارکنان، نیازهای به بیشتر توجه ضمن هافروشگاه مسئولین شودمی پیشنهاد بنابراين شوند،

 یانم در مشتری به خدمت از وقتی صحبت دانیممی همگی که چرا. بپردازند کارکنان وریبهره سطح ارتقای برای آموزشی

 .)همان با تلخیص(است  برخوردار خاصی اهمیت از کارکنان مثبت لحن و نیك گفتار باشد،

شتريان م جويی(لذت )عدم ناخوشايند احساس از نشان تحقیق، نتايج طبق آنی، خريد بر شده ادراک شلوغی منفی تأثیر -29

 متریزمان ک که است اين دهندمی انجام احساس اين بردن بین از برای مشتريان که گامی اولین و است فروشگاه شلوغی از

 ذهنشان که در اطلاعاتی از و کنندمی اتخاذ را خود تصمیمات ترسريع کنند،می خريد کمتر گذرانند،می فروشگاه در را

 مانز فرد از که شودمی باعث مسئله اين. کنندمی استفاده خريد تصمیم اخذ برای کمتر دارد قرار محصولات به نسبت

 تمالاح در نتیجه. هستند بخشلذت وی برای کمتر که دهد انجام را خريدهايی يا باشد داشته نارضايتی احساس خود خريد

 .(25)همان، شود می کمتر نیز مجدد خريد برای فروشگاه به او مراجعه

 

 تحقیقات خارجی -2

مديران بازاريابی، طراحی، تبلیغات و فروش بايد جذابیت محیط های اجتماعی را برای جذب مشتری و تشويق به خريد  -1

 )سلمان کیمیاگری و ندا شريفي. دهند و انگیزه هايی برای افزايش تمايل مشتريان به خريد اتخاذ کنندآنی افزايش 

 .(19، 2121اسدی ملافي، 

طراحان اپلیکیشن موبايل بايد به کاربر پسند بودن محیط های آنلاين، سهولت استفاده و نصب آن ها توجه زيادی داشته  -2

 .)همان( باشند

 كيکاربر دارد. اگرچه تعامل  تيبر سهولت درک شده، لذت و رضا یمثبت ریتأث ليموبا واقعیت افزودهی هاتعامل برنامه -2

ان است که به کاربر یژگيو نيتردارند، اما مهم ليموبا واقعیت افزوده یهاکه فقط برنامه ستیمنحصر به فرد ن یژگيو

رانگ های نین دو، وي). کنند یها غنکاربر را هنگام استفاده از برنامه اتیکنند و تجرب رکتها حتا در برنامه کندیکمك م

 .(1، 2121، شي و کوانگ اِن ها

از تعامل  یيالقا کرد که سطح بالا یارا به گونه یستيتور ديرفتار خر ليموبا واقعیت افزوده شنیکیاپل یبا طراح توانیم -5

 .)همان( کاربران آن درک شود طتوس یبودن برنامه به راحت دیفراهم شود و سهولت استفاده و مف

ود تجربه و به بهب ابديبرنامه داشته باشند تا تعامل برنامه بهبود  یبه طراح یشتریتوجه ب ديتوسعه دهندگان برنامه با -4

 .)همان( کاربر کمك کند

واقعیت  یهابرنامه ديخر شنهادیاً پاز برنامه، احتمال فادههنگام است تيکنندگان در صورت احساس لذت و رضامصرف -7

 .)همان( کنندیرا دنبال م ليموبا افزوده

ا بر اساس ر توانند خدمات متنی بلادرنگمی)تجارت الکترونیکی با استفاده از موبايل و تبلت(  فروشان تجارت سیارخرده -6

خود را رفتار خريد آنی  کنند وتری را برای مشتريان فراهم کنندگان توسعه دهند، تجربه خريد شخصیمکان مصرف

 .؛ با تلخیص و تصرف(1، 2121يانگ و همكاران،  انگف) بیشتر تقويت کنند
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ای جذاب طراحی شود تا ارزش های . بنابراين، رابط وب سايت بايد به گونه، بسیار مهم استجذابیت بصری تجارت سیار -9

ها را با دقت ها و گرافیكها، رنگبايد فونت، فروشانخردهدرک شده توسط مصرف کننده افزايش يابد. به طور خاص، 

 .)همان( انتخاب کنند برای رابط کاربری

ار رفتو  بخش درک شدهارزش لذت ،درک شده یارزش سودمند تأثیر بین فردی به طور قابل توجهی همبستگی بین -8

نند توانند مشتريان را تشويق کالکترونیکی میفروشان تجارت کند. بنابراين، خردهمصرف کننده را تعديل می خريد آنی

ها و جوايزی برای افزايش تأثیر نفوذ تا تجربه خريد خود را با ديگران )به عنوان مثال، دوستان، خانواده( با ارائه کوپن

 .)همان( فردی به اشتراک بگذارندبین

ساده  غاتی/تبلهافیبه تخف یند که صرفًا متکرا دنبال کن يیهایاستراتژ ديبا یفروشان معاف از عوارض فرودگاهخرده -10

 یانجیه ديخر ریرا که درگ یممکن است مسافران یرونیب یزشیعوامل انگ رايمعاف از عوارض نباشند ز یايمزا اي متیق

 گانيا رار یکيبخر و  یکي»فروش مانند  غاتیو تبل متیساده ق یهافیتخف ن،يباز دارد. بنابرا تيهستند از احساس رضا

 .(1، 2121ي و همكاران، ل كيا ونگ)ي مسافران دارد یو وفادار تيرضا شيافزا یبرا يیهاتيمحدود «ریبگ

مثبت در  یعاطف ساساتاح تيتقو یبرا شيو نما ،یبندبر توسعه محصول، مجموعه ديمعاف از گمرک با یهافروشگاه -11

را به منظور آموزش  یآموزش یهارا توسعه دهند و برنامه یبصر یتجار یهایاستراتژ نیتمرکز کنند، همچن ديمورد خر

 .)همان( فرد اجرا کنندارائه خدمات منحصربه یکارکنان برا

ار شان ارتباط برقرهای تلويزيونی مورد علاقهدهد با شخصیتکنندگان اجازه میهای اجتماعی که به مصرفمحتوای رسانه -12

 (.10، 2020و همکاران،  زوئوازک ایليد) شوداحتمالاً منجر به خريد آنی میعی، اتعامل فرا اجتم يافتهکنند، روابط افزايش

( 1: دشویم فیکسالت است و در دو بعد توص زهیاغلب با انگ نيکنندگان جوان از اقلام مد آنلامصرف یناگهان یدهايخر -12

 تیکل كيدر  ی( خستگ2را بشکنند و  یکنواختي توانندیکه م دهندیپاسخ م يیهاکنندگان اغلب به محرکمصرف

بی حوصله هستند و احساس يکنواختی و سرخوردگی می کنند، به  کنندگانکه مصرف  ی. هنگامدهدیرخ م یانهیزم

سارا  ،ندسترومااس نیمال) شوند یم كيتحر گانيرا ليآسان، و تحو یدسترس مت،یمانند ق يیتوسط محرک ها یراحت

 .؛ با تلخیص(151، 2113، رادونب تایآنو  ولماهدیل-لمهِ

 .(151)همان،  مصرف کنندگان مد درگیری بالايی نسبت به کالاهای مد مانند احساسات عاطفی و هويت دارند -15

ه به آنها شوند کهای بازاريابی تحريك میخرند نیز به راحتی توسط محرکمشتريان آنلاينی که به صورت ناگهانی مد می -14

دهد محرک بازاريابی ممکن است خیلی پیچیده نباشد و ناامیدی اجتناب کنند، که نشان می کند از يکنواختیکمك می

 .)همان(د و بیشتر بر عرضه غنی متمرکز باش

ربیات ها و تجماجراجويی گی، مثل عرضهحوصلبی رفعفرصتی برای  ، ايجادبا ترک رقابت قیمت و جلب رضايت مشتريان -17

تواند استفاده از مفهوم ها میراهاين . يکی از در رقابت هستندبرنده شدن  کارهايی برایراهالعاده در حین خريد، خارق

؛ با 155)همان، د گیمیفیکیشن برای تحريك مصرف کننده در افزايش سطح و جمع آوری اقلام در مبادله تخفیف باش

 .تصرف(

هايی ايی مانند نحوه طراحی مجدد لباس يا سرگرمیهتواند آموزشکننده از خستگی میهای رهايی مصرفکی ديگر از راهي -16

 .()همان کنندانگیزند و کنجکاوی ايجاد میهای مختلف احساسات را برمیگويی باشد که در آن شخصیتمانند قصه
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محصول  كيکه به حس حضور  یکنندگان را از حضور محلادراک شرکت ن،يمحصول آنلا یهاواضح بودن و تعامل ارائه -19

 و دهدیم شيمحصول( افزا ریتأث) یدرک شده( و عاطف سكي)ر یشناخت یهاواکنش جاديبا ا ،خود اشاره دارد طیدر مح

 .؛ با تلخیص و تصرف(9، 2111، ون جنیلميوو  ورهاگن برتیت، شارلوت ونكمن)دارد  ریتأث آنی ديبه خر ليبر تما

 (.26)همان،  کننده منتقل کنندخريد آنلاين به مصرفتوانند محصولات را از محیط های واضح و تعاملی محصول میارائه -18

خريدهای ناگهانی عمدتاً توسط محرک های خارجی هدايت می شوند و تقريباً هیچ ارتباطی ) نظريه خريد آنی مطالعات؛ -20

 هایتوانند محرکهای درون فروشگاهی میمحرک کندپیشنهاد میکه  کندرا تايید می (گیری سنتی ندارندبا تصمیم

 .)همان با تلخیص و اضافات( های آنلاين باشندويژه در محیطبه آنیمهم رفتار 

میزبانی  ،ساختزير دهنده خدماتی چون، ارائهافزارسخت و افزارنرم فروشنده شرکت تولیدکننده و) IBM به عنوان مثال، -21

های دهد تا بافتکنندگان اجازه میای است که به مصرفدر حال کار بر روی برنامه( رايانه بزرگ و فناوری نانو ،وب

خود احساس کنند و ديزنی در حال حاضر در حال توسعه يك صفحه نمايش لمسی است  مختلف را در تلفن هوشمند

که توسعه دهندگان ين مثال ها به وضوح نشان می دهد . ادهد اشیاء مجازی را لمس کنندکه به کاربران اجازه می

ازی و مصرف کننده های ارائه محصول مشتاق هستند تا راه هايی را برای پر کردن شکاف بین محیط های مجفناوری

 .)همان با تلخیص و اضافات( بیابند

 .)همان( های خريد آنلاينکند، حتی در محیطاحساسات به جای شناخت، فرآيند خريد آنی را هدايت می -22

متیاز، ا استفاده از عناصر معمولی بازی مثلاً) شنیکیفیمیگ یها سمیمکان تیاهم ديپلتفرم با یتوسعه دهندگان و اپراتورها -22

ها، معمولاً به عنوان يك تکنیك بازاريابی آنلاين برای تشويق تعامل با يك محصول ( در ساير زمینهو غیره رقابت با ديگران

 تواندیم نیپلتفرم همچن نيدهند. ا صیتشخ یفور ديخر كيها را در تحرمانند پاداش دادن و ارتقاء نشان( يا خدمات

 یابر یتصادف یهامانند افزودن پاداش ،تر کندرا جذاب زهایتا چ دهدارائه  شنیکیفیمیر گها را داز پاداش یگريانواع د

 .؛ با اضافات(19، 2121)لین ژانگ و همكاران، ی تعامل اجتماع جاديا یبرا یاجتماع یهانهیو گنج یکنجکاو كيتحر

یرات از طريق تأث )امتیازها( هاارتقاء نشانو و مکانیسم مرتبط با پیشرفت  )جايزه دادن( مکانیسم مربوط به پاداش دادن -25

 .)همان(. تأثیرات قابل توجهی بر خريد انگیزشی دارد ،میانجی لذت درک شده و تعامل اجتماعی

جنسیت و سن به طور قابل توجهی تأثیرات دو مکانیسم بازی سازی را بر لذت درک شده و تعامل اجتماعی تعديل می  -24

 .)همان( کنند

 شنیکیفیمیعناصر گ گريرا با د)امتیازها( ها و ارتقاء نشان زيجوا یاهدا یهاسمیمکان توانندیاپراتورها م دهندگان وتوسعه -27

 یجانیه ديکنند تا خر بیخود ترک یهافرمپلت ی( روازاتیامت یتابلو ،یسازیداستان، شخص تارها،)مانند آوا

 .)همان( کنند كيکنندگان را تحرمصرف

شود،  یم دهینام عملکرد-تیاهم سيماتر زیکه آنال ل،یو تحل هيتجز نيا؛ عملکرد-تیاهم سيماتر لیو تحل هيتجز جينتا -26

درت به آن توجه کنند و به ن ديبا یتيريمد یها تیاست که فعال یبهبود یها نهیزم يیشناسا یبرا دیمف كیتکن كي)

 یهاتفاوت ديفرم باپلت یاپراتورهادهندگان و توسعهدهد ( نشان میاستفاده شده است یدر مطالعات بخش سازگار

را  شنیکیفیمیگ یهایژگيو نيترو جذاب رندیدر نظر بگ شنیکیفیمیگ یهاسمیرا هنگام توسعه مکان یو سن یتیجنس

 ديخر عوامل بر ینسب ریتأث کنند. یمختلف کاربران طراح یهاگروه انیکنندگان در ممصرف یجانیه ديخر شيافزا یبرا

 یآن ديخر كيها( در تحر)به عنوان مثال، ارتقاء نشان تیمرتبط با موفق یهاسمیگروه مرد، مکان یزن و مرد برا نیب یآن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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مان، )ه ها مهم استمرتبط با اقتصاد مانند پاداش یسازیباز یهاسمیبر مکان دیگروه زنان، تأک یبراو  دارد یاديز تیاهم

11). 

 تالیجيد یهایبوم نیب یهارا با توجه به تفاوت یجالب یهاافتهي نیهمچن؛ عملکرد-تیاهم سيماتر لیو تحل هيتجز جينتا -29

های اطلاعاتی و ساير فناوریجا حاضر( فراگیر )همههای ديجیتال افرادی هستند که تحت تأثیر اينترنت بومی) جوان

 سهيها در مقاارتقاء نشان تر،جوان تالیجيد یهایبوم ی. برادهدیمسن نشان م تالیجيد یهایو بوم( اندمدرن بزرگ شده

 ديردر شروع خ زيجوا یتر، اعطامسن تالیجيد یهایبوم یبراو  دارد یفور ديبر خر یشترینسبتاً ب ریتأث یدهبا پاداش

 .)همان( دارد یآن ديبر خر یترفیضع ریها تأثکه ارتقاء نشان یاست، در حال ترمهم یفور

 دهیچیپ یلیتواند خ ینم یباز یکنند که طراح یادآوريبه خود  شهیهم ديذکر است که توسعه دهندگان پلتفرم با انيشا -28

 .)همان( ندارند یباز جربهاز مصرف کنندگان ت یاریبس رايباشد ز

 .)همان(قائل شوند  تياولو شنیکیفیمیگ یلذت درک شده بر اساس اجرا شيافزا برای ديبا رانيمد -20

های سیستم، مانند اطلاعات غنی و مفید برای عملکرد بالای فروشگاه الکترونیکی شامل انواع ويژگیطراحی برای  -21

، ظاهر جذاب فروشگاه الکترونیکی و مکانیزم بازخورد دهی و ساختاردهی()مانند لینك قدرتمند محصولات، مکانیزم ناوبری

 (.؛ با اضافات1، 2121و کوئي وان چن،  ویلون چ یما، لانگ وو نگيا) سريع است

د های الکترونیکی، ماننممکن است نیاز به يافتن اطلاعات قابل اعتماد از فروشگاه ،از منظر ريسك درک شده، مشتريان -22

 .)همان( ها و تصوير برند داشته باشند تا ريسك خريد را کاهش دهندتوصیه

 ECM  های مربوط بهندگان، از جمله ويژگیکنهای مصرفهای الکترونیکی بايد اين نگرانیمديران و طراحان فروشگاه -22

قصد استفاده يا خريد مجدد کاربران را  و شودتأيید هم شناخته میعدم-تأيید که با عنوان مدل انتظار-مدل انتظار)

 برای جريان،تئوری )های آنلاين و تجربه جريان ها در رسانه، ريسك درک شده برای محصولات يا ارجاع(دهدتوضیح می

 هیچ و کنند می شرکت فعالیت يك شدت در به افراد آن در که حالتی عنوان به( 1880) چیکزنمیهالی توسط بار اولین

، مانند های الکترونیکیرا در نظر بگیرند تا به طور مؤثر طراحی فروشگاهشد(  توصیف ندارد، اهمیت برايشان ديگری چیز

های آنلاين سازی ارجاعهای صدور گواهینامه محصول يا شفافيهرو. مواردی همچون های ناوبری را هدايت کنندمکانیسم

 .(3)همان،  هايی برای بالا بردن چالش وظايف خريدو مکانیسم

علاوه بر اين، يك استراتژی برای مديريت . دهدهای الکترونیکی، خريد آنلاين را افزايش میتر برای فروشگاهطراحی جذاب -25

های عقلانی و احساسی، مانند اعتبار فروشگاه الکترونیکی، نگرانیمرتفع کردن تواند می ،های الکترونیکیثر فروشگاهؤم

 .)همان با تصرف(باشد  ،تصوير محصول و تلاش بازاريابی

د بنابراين به دنبال ارزش خري. دهندخريداران متمرکز بر تبلیغات تمايل بیشتری به ترمیم روحیه منفی خود نشان می -24

برنامه دارند و بنابراين، ممکن است خريدهای ناخواسته تمايل خاصی به خريدهای بی گراداران لذتخري بخش هستندلذت

 .(3، 2121و همكاران،  ندن پارساداچ) بیشتری انجام دهند

فضای خرده فروشی . کند، شانس خريد آنی افزايش می يابد لیرا تسه دارانيخر هیروح میاگر محیط خرده فروشی ترم -27

خريداران کمك می کند تا روحیه منفی خود را کاهش دهند و در نتیجه خريد خرده فروشی بیشتری داشته عالی به 

 .)همان( باشند

روشان مفید فاين اطلاعات برای خردهت. و خريد آنی داشی آن ديبه خر ليتما تمرکز بر تبلیغات نیز تأثیر غیرمستقیم بر -26

نین برای جذب چ. کتشافی، افراد متمرکز بر تبلیغات را تحريك کننداست که می توانند با حفظ محیطی خلاقانه يا ا
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 اردغیر استاند )چیدمان( هایبندیسازی محصولات، طرحهايی را برای سفارشیتوانند فرصتفروشان میمشتريانی، خرده

 .)همان( ، امکانات آزمايشی بهتر، نمايشگرهای تعاملی و غیره ارائه دهند)نامتعارف(

تر به دلیل تحلیلید. داری آن ديبه خر ليتما رابطه منفی با )دوری از خطر، ريسك و موارد منفی( یشگیریتمرکز بر پ -29

برای . (2008خريداران متمرکز بر پیشگیری، نگرانی بیشتری در مورد سود و سهولت خريد دارند )آرنولد و رينولدز،  نبود

های ويژه و غیره توجه مانند امتیاز کارت خريد، هدايا، تخفیف توانند به سودهای مالیفروشان میکاهش اثر منفی، خرده

 .)همان( دقیق داشته باشند

توانند با ايجاد دسترسی آسان و در دسترس بودن محصولات و با نمايش اطلاعات مربوطه، فروشان همچنین میخرده -28

چنین محصولاتی و غیره )يعنی ارتباط سودمندی و مزايای خريد . فروشی را برای چنین افرادی بهبود بخشندمحیط خرده

 .)همان( شفاف در فروشگاه(

صفحه نمايش های تعاملی در ويترين فروشگاه ها می تواند تعداد افرادی را که به طور خود به خود از فروشگاه آنها بازديد  -50

 يا احساس خود عاملیتیکنند و به طور ناگهانی چیزی را از آنجا خريداری می کنند، افزايش دهد، بسته به اينکه آمی

 .(11، 2121س و همكاران، آن مو) تغذيه می شود يا خیر )اراده آگاهانه(

اشد، فروشان مفید بتواند برای خردهقیمت میهای گرانهای لباسهای تعاملی در ويترين فروشگاهنمايشاستفاده از صفحه -51

در کاربر تحريك کنند، که منجر به بازديدهای فوری  را)اراده آگاهانه( حس خود عاملی  ،هانمايشدر صورتی که صفحه

 .(11)همان،  شودو خريدهای فوری می

 پیشنهادها -5

های اعتقادی، مذهبی و خانوادگی بر رفتار خريد آنی و رفتار خريد شود در تحقیقات آتی، اثرات باورها و نگرشپیشنهاد می

کنند، بررسی شود. همچنین بر های حضوری و آنلاينی که کالاهای فرهنگی و مذهبی عرضه میکنندگان در فروشگاهآنی مصرف

 شودمی توصیه (1935) اکبرزاده رضائیان سامان رودی وخلیلي مرتضي زاده،شيبخ کبریاساس پیشنهاد ارائه شده توسط 

 براتكود. ش عصبی استفاده بازاريابی های تکنیك يا کانون هایگروه عمیق، هایمصاحبه مانند کیفی هایاز روش آتی تحقیقات در

 انتخاب شده دانشجويان يا بزرگسال افراد میان از جامعه آنی، خريد زمینة در ها پژوهش اغلب درمی گويند ( 2012) بوتکوويچ، و

 و ابیبازاري های محرک از مستعد تأثیرپذيری سنی هایگروه ساير از بیشتر افراد اين که در حالی است، شده غفلت نوجوانان از و

کنند  بررسی نوجوانان میان در را حاضر تحقیق مفهومی مدل شود می پیشنهاد محققان به رو، از اين. هستند آنی خريد انجام

 .)همان(

 

 منابع داخلي
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نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرايی در  .1285افشین  و،بیگلخانرهنما قره ،احمد، اسدزاده ،حسین، صفری ،ناصر، عسگری ،بابك، عابدی
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کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش رفتار خريد بدون برنامه ريزی برخط مصرف .1287 ،محمدرضا، ثنايی ،محمدجواد، مصدق ،شیما، امیری

 هران، دورةت دانشگاه مديريت ، فصل نامه مديريت بازرگانی دانشکدهتعاملات شبه اجتماعی کاربران )مطالعة موردی: کاربران شبکة اينستاگرام(

 572-595، 1287 ، پايیز2 شمارة ،8

گرايی خريدار و درون فروشگاهی بر خريد بررسی تأثیر عوامل آنی .1285سیدحمید  ،خداداد حسینی ،صغرا، مشبکی ،محمدجواد، نیکبخت

-1005، صص 1285 ، زمستان5 شمارة ،6 تهران، دورة دانشگاه مديريت ، فصل نامه مديريت بازرگانی دانشکدهایهای زنجیرهآنی در فروشگاه

894 

ش پژوه، فصل نامه آنی ديعملکرد آن در خر زیعوامل برند، احساسات و عواطف و ن یرهایمتغ انیم بررسی رابطه متقابل .1500 ،یمجتبی، کرم

 8-26صص  7شماره  ،1500تابستان  ،های پیشرفت و تعالی

تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه های اينترنتی، بر رفتار خريد آنی  .1287آرش ، مقدم ،سارا، پورقلی ،حافظ، امرايی ،علی، زادهاسماعیل

 212-222، 1287 ، تابستان2 شمارة ،8 تهران، دورة دانشگاه مديريت ، فصل نامه مديريت بازرگانی دانشکدهآنلاين مشتريان

 ديپوشاک و البسه جد دارني: خری)مطالعه مورد یآن ديبر خر رگذاریعوامل تأث یابيارز .1282ابوالقاسم ی، غلامرضاتهران ،دیوحی، رابیميیرضا

، صص 1282(، تابستان 8پژوهشی تحقیقات بازاريابی نوين، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی )-، فصل نامه علمیشهر کرج( یدر پاساژها

122-106 

، فصل نيآنلا طیها در محآن ديمصرف کنندگان بر رفتار خر یباورها ریتأث .1282 نینازن ،یریام ،محمددیس، لیپسند اصنوع ،محسنی، اکبر

 21-25، صص 1285(، پايیز 19پژوهشی تحقیقات بازاريابی نوين، سال پنجم، شماره سوم، شماره پیاپی )-نامه علمی

، امليشهر ا یفروشخرده یهادر فروشگاه یآن ديبر خر انيمشتر یطلبتنوع ریتأث یبررس .1288 یپر ،انیشجاع ،مرجان ،آروانه ،نبيزی، طولاب

 42-67، صص 1288 تابستان و بهار ، 76 و 77 شمارة يکم، بیستم فصل نامه علمی فرهنگ ايلام، دورة

 یدرون یهامحرک یگریانجیبا نقش م یآن ديبر رفتار خر یرونیب یهامحرک ریتأث یبررس .1500حسن ی، بيغر ،دلارامی، لیرباب اسمع

 بهار ، 94 شماره پنجم، حسابداری، سال و در مديريت نوين پژوهشی رويکردهای ، فصلنامهشهروند شهر تهران( یها: فروشگاهی)موردسنج

 84-122 صص هفتم، جلد ،1500

مديريت ی، مجله کننده در تجارت اجتماعمصرف یآن ديبر رفتار خر ینقش تعاملات فرااجتماع یبررس، 1289عبدالرضا ی، ریم ،غزل، لالوها

 66-97صص  .1289، سال 26وسعه و تحول، شماره ت

 یاطفو پاسخ ع تيای رضادهان با نقش واسطهبهدهان یابيو بازار یآن ديخر ليبر تما یتجرب یابيبازار ریتأث .1286سحر ، رییام ،شهابی، بهرام

 .174-165، صص 1288 پايیز ،2 شمارة ،12 ورزش، دورة در مديريت و فیزيولوژی های ی، نشريه پژوهشکالاهای ورزش انيمشتر
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