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  چكيده

بيشتر بررسي موارد همين امر باعث اهميت مصرف كاالي لوكس در سراسر جهان ميان زنان و مردان در حال افزايش است. امروزه 
هاي يزهتاثير گذار بر خريد كاالي لوكس توسط مصرف كنندگان شده است. يكي از موارد تاثير گذار در قصد خريد كاالي لوكس انگ

 ،شده هبراساس آنچه كه در مطالعات پيشين يافت راي خريد كاالهاي لوكس وجود دارند.هاي متفاوتي بانگيزه مصرف كنندگان است.
هاي بيشتر باعث سوال در خصوص تاثير بررسي شوند.آشكار و پنهان تقسيم ميي اي مصرف كاالي لوكس به دو دستههانگيزه

زنان و مردان همچنين  كنند.از ارزش كاالي لوكس جهان را زنان استفاده مي %60طبق آمار  چرا كه ،ها شدجنسيت در اين انگيزه
پاسخ به اين سوال است در پي يافتن  اين مطالعه كنند.، به يك اندازه استقبال نميهاي مختلفاز تجمالت و كاالهاي لوكس صنعت

آن ميان مطالعات صورت گرفته نتايج حاكي از و بررسي ي تحقيق اند. در نتيجهها تحت تاثير جنسيت به وجود آمدهكه كدام انگيزه
هاي مردان براي مصرف ي انگيزهبرعكس آن عمده ،پنهان هستندهاي ي زنان براي مصرف كاالي لوكس انگيزهي انگيزهعمدهكه بوده 

ي هر كدام از دو گروه مصرف كنندگان تر انگيزهتواند به درك دقيقهاي آشكار هستند. نتايج اين مطالعه ميكاالهاي لوكس انگيزه
  .باشد مورد استفادهسيتي براي خريد بيشتر كاالي لوكس، جهت اخذ راهبرد مناسب براي هر گروه جن

 

 مصرف كننده يانگيزهكاالي لوكس، تفاوت جنسيتي، : واژگان كليدي
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  مقدمه -1

جهاني شدن بازار كاالها، تاثير زيادي بر صنعت كاالهاي لوكس در سراسر جهان داشته است. دسترسي آسان به برندهاي لوكس 
و همكاران، 1صنعت و افزايش تقاضاها شده است (روكسن ها را تحت تاثير خود قرار داده و باعث رشد ايجهاني، امروزه زندگي

، 2شود (هوسيك و سيسيكمردم در حكم يك ضرورت محسوب مي تجمالت براي ،رسدبه پايان مي "نياز"چرا كه وقتي )2017:1
 حتي. )58:  2020، 3هايي براي هويت افراد باشد (پاندلير، شرمكه توانسته نشانه بوده ايبه اندازهاين ضرورت گاهي ). 235: 2009

ي در خريد كاالهاي لوكس در جهان، روند تقاضاي اين كاالها همچنان با رشد قابل توجهكرونا با وجود مشكالت ناشي از تاثير بيماري 
هاي اجتماعي (كسب اند تا از طريق افزايش سهم بازارهاي شبكهكنند در تالشدر سطح جهاني فعاليت مي مواجه است. برندهايي كه

خود را بيش از پيش افزايش دهند. اكثريت آنان نيز در اين زمينه  ، سهم بازارفروشو تمركز بر عوامل موثر در ارهاي اينترنتي) و ك
شورهاي آمريكايي روند صعودي تقاضاي كاالهاي لوكس محدود به ك اين). 145: 2022، 4دويكليماو  كريستودوليدس( اندموفق بوده

و  5(چو انداي نيز افزايش تقاضاي برندهاي لوكس داشتهنظير چين، هند و كشورهاي خاورميانهكشورهايي و اروپايي نيست. 
 نسبتا . مصرف كنندگان كاالي لوكس در تمامي كشورها، بدون توجه به محيط اجتماعي و اقتصادي رفتارهاي)81: 2012همكاران،

دهند براي كاهش ريسك خريد كاال با كيفيت مطلوب، نام و ترجيح مي چرا كه ).231: 2009ابهي دارند (هوسيك و سيسيك، مش
يكي از راه هاي رسيدن به فروش  .)140: 1390و همكاران،  قيصاد(وف را براي خريد خود انتخاب كنند نشان تجاري (برند) معر

هاي تاكيد بر آنان در ويژگيها و در پي آن رفتار مصرف كنندگان زن و مرد در خريد كاالهاي لوكس و بيشتر شناخت دقيق انگيزه
ي چرا كه مجموع اين يافته ها مي تواند پيامدهاي مرتبطي براي مديران به ويژه در مورد توسعهكاال، تبليغات و بازاريابي است. 

ارزش  %60بر  طبق آمار، بالغ). 1: 2020، 6اي موثرتر توسعه بدهند، تاثير بگذارد (وردوگو و پونسهاي بازاريابي را به شيوهاستراتژي
). بررسي چشم انداز 1: 2017كس است (روكس و همكاران، ي زنان از كاالي لوكاالهاي لوكس در سراسر جهان مربوط به استفاده

جنسي زنان در تبليغات نشان داده كه نقش زنان در تبليغات افزايش يافته و جنسيت در تبليغات هدف قرار گرفته شده است. اين 
آنچه كه از نظر علمي نيز ثابت شده  )75: 2008 ، 7زيمرمن و دالبرگ ( اندثبتي از جهت افزايش فروش داشتهتبليغات بازخورد م

 2016، 8شود (كيمهاي مختلف و رفتارهاي متفاوتي مياست تفاوت ژنتيك در جنسيت است و اين تفاوت ژنتيك منجر به انگيزه
هاي در انگيزه با توجه به تفاوت جنسيت و عوامل ذاتي و غير ذاتي آن، آيا تفاوتي اين است كهشود ميسوالي كه ايجاد اين  بنابر. )37:

و در نهايت به اينكه آيا  ؟مي شودشامل  را هاي مصرف كنندهانگيزهكدام اگر اين تفاوت وجود دارد، وجود دارد؟ مصرف برند لوكس 
  خواهيم پرداخت. شود يا خيرميتفاوت انگيزه باعث توجه هر جنسيت به صنعت كاالهاي لوكس متفاوتي 

  

  

  

  

                                                            
1 Roux 
2 Husic and Cicic 
3 Pandelaere and Shrum 
4 Christodoulides and Michaelidou 

5 Choo 
6 Verdugo and Ponce 
7 Zimmerman and Dahlberg 
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  نظري مباني -2

  

 كاالي لوكس: - 2-1

كاالي گران و منحصر به فرد است و با كشش درآمدي زياد برخالف  "اند در علم اقتصاد كاالي لوكس را اينگونه تعريف كرده
بندي كرد: الزامات (براي نگهداري چهار بخش براي مصرف طبقه )1976( 1آدام اسميت. )1980(ديتون و مولباور،  "كاالهاي اساسي.

ي براي كلمه شوند و قيمت آنان باالست).زندگي)، اساسي (براي پيشرفت و رفاه)، فراواني (ضروري نيستند) و لوكس(محدود عرضه مي
توان اي آن تغيير كند. به طور كلي ميتواند معنلوكس در حال حاضر تعريف دقيقي وجود ندارد چرا كه در هر جامعه و هر عصري مي

   ).2: 2019و همكاران،  2(ماركزي درك بهتر آن انتخاب كرد را معادلي برا "تجمل"ي كلمه

كند كه به كاالي لوكس عالوه بر كاربرد با كيفيتي كه دارد، به دليل تفاوتي كه با ساير كاالها دارد نيز ارزشي براي مخاطب ايجاد مي
گران بودن اين دسته از  .)487: 2000 ، 3(نيا و زايچكوفسكي كنداز نظر روان شناختي به رضايت دست پيدا مي ي آن فردواسطه

دهد. دسته بندي كه براي كاالهاي لوكس در نظر گرفته شده كاالها به افراد موقعيت اجتماعي باالتري به نسبت ساير افراد جامعه مي
ها، لوازم آرايشي، ساعت و جواهرات بوده. اخيرا در اين دسته بندي خودروهاي لوكس، هتل شامل: مد (لباس و لوازم جانبي)، عطر و

اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه كاالي . نكتهاندگردشگري، وسايل منزل (نظير مبلمان) و خطوط هوايي نيز افزوده شده
تواند وجود هايي با قيمت باال و كيفيت باالتر از ساير كاالها ميشود چرا كه در هر صنعتي كاالبندي محدود نميلوكس به اين دسته

  .)2: 2019(ماركز و همكاران،  داشته باشد

  

  :  و تفاوت جنسيتي ي مصرف كنندهانگيزه – 2-2

هاي انگيزههاي متفاوتي براي بررسي و شرح نظريه. )4،1998گويند (پيندرشود را انگيزه مينيروي دروني كه باعث انجام عمل مي
؛ از جمله تفاوت )300: 2019 5،سيو باالبان استاتوپولو( شود وجود داردمصرف كنندگان كه منجر به خريد محصوالت لوكس مي

 و همكاران شهنيايي  ).33: 2016هاي زنان و مردان شناخته شده است (كيم، موجود در ژنتيك از داليل اساسي تفاوت رفتار و انگيزه
هاي اخالقي و روانشناختي الگويي ارائه كردند كه در نگاره براي انگيزه هاي مصرف كنندگان برند لوكس با تاكيد بر انگيزه )1398(

  ) قابل مشاهده است.1شماره (

  

  

  

  

                                                            
1 Smith 
2 Marques 
3 Nia and  Zaichkowsky 

4 Pinder 
5 Stathopoulou and Balabanis 
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  )1398و همكاران ( شهنيايي ،:الگوي انگيزه هاي مصرف برند لوكس 1نگاره 

  

گويند كه اشاره به رفتار آموخته شده مرتبط با جنسيت افراد هايي ميتفاوت هاي جنسيتي در تعاريف روانشناختي بهتفاوت
هايي هاي جنسيتي افراد، در بخشهاي انگيزشي مصرف كنندگان و تفاوتبا توجه به تفاوت .)2: 2011، 1(سن مارتين و جيمنز دارد

شود. همچنين طبق نجر به رفتارهاي متفاوتي نيز ميهايي وجود دارد كه مهاي هر جنسيت براي خريد كاالي لوكس تفاوتاز انگيزه
 هايي در ارزش ويژه برند، سطح وفاداري و ساير موارد ميانموجب تفاوتها غالبا هايي كه تا كنون صورت گرفته اين تفاوتتحقيق

گذارد (كيم، اي ميويژههاي فروش و بازاريابي محصوالت تاثير ي هدف نيز در استراتژيشود. شناخت جامعهزنان و مردان مي
33:2016(  . 

  

  

  

                                                            
1 San Martín and Jiménez 
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  ي تحقيقپيشينه -3

ي آمريكاي التين (مردم سالهاي هاي جنسيتي در مصرف كنندگان هزاره) در تحقيقي با عنوان تفاوت2020وردوگو و پونس (
مردان باالتر است يا زنان به هاي آشكار در ) با مصرف آشكار كاالي لوكس مرتبط است، در پي پاسخ به سوال انگيزه2000تا  1980

هاي مردان براي دانشجوي پنج شهر مختلف شيلي نشان داد كه انگيزه 712بودند، نتايج از  1طور خاص در مورد اسنوب و باند واگن
هاي اجتماعي (مانند باند واگن و اسنوب بيشتر از زنان است همچنين تمايل مردان براي خريد محصوالت لوكس جديد در زمينه

توان به اين مورد نيز اشاره كرد كه تمايل مردان براي خريد محصوالتي مي ،هاحل كار يا تحصيل) از زنان بيشتر است. در ادامه يافتهم
هاي هوشمند) بيشتر از زنان است و پيشتر در مطالعات روانشناسي به اين موضوع كه كه آشكار هستند ( مانند لباس، عطر و گوشي

  . است هاي رقابتي به طور بارز دارند، نيز پرداخته شدهبراي نشان دادن ويژگي مردان تمايل بيشتري

بندي عوامل موثر بر قصد خريد كاالهاي لوكس با عنوان شناسايي و تعيين اهميت و دسته )1399( نتايج مطالعات ابراهيمي
گرايي، منحصر به فردي، گر اين است كه لذتبيانگيري كوكران نفره و روش نمونه 315در صنعت پوشاك بانوان با بررسي جامعه 

ر صنعت پوشاك بانوان تاثير مثبت دارد اما خريد كاالي لوكس ددر قصد  همنوايي، عزت نفس، فخر ارزش نمايشي، ارزش كيفي،
تاثيري در قصد خريد كاالي لوكس در صنعت پوشاك بانوان تاثيري  گذاريگرايي، ارزش كاركردي، ميراث و سرمايهگرايي، تنوعمادي

گرايي، منحصر به فردي، ها نشان داد كه لذتها از آزمون فريدمن استفاده كردند و بررسيندارد. همچنين براي اولويت بندي اهميت
گذاري ارزش كاركردي، ميراث، سرمايهارزش نمايشي، ارزش كيفي، و همنوايي بيشترين اهميت را در خريد پوشاك لوكس دارند و 

  كمترين سطح اهميت را دارند.

) با عنوان بررسي تاثير تصوير برند بر مصرف نمايشي با در نظر گرفتن نقش 1399نتايج پژوهش خداداد حسيني و همكاران (
نوين در قالب  شركت چرمنفر از مشتريان  345گر جنسيت با جامعه آماري ميانجي ارزش هاي خريد، قصد خريد و نقش تعديل

گر جنسيت پرسش نامه و فرم معادالت ساختاري، حاكي از آن بوده كه ارزش طبقه اجتماعي بر قصد خريد تاثير ندارد، نقش تعديل
ارتباطي با ارزش هاي خريد و قصد خريد در مصرف كنندگان ندارد؛ اين نتايج را با تالش چرم نوين براي يكسان سازي تصوير برند 

هايي اعم از تبليغات، طراحي شعب و تنوع محصوالت مصرف كنندگان زن و مرد خود هم راستا دانسته چرا كه اين شركت در بخش در
  براي زنان و مردان همواره توازن ايجاد كرده است.

كنندگان كاالهاي گيري در ميان مصرف ) با عنوان چگونه جنسيت بر فرايند خريد تصميم2019هاي ماركز و همكاران(يافته
دهد كه با وجود كردند، نشان ميگذارد با روش پرسشنامه حضوري از مردم پرتغال كه كاالي لوكس خريداري ميلوكس تاثير مي

هاي جنسيتي خود هاي جنسيتي امروزه در جهان وجود دارد، همچنان زنان و مردان براي تفاوتروندي كه در خصوص برابري نقش
روند، در خصوص برندهاي لوكس اند. مردان هنگام خريد كاالهاي لوكس به سمت كاالهاي نمايان و آشكار ميائلشان ارزش قدر ذهن

ي زنان از خريد كاالي لوكس احساس ارزشمندي دارند. با اين حال زنان بيشترين نسبت به زنان وفاداري بيشتري دارند و به اندازه
دهند. به همين دليل بهتر است مديران تري نشان ميبرندهاي لوكس واكنش مطلوبخريداران كاالهاي لوكس هستند و نسبت به 

كنند در جهت افزايش وفاداري زنان در كاالهاي برند خود اقداماتي انجام دهند. يكي ديگر از هايي كه كاالي لوكس توليد ميشركت
  ن سعي كنند ازـكز بر اطالعاتي دقيق است و همچنيرف كنندگان زن به آن توجه كنند، تمرـاقداماتي كه بهتر است در خصوص مص

                                                            
1 Band wagon and snob  
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هاي خود براي جذب مردان به اند نيز بيشتر استفاده كنند. بازاريابان نيز بايد بدانند در استراتژياطالعاتي كه داراي هويت بصري 
كند استفاده كنند. همچنين شان تداعي ميعنوان مصرف كنندگان كاالهايشان، بايد بر عواملي كه ثروت و قدرت بيشتري در ذهن
كنند و ساير موارد تاثير گذار، افزايش دهند. تالش كنند قصد خريد را با تكيه بر احساس لذتي كه مردان از خريد كاالهاي لوكس مي

  با اين وجود در اين تحقيق موارد ارزش لذت جويي، حساسيت به هنجارها و ارزش منحصر به فردي ارتباطي با جنسيت نداشتند.

، هاي لوكس جديدي سن و جنسيت بر نگرش به برند) با عنوان نقش تعديل كننده2019( 1هاي آجينا و سيواكومارطبق يافته
خريدار برندهاي لوكس جديد و مدل سازي معادالت ساختاري هند به اين نتايج دست يافت كه خود نظارتي و منحصر  394با بررسي 

افزايش مصرف كاالهاي لوكس توسط زنان هستيم. هاي اخير شاهد در سالگذارد، س تاثير ميبه فرد بودن بر قصد خريد كاالي لوك
هايي كه صورت گرفته منحصر به فرد بودن كاالي لوكس در نگرش هر دو گروه از مصرف كنندگان (زنان و مردان) طبق بررسي

  هويت خود هستند.  دنبال افزايش تجارب وگذارد و مصرف كنندگان با خريد كاالي لوكس به بيشترين تاثير را مي

در ) با عنوان عوامل جنسيتي موثر بر ترجيحات نمادين و لذت گرايانه مصرف كنندگان 2018( 2مطالعات موردي ميالن و رايت
ر داده هاي تحليل واريانس مورد بررسي قرانفر از جمهوري چك را با استفاده از آزمون 1000ي آماري بيش از جمهوري چك جامعه

ي شديدتري ي مصرف كنندگان به پوشاك پرداخته شده و طبق نتايج زنان عالقهاست. در اين تحقيق به بررسي اثر جنسيت بر عالقه
به محصوالت لوكس در صنعت لباس دارند. مطابق انتظارات اين تحقيق زنان نسبت به مردان به منحصر به فرد شدن، افزايش 

ت جويانه و يافتن شريك زندگي مناسب با استفاده از محصوالت لوكس صنعت لباس بيشتر اهميت ي لذمحبوبيت و شهرت، تجربه
ها در جامعه و عدم تعادل جنسيتي هاي لوكس موقعيت اجتماعي آني بيشتر زنان براي خريد لباسدهند. از ديگر داليل انگيزهمي

تر از آقايان در مشاغل دارند، اي پايينبيشتري در مواقعي كه ردهها قدرت هاي لوكس به آنبين زنان و مردان بوده است كه لباس
هاي لوكس يافته شد در خصوص استفاده دهند. تنها وجه مشتركي كه ميان اولويت انگيزشي زنان و مردان براي خريد لباسمي

  نمادگرايانه لباس بوده است.

هزينه بين  سيگنال رقابت پر(مانند خودروي پورشه)  لوكسهاي ) با عنوان ماشين2016و همكاران ( 3در مطالعات هنيگاوزن
كند. اين مقاله بيان كرده كه مردان تالش هاي جنسيتي متفاوت را تاييد ميتفاوت رفتار مصرف كننده بر اساس نقش ،نيزمردان 

باالتر نشان دهند. بخشي از اين اتفاق به دليل  آشكار كنند همواره سطح اجتماعي خود را از طريق استفاده از كاالهاي لوكسمي
اي و امكان حتي مورد تمسخر قرار دهد. به دليل همين فرهنگ مقايسهاي طبقات اجتماعي در جوامع رخ ميفرهنگ مقايسه

ن با امكان رقابت مردا شان، جذب همسر، باالتر نشان دادن ارزش فردي شريك زندگي خود،شان به دليل سطح اجتماعيگرفتن
در نتايج مطالعات تجربي اين تحقيق در اند) بيشتر است. مردان براي خريد كاالهاي لوكسي نظير خودرو (كه به راحتي قابل مشاهده

  بين مردان آلمان، عالقه و قصد خريد محصوالت آشكار توسط آقايان به طور واضح بيان شده است. 

هاي مصرف كننده، انگيزه و قصد خريد در كاالهاي لوكس، با جامعه ارزش اي تحت عنوان) در مقاله2014و همكاران ( 4نوانكو
هاي ارزش ،نفر مردم مراكش با استفاده از مدل هاي رگرسيون لجستيك همبستگي هايي را بين قصد خريد كاالي لوكس 400آماري 

المي زيربناي جنسيتي وجود دارد و اين فرهنگ كشورهاي اس ها پيدا كردند. از جمله نتايج اين بوده است كه درشخصي و انگيزه
  زيربنا باعث تفاوت رفتاري زنان و مردان در خريد كاالي لوكس شده است. به اين معني كه با در نظر گرفتن افزايش تعداد زنان شاغل

                                                            
1 Ajitha and Sivakumar 
2 Millan and Wright 

3 Hennighausen 
4 Nwankwo 
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كه  هاييهمچنين از تفاوت ي امروزي زنان نسبت به مردان تمايل بيشتري نسبت به خريد كاالهاي لوكس دارند.در كشور، در جامعه
يافته شده است، باالتر بودن امتياز مردان نسبت به زنان در خريد  در اين تحقيق هاي خريد زنان و مردان در كاالي لوكسدر انگيزه

  ي احساس موفق بودن است. ي لذت جويانه و تجربهكاالي لوكس با انگيزه

ن نقش جنسيت در مصرف برندهاي لوكس با روش تجربي و پيمايشي در با عنوا )2013(و همكاران  1استوكبرگرهاي بررسي
هاي هاي موجود در جنسيت، انگيزهبه دليل تفاوت سه دسته محصول شامل لباس، عطر و ساعت هاي مچي، نشان داده است كه

به عنوان شريك زندگي و حتي دهد. زنان براي پذيرش يك مرد موفق متفاوتي در زنان و مردان قصد خريدشان را تحت تاثير قرار مي
هايي از قدرت و موقعيت اجتماعي باال هستند. به همين دليل مردان تمايل بيشتري به استفاده از كاالهاي همكار، به دنبال نشانه
غيرمستقيم  هايي موقعيت اجتماعي باالتري برايشان باشد، دارند. مردان نيز براي ارزيابي زنان به دنبال نشانهلوكسي كه نشان دهنده

ها باشند، هستند. در ي بيشتر اين نشانهبه همين دليل زنان به دنبال كاالهاي لوكسي كه نمايان كننده .(مانند زيبايي زنان) هستند
 و يكي از انتهاي اين تحقيق نتايج حاكي از آن بوده كه زنان به طور كلي بيشتر از مردان تمايل به استفاده از كاالهاي لوكس را دارند

. اولويت زنان براي استفاده از كاالهاي لوكس به داليل باالتر بودن قيمت كاالهاي لوكس مورد استفاده توسط زنان همين عامل است
ي محصوالت لوكس ارزش افزوده در صنعت لباس و پوشاك، هاي مچي برند است.ساعت ي قيمتي وترتيب صنعت مد و لباس، عطرها
ي لذت مصرف كاالي لوكس در مقابل كاالي دهد و بيشتر جنبهها به مشتري نميوكس ديگر صنعتقابل توجهي نسبت به كاالهاي ل

تمايل زياد زنان نسبت به مردان براي خريد اينگونه كاالها مشاهده شده است. دليل اين تمايل صرفا  اما دهد،معمولي را به آنان مي
همچنين در بحث نگرش  از صرفا خريد كاالي لوكس ارزيابي شده است.براي احساس منحصر به فرد بودن بيشتر و لذت طلبي حاصل 

 بندي محصوالت مردانه قرار دارد و همينمصرف كنندگان مرد و زن، عطرها در دسته بندي محصوالت زنانه و ساعت مچي در دسته
  قصد خريد توسط زنان قرار گرفتند. باعث تمايل به خريد عطر در اولويت دوم و سپس ساعت مچي در اولويت سوم ديدگاه

  

  بحث و نتيجه گيري -4

مصرف كنندگان  ،هاي خريد كاالي لوكس انجام گرديدهايي كه در خصوص تفاوت هاي جنسيتي و تاثير آن در انگيزهبررسي با
ها حاكي از ريت تحقيقنتايج اكثهاي يافتهي پنهان. ي آشكار و انگيزهكاالي لوكس به طور كلي داراي دو نوع انگيزه هستند، انگيزه

هاي متفاوتي قصد خريد هركدام از دو گروه جنسيت با انگيزه هاي خريد كاالي لوكس تاثير دارد.تفاوت جنسيت در انگيزه آن بوده كه
زنان به طور كلي  ي لوكس بروند.هاي خاصي براي خريد كاالشود به سمت صنعتها باعث ميكاالي لوكس دارند و همين انگيزه

ي نتايج حاصل از مطالعاتي بوده كه انگيزه هان بيشتري نسبت مردان دارند.ي پنهابيشترين خريداران كاالي لوكس هستند و انگيزه
بيشترين انگيزه زنان براي در مقابل آن نتايجي حاصل شده است كه  اما ،منحصر به فرد بودن را براي زنان و مردان برابر دانسته است

موقعيت اجتماعي باالتر و تاييد شدن در  جذب همسر، عموما به دليلن مردا ي منحصر به فرد بودن است.انگيزه لوكسخريد كاالي 
هايي كه كاالهاي لوكس به همين دليل صنعت خريداران كاالهاي لوكس هستند شود،هاي آشكار محسوب ميز انگيزهجامعه كه ا

هاي آنان براي خريد اولويتهاي هوشمند، و گوشي مشاهده است مانند صنعت خودروآنان به راحتي در زندگي اجتماعي مردان قابل 
  از جمله نكات قابل توجهي كه وجود داشته اين است كه مردان در خريد كاالي لوكس با يكديگر رقابت دارند و همين .گيرندقرار مي

                                                            
1 Stokburger‐Sauer 
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ي خريد هاي كاالي لوكس كه انگيزهزنان نيز بيشترين صنعتبراي شود. اي براي خريد كاالي لوكس مردان محسوب ميعامل، انگيزه
گرايي زنان در خريد كاالي لوكس بيش از همچنين طبق نتايج مطالعات لذتباشد. بيشتري برايشان دارند، مد و لباس و عطر مي

برندهايي كه كاالي لوكس خود را تواند موجب انتخاب برندهاي جديد و در پي آن وفاداري كمتر به باشد همين امر ميمردان مي
  كنند، باشد.خريداري مي

 

  پيشنهادات 4-1

ي منحصر به فرد بودن براي كاالي لوكسي همچون مد و لباس و عطر در تبليغات و توانند با تاكيد بيشتر بر انگيزهمديران مي
هايي در صنعت كاالي لوكس خود بيشتر جذب كنند. بازاريابي حتي انتخاب نام تجاري محصول با توجه به اين انگيزه، زنان را به سمت

توانند با تاكيد بر جايگاه اجتماعي و اعتباري باالتري كه از طريق مصرف كاالي لوكس بدست همچون خودرو مديران و بازاريابان مي
تواند مورد توجه باشد بررسي از جمله نكاتي كه در پايان اين تحقيق مي ورند مردان را به سمت كاالي لوكس خود متمايل كنند.آمي

هايي براي باالتر بردن سطح وفاداري كنند و بررسي راهبيشتر داليل عدم وفاداري زنان نسبت به برند كاالهاي لوكسي كه خريداري مي
ررسي ب گيرد اين است كه بهمورد نقد قرار ميپايان بررسي اين مطالعات آنچه كه در  زنان نسبت به برند كاالهاي لوكس است.

هاي متفاوت زنان و در مطالعات موردي تاثير انگيزه و عملكردي كمتر پرداخته شده است. جمعيتيهايي همچون اخالقي، انگيزه
بيشتر به صنعت پوشاك پرداخته شده است در حالي كه امروزه معناي كاالي لوكس فراتر از گذشته  مردان در خريد كاالي لوكس،

راي كاالي لوكس تعريف شده در حال تغيير و افزايش است بديهي است كه با اين دانش كه در كدام هايي كه برفته و دسته بندي
تر و تواند به راهبردهاي مناسبمي ،كنندهايي از آن كاالهاي لوكس استفاده ميصنعت، كدام يك از دو گروه جنسيت با چه انگيزه

تاثير تفاوت منجر شود؛ بنابراين لزوم بررسي بيشتر مطالعات موردي  هاو برند ازاريابي و طراحي محصوالت آن صنايعبراي ب تريدقيق
 شود.هاي مختلف احساس ميجنسيت در صنعت
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