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اثر احساسات بر خرید مجدد
1

ثریا جانی پورتل زالی
:چکیده

 بروز این تعامل در رفتارهاي اجتماعی پدید. عواطف و احساسات ثمر زندگی تعاملی اند،در دنياي مدرن و پست مدرن
 این نوع خرید تا حد زیادي اذعان از وفاداري مشتري و. قصد خرید مجدد میباشد، یكی از این رفتارهاي اجتماعی.میآید
 بررسی اثرات احساسات بر خرید مجدد با نگاهی مروري و تحليلی و با، هدف در این مقاله.عوامل آن وفاداري می باشند
 بحث و بررسی و، شكاف مطالعاتی، به پيشينه تحقيق، پس از بررسی مبانی نظري پژوهش.شيوهي كتابخانهاي می باشد
 نتایج تحليل نشان میدهد كه وجود یك خرید براساس فلسفهي وجودي مشتري است و مشتري.نتيجهگيري پرداخته شد
.و افراد مصرفكننده جهت خرید مجدد بيشتر نيازمند وفاداري از سوي توليدكننده میباشند
 خرید مجدد، احساسات:واژههای کلیدی

The Effect Of Emotions On Repurchase

Abstract:
In the modern and postmodern world, emotions are the fruit of life. This interaction occurs
in social behaviors. One of these social behaviors is the intention to repurchase. This type
of purchase is largely a recognition of customer loyalty and its loyalty factors. The purpose
of this article is to investigate the effects of emotions on repurchase with a review and
analytical look and in a library style. . After reviewing the theoretical foundations of the
research, the research background, study gap, discussion and conclusion were concluded.
The results of the analysis show that the existence of a purchase is based on the customer's
existential philosophy and the customer and consumers need more loyalty on the part of
the manufacturer to repurchase.
Keywords: Emotions, repurchase
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مقدمه:
اغلب گفته میشود كه محرکهاي احساسی سه هزار بار سریعتر
از نيروي عقالیی عمل میكنند .احساسات ،رفتار ما را هدایت
میكنند و جهان با احساسات هدایت میشود .زمانی
توليدكنندگان در مورد رنگ ،شكل ،اندازه و شمایل محصول
تصميم میگرفتند .تسخير ذهن (طبق بازاریابی سنتی) چيزي
متفاوت از تسخير قلب است .در گذشته ،بازاریابان تصور میكردند
با ارائهي محصوالتی با ارزش افزودهي بيشتر به مشتریان،
میتوانند به مطلوب مشتریان نزدیك شوند ،اما این تكنيك
هميشه جواب نمیدهد .مشتریان هميشه همچون یك ماشين
حساب عمل نمیكنند .آنها نفس میكشند ،اشك میریزند ،لذت
میبرند و قلبی دارند كه تحت كنترل احساساتشان قرار دارد .آنها
اغلب جذب محصوالتی میشوند كه احساس خوبی به آنها القا
میكند یا ارتباط احساسی خاصی با آن برقرار میكنند .نهایتاً
بازاریابان به این نتيجه رسيدند كه به منظور فروش محصوالتشان
و پذیرش آن بين مشتریان و ایجاد وفاداري ،نياز به درک كليد
احساسات آنها دارند.
مشتریان همواره در جستجوي عرضهكنندگانی هستند كه
محصوالتی به مراتب بهتر و نزدیكتر به عواطف و احساساتشان،
به آنها ارائه كنند .شواهد و مدارک زیادي نيز نشان میدهند كه
در دنياي رقابتی امروز ،كشف نيازها و خواستههاي مشتریان و
برآورده ساختن آنها قبل از رقبا ،یك شرط اساسی موفقيت براي
سازمانهاست .از این رو ،سازمانها و بنگاههاي تجاري تالش
میكنند تا از طریق دستيابی به مزایاي منحصر به فرد ،نسبت به
سایر رقبا به موقعيتی ممتاز دست یابند.
مباني نظری
احساسات
پيش از توضيحات بيشتر در مورد ابعاد سهگانهي احساسات،
بایستی سازهي احساسات را مورد بررسی قرار داد .تعاریف
متعددي از احساس و مفاهيم مربوطه در دست است .جهت
بررسی مفهوم احساسات در رفتار مصرفكننده ،تعریف و تمييز
آن از سایر حاالت بسيار مهم است ،چرا كه در اصطالحات مربوط
به احساسات ،شباهت نسبتاً زیادي وجود دارد؛ در واقع در

تحقيقات انجام شده ،تا به حال كلمات «احساسات»« ،حاالت
روانی» و «عواطف» به طور متناقض بهكار رفتهاند .علیرغم
مباحث انجام شده در مورد شرایط حدي احساسات ،بسياري
معتقدند كه عكسالعملهاي احساسی ،رویدادهایی مرحلهاي و
نسبتاً كوتاه هستند كه با فرآیندهاي فيزیولوژیكی كه اغلب به
صورت فيزیكی نشان داده میشوند ،همراهند (مثالً در حاالت
بدن ،اشارات و حركات و حاالت صورت) و ممكن است باعث بروز
رفتار خاصی شوند .كلمهي «عواطف» عموماً معادل كلمهي
«احساسات» بهكار میرود ،اما با توجه به گفتههاي باگزي،
میتوان عواطف را مانند چتري در نظر گرفت كه مجموعهاي از
حاالت ویژه مانند احساسات یا حاالت روانی را در بر میگيرد.
بنابراین به عنوان یك گروه جامع و كلی در نظر گرفته میشود و
خود به تنهایی یك حالت روانی محسوب نمیشود ،چرا كه
احساسات و حاالت روانی را از هم تمييز میدهد ضمن اینكه بيان
میكند كه اینها به طور كلی بیارتباط به یكدیگر نيستند .در
سایهي تمایزهایی كه از تعاریف باال بدست میآید ،الزم است كه
مباحثهاي نظري در مورد مفهوم احساسات ارائه دهيم .یك
دیدگاه روانشناختی این است كه احساسات (مانند :شادي ،ترس،
غمگينی ،خصومت ،گناه ،حيرت ،رغبت) مفاهيمی جدا از هم
هستند .به عبارت دیگر ،احساسات حاالتی تجربی فرض میشوند
كه به دالیل مختلف به وجود میآیند و از لحظهي تولد در انسان
شكل میگيرند .فرضی كه پشت این دیدگاه وجود دارد این است
كه افراد ،احساسات را تجربه میكنند و مكانيزمهایی داخلی براي
مجموعهي كوچكی از عكسالعملها دارند (بهطور نمونه :شادي،
خشم ،غم ،ترس ،نفرت و عالقه) كه اگر اتفاق بيفتند ،بهطور
فيزیكی هم در انسان نمود پيدا میكنند (فرزین مهر.)1831 ،
احساسات حالتهاي خاصی از عمل میباشند كه از طریق انتخاب
طبيعی شكل گرفتهاند ،براي تطبيق پارامترهاي فيزیولوژیك
(فيزیكی) و سایكولوژیك (روانشناسی) در جهتی كه توانایی را در
جهت پاسخ منطبقانه به ویژگیهاي تهدید و فرصت در موقعيتی
خاص افزایش میدهد .آن دسته از احساساتی كه ارزش انطباقی
آنها به شایستگی با شرایط منطبق میشود ،به عنوان احساسات
ابتدایی یا اوليه شناخته میشوند .احساسات ،یك حالت روحی از
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برانگيختگی است كه از طریق فرآیند ارزیابی شناختی درک
میشود.

یا احساس آگاهانه از هيجان؛ فرآیندي كه در مغز و سيستم
عصبی رخ میدهد؛ الگوي قابل مشاهدهي بيانكنندهي هيجانات
به خصوص بر روي چهره» (آیزارد .)1166 ،تحقيقات جدید در
علوم اعصاب ،مفهوم هيجانات را روشن میكند و رابطهي آن را با
احساسات و شناخت نشان میدهد .یكی از مراجع بسيار متداول
در مورد احساسات و علم اعصاب در تحقيقات مشتري «آنتونيو
داماسيو» به شمار میرود .داماسيو ،هيجانات را بدین گونه تعریف
میكند« :مجموعهاي از تغييرات در بدن و سيستم مغزي كه
سبب پاسخ به ادراكات فرد در ارتباط با یك شئ یا اتفاق میشود»
(داماسيو.)3008 ،

احساسات ،استخراج یك پاسخ در طول دورهي استفاده از
محصول یا تجربهي مصرف است كه به گروههاي متفاوتی از
حاالت و تجربيات احساسی تعلق دارد .احساسات ،یك حالت
روحی است كه از ارزیابی شناختی از یك رویداد و یا تفكر ،نشأت
ميگيرد و با فرآیندهاي فيزیولوژیك همراه است و اغلب به صورت
فيزیكی بيان میشود .همچنين منجر به عملكردهایی ویژه
میشود كه احساس را اثبات میكنند ،این عملكردها به ماهيت
احساس و فردي كه در آن حال است ،بستگی دارند (باگوزي و
همكاران.)1111 ،

بروز احساسات

بنابراین هر احساسی میبایست با نوعی از موقعيت انطباقی
معنادار كه مكرراً در دورههاي گوناگون اتفاق افتاده است ،در
ارتباط باشد .هر كدام از احساسات ابتدایی براي دستيابی به
نيازهاي خاص منطبق با چالشهاي موقعيتی ،پاسخهاي حمایتی
فيزیكی و روانی و اَعمال رفتاري منسجم و منحصر به فردي را
ایجاد میكنند.

رویدادهاي مختلفی كه در زمانهاي مختلف براي انسان روي
میدهند ،باعث بروز رفتارهاي گوناگون میگردند كه این رفتارها
بهطوركلی میتوانند خود را به شكلهاي مختلفی نشان دهند .در
واقع بروز احساسات به صورت فيزیكی ،بيشتر به این حاالت نمود
پيدا میكند (باگوزي و همكاران )1111 ،كه در زیر به آنها اشاره
میكنيم.

از احساسات ،تعاریف متعددي بر مبناي تئوري شكلدهندهي آن
آورده شده است .براي مثال ،تئوري «روان فيزیولوژي آیزارد» و
تئوري «روانشناسی بالينی و روانشناسی تكاملی پالجيك»،
هماهنگی بسيار كمی در تعریف و شفافسازي مفهوم احساسات
دارند .از آنجا كه ادراک از احساسات خود مفهومی غيرشفاف
است ،تنوع ادراک از احساسات در تحقيق مشتري تأثيرگذار بوده
است .مفاهيم بسياري در طی زمان در مورد جنبههاي احساسی
مصرفكننده ،شكل گرفته است .به طور كلی ،احساسات در
تحقيقات مشتري متأثر از مفاهيم این میباشد :عاطفه ،رفاه
طلبی ،لذت طلبی ،حوصله و هيجانات.

خشم :استراتژي عملی كه تمركزش بر روي برخورد و چيره شدن
بر تعدادي چالش میباشد .در این نوع از احساس تهدید و چالش
مورد نظر به اختالل و یا تأثير براي كوشش بيشتر بر روي رفتار
غریزي مرتبط با حفظ ایمنی براي جلوگيري از آسيب (روحی،
فيزیكی) میانجامد.

قابل ذكر است كه امروزه در تحقيقات مشتري ،بسيار تمایل دارند
كه احساسات به دقت تعریف نشود ،بلكه در عوض با ليستی از
لغات مربوط به احساس تعریف شود كه یا به صورت طيفی از
احساسات باشد یا به دو گروه احساسات مثبت و منفی طبقهبندي
شود.
آیزارد كه طيف احساسات او به وفور در تحقيقات مشتري مورد
استفاده قرار میگيرد ،احساسات را چنين تعریف میكند« :تجربه

دلبستگي :در ميان ساختار الگوهاي قدیمی و اعماق مغز (شامل
آنهایی كه مربوط به تشكيل اتحاد با دیگران ،یافتن و حفظ جفت)
میباشد كه رابطهي اجتماعی سودمند تكاملی را ارتقاء میدهد.
دلبستگی ،محصول سيستمهاي احساس كهن الگوي
ارتباطدهنده میباشد و از این طریق بر استحكام روابط اجتماعی
كمك میكند.
ترس :شاید یكی از انواع احساساتی كه بيشتر از همه مورد
مطالعه قرار گرفته است .ترس گزارهي اضطراب ،هشدار ،ناآرامی،
وحشتزدگی و بيزاري از ریسك كردن میباشد .همهي اینها
استراتژيهاي حمایتیاي هستند كه هدفشان به دست آوردن و
افزایش ایمنی و حفاظت از روح و جسم میباشد.
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عالقه -هیجان :یك سيستم عمل درونی مبتنی بر ادراک بوده
كه زمانی كه فعال میشود ،باعث ایجاد هيجان الزم براي حفظ
توجه متمركز بر روي هدف میشود؛ چه این هدف مورد نظر ،یك
شخص باشد یا یك هدف رفتاري یا یك پدیده و نشانه باشد .در
سطح تجربی و غيرعينی« ،عالقه و هيجان» احساسهاي متعهد
بودن ،جبران عقبماندگی ،شيفتگی و كنجكاوي ،تمایل براي
تجسس كردن ،خود را درگير اطالعات جدید كردن در ارتباط با
شخصی كه این عالقه را تحریك كرده است ،را به وجود میآورد.
شادی :یك كاتاليزور احساس انسانی منحصر به فرد ،براي ایجاد
روابط فراشخصی و روابط احساسی كه تعامل اجتماعی را تحریك
میكند بدون آنكه از لذت ارضاشدن بهرهمند گردد .در واقع ،لذت
اینكه انسانها (بشر) موجودات اجتماعی هستند را تضمين
میكند .لبخند سرخوشی (شادي) بر روي صورت انسانها،
محرک اجتماعی مؤثري است كه تقریباً در همهجا وجود دارد.
شاید بتوان در نظر گرفت كه این لذت به صورت شخصی و
فراشخصی وجود دارد.
لذت :اولين سيستم سازماندهندهي احساسی جهت ظهور در
حس فيزیولوژیك و مربوط به هستیشناسی .لذت ،حالت
احساسی درونی است كه در شبكهي عصبی شيميایی و عصبی
گسترده قرار دارد و براي ارزیابی لذت موضوع و پاسخ پایانی مفيد
است.
جستجو :ارائهكنندهي مسير وظيفهمدار كه به وسيلهي آن ،به
اهداف مؤثر پرداخته میشود .عالوه بر این ،جستجو ،فعاليتهاي
بر پایهي نياز و عدم رضایت را نيرو میبخشد .جستجو همچنين
به كنجكاوي و كاوش همراه با فعاليتهاي بيشتر دانش شناختی
و كاوشی نيز داللت میكند.
لزوم مطالعهی رفتار و احساسات مصرفکننده
مطالعات احساسات مشتري ،نتيجهي چرخش فلسفهي بازاریابی
از گرایش توليد و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش
بازاریابی است .عوامل اصلیاي كه در گسترش مطالعات رفتار و
احساسات مشتري دخيل بودهاند عبارتند از :سرعت زیاد معرفی
محصوالت جدید ،چرخههاي كوتاهتر عمر محصوالت ،افزایش
جنبشهاي حمایت از مصرفكنندگان بوسيلهي گروههاي
خصوصی و سياستگذاران عمومی ،توجه به محيط زیست و رشد

بازاریابی خدمات .در چنين فضایی ،داشتن درک صحيح از
مشتریان و فرآیند مصرف ،مزیتهاي متعددي را در بر دارد .این
مزیتها شامل كمك به مدیران در جهت تصميمگيري ،تهيهي
یك مبناي شناختی از طریق تحليل احساسات مصرفكننده،
كمك به قانونگذاران و تنظيمكنندگان براي وضع قوانين مربوط
به خرید و فروش كاال و خدمات و در نهایت به مصرفكنندگان
در جهت تصميمگيري بهتر ،میباشد .احساسات مشتریان ،در
طراحی كمپينهاي تبليغاتی نيز نقشی حياتی ایفا میكند .با علم
به نحوهي رفتار مخاطبان است كه میتوان رسانه و پيام مناسب
را انتخاب كرد .به عالوه ،مطالعهي این احساسات میتواند انسان
را در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی كمك كند .بر این
اساس ،تحليل احساسات در مواردي همچون طراحی آميخته
بازاریابی ،بخشبندي بازار و تعيين موقعيت و متمایزسازي
محصول نيز امري الزم و حياتی است .تحقيقات انجام شده بر
روي احساسات ،مصرفكننده را به سه جنبه تقسيمبندي میكند.
این تقسيمبندي بهعنوان شناسایی عوامل مؤثر در رفتار اكتسابی
مشتریان عمل میكند (الروس.)3002 ،
 .١ديدگاه تصمیمگیری :در طول دههي  1160و اوایل ،1130
پژوهشگران بر این نظریه كه مشتریان تصميمگيرندگانی عقالیی
هستند ،تمركز داشتند .ریشههاي این رویكرد در روانشناسی
شناختی و اقتصاد قرار دارد .در این رویكرد بررسی میشود كه
مشتریان چگونه به وجود یك مسئله پی میبرند و در خالل
سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن میكنند .این مراحل
شامل تشخيص مسئله ،تحقيق ،ارزیابی بدیل ،انتخاب و ارزیابی
بعد از اكتساب میباشد.
 .٢ديدگاه تجربي :در این دیدگاه ،فرض بر این است كه
مشتریان گاهی براساس تصميمگيري كامالً عقالیی ،خرید
نمیكنند .در مقابل ،گاهی آنها براي سرگرمی ،خيالپردازي و
هيجانات و احساسات مبادرت به خرید كاال و خدمات میكنند.
ریشههاي این دیدگاه در روانشناسی انگيزشی و همچنين
حوزههاي جامعهشناسی و انسانشناسی است .محققانی كه
دیدگاه تجربی را به خدمت میگيرند از روشهاي تفسيري
تحقيق استفاده میكنند .مفسرین براي كسب فهم از فرآیند
مصرف ،حتی به ثبت فرهنگ عامه وسنتهاي جامعه نيز
میپردازند.
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 .٣ديدگاه رفتاری :در این دیدگاه فرض بر این است كه نيروهاي
قوي محيطی ،مصرفكننده را به سمتی سوق میدهند كه او
بدون احساسات و یا باورهاي قوي از پيش ساختهشده ،اقدام به
خرید یك محصول نماید .در این هنگام ،مصرفكننده از طریق
فرآیند عقالیی تصميمگيري یا متكی بر احساسات ،اقدام به خرید
محصول نمیكند .در عوض ،خرید او ناشی از تأثير مستقيم رفتار
از طریق نيروهاي محيطی از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش،
هنجارهاي فرهنگی ،محيط فيزیكی و یا فشارهاي اقتصادي است.
الگوهای قديمي (کهن الگو)
الگوهاي قدیمی كه در واقع عامل اصلی به وجود آورندهي
احساسات و الگوهاي رفتاري هستند ،الگوهاي سازماندهیشده و
هدفمند بهوسيلهي خود انسان میباشند و در واكنشهاي انسان
به رویدادها ،نقش مولد و توليدكنندهي احساسات را به عهده
دارند (ساد .)3006 ،منظور از نقش قابليت ایجادي آنها ،این است
كه آنها به صورت ذاتی و پویا عمل میكنند و در نهایت آنچه را
كه انجام میدهند اساساً در ارتباط با اجراي برنامهي ژنتيكی ذاتی
براي رفتار تطابقی انسانی است.
اندیشمندان دریافتند كه الگوهاي رفتاري بهعنوان ساختمانهاي
روانی براي ساختارها و الگوهایی كه ممكن است بهعنوان یك
تعيينكنندهي رفتار انسانی به حساب آیند ،عمل میكنند و از
این رو ،نقش تعيينكنندهاي در واكنش انسان دارند .در این مورد،
اولویتهاي رفتاري به وسيلهي این حقيقت كه آنها از بسياري از
همين الگوهاي قدیمی و احساسات درونی نمادسازي میشوند،
شكل میگيرند .بر این اساس ،الگوهاي قدیمی را بهعنوان
وابستگیهاي غرایز به گذشته یاد میكنند .با این تعاریف میتوان
اذعان داشت كه احساسات درونی در انسان ،وي را وادار به نوع
خاصی از وجود آدمی میكند كه در تمام مراحل و
تصميمگيريها ،وي را كمك میكند (بامبچ.)1111 ،
همچنين الگوهاي قدیمی در وجود آدمی میتواند بر غرایز وي در
طول زمان تأثيرگذار بوده و آن را تحت تأثير قرار دهد .به همين
منظور است كه غریزهي آدمی ،یك موهبت انسانی است كه در
طول زمان به صورت موقعيتی ناپایدار و تغييرپذیر میباشد و این
را نمیتوان عارضهي طبيعت در نظر گرفت ،بلكه باید آن را
محصول الگو و طرح تكاملی دانست .در حقيقت ،رفتار انسانی

نسبت به حيوانات دیگر بهطرز قابل انعطافی هوشمندانهتر
میباشد ،به دليل اینكه انسانها غرایز بيشتري را نسبت به
حيوانات دارا میباشند .این موضوع حداقل بوسيلهي هيچ كسی
جز «ویليام جيمز» تصدیق نشد كه بر طبق نظر جانگ ،او (ویليام)
بر این عقيده بود كه انسان بوسيلهي غرایز مورد هجوم قرار گرفته
است .جانگ هم معتقد است كه رفتار انسانی بوسيلهي غریزه
تحت تأثير قرار میگيرد ،در درجهاي بسيار فراتر از آنچه عموماً
تصور میشود .در حقيقت ،كامالً محتمل است كه تمامی
عملكردهاي روانی بشر ،پایه و اساس غریزي دارد.
الگوهای قديمي ذهن و احساسات انسان
ذهن انسان در برخورد با وقایع و رویدادها ،همواره از خود واكنش
نشان میدهد و باعث میشود كه انسان در شرایط مختلف بتواند
رفتارهاي خود را با محيط اطراف خود منطبق كند و شاید این
هوشمندي انسان است كه آن را از دیگر موجودات متمایز ساخته
است .این بحث در مورد "انطباق رفتاري" ،ابتدا با مقدمهاي در
مورد احساسات انسان براساس روانشناسی شخصيتی آغاز
میگردد و چارچوبی روشن از نقش احساسات در ایجاد الگوهاي
انطباقی و رفتارهاي غریزي ارائه میدهد .احساسات آدمی را
میتوان بهعنوان یك الگوي قدیمی (كهن الگو) در نظر گرفت
(هاردستی .)1162 ،به عبارت دیگر ،الگو و رفتارهاي گذشتهي
انسان و حتی نزدیكان وي است كه باعث به وجود آمدن
احساسات اوليه در انسان میشود .روانشناسی انسان تا حد زیادي
یك مفهوم تكاملی است .همانطور كه تكامل فيزیولوژیكی انسان،
امري است كه به مرور زمان رخ میدهد .بنابراین بایستی انتظار
داشت كه مغز و روان آدمی نيز به منظور تكامل ،نياز به گذر زمان
داشته باشد و از این رو ،روان و از جمله احساسات وي نيز در
همان راستا سازماندهی میشود .اگر بخواهيم از زبانِ رفتارشناسی
استفاده نمایيم ،هر یك از الگوهاي قدیمی كه در ذهن نقش
بستهاند یك نيروي احساسی ذاتی میباشند كه به یك محرک
خاص وابسته هستند.
از این جهت ،در سطح احساسی وسيعتر ،یك آمادگی درونی براي
پاسخ به یك عمل مشخص و یا مجموعهاي از محرکهاي محيطی
وجود دارد .بر همين اساس است كه ذهن آدمی در پاسخ به عالیم
و محرکهاي محيطی ،به صورت هوشمندانه و هدفمند از خود
واكنش نشان داده و عمل میكند .این هدفمندي ذهن و روان را

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی ،دوره سوم)فصل پايیز( ،سال  ،9911صفحه322-329

میتوان بهعنوان ساختار و عملكردي در ابعاد الگوهاي قدیمی در
نظر گرفت كه هدف اصلی آن ،ایجاد رفتار انطباقی موقعيتی
(رفتاري كه بسته به موقعيتهاي مختلف قابل تغيير باشد) است.
این روند كه براي ایجاد احساسات و الگوهاي رفتاري مورد نياز
میباشد ،یا بر پایهي همين الگوهاي قدیمی (كهن الگو) است یا
به صورت غيرمستقيم و مداخلهگر است كه در این حالت ،الگوهاي
قدیمی حالت نسبتاً انفعالیتري براي درک و فهم موضوع هستند.
در حقيقت ،الگوهاي قدیمی مانند تنظيمكنندههاي غرایز،
سيستمهایی هستند جهت آمادگی براي عملی كه بيانگر
مؤثرترین معانی قابل درک از تطابق غریزي میباشد.
احساسات ابتدايي بهعنوان سیستمي از الگوهای قديمي
احساسات ،در ساختار روانی -عصبی (سایكونروال) مغز نگهداري
میشوند و بهخاطر ارزش سازگارپذیري و انطباقپذیري آنها كه
بر طبق نظریهي یك متخصص بيان شده است ،از توانایی
خارقالعادهاي برخوردار بوده و براي برخورد با موقعيتهاي
مختلف در زندگی و پاسخ به رویدادهاي محيطی ،به آدمی كمك
بهسزایی میكنند و بهعنوان پاسخهاي موقعيتی از پيش
تعریفشده ،احساسات ،الگوهاي قدیمی رفتاري میباشند كه
انسان را بهعنوان یك نوع ،قادر میسازند تا به درستی و به صورت
سازگار به موقعيتهاي عادي و بارز در بومشناسی انسانی پاسخ
دهند (نيسه.)1110 ،
كهن الگوها بوسيلهي مجموعه ارگانهاي غریزي و مدار عصبی
كه عموماً فضاي عصبی روانشناختی درون مغز را بهعنوان آنهایی
كه به درد احساسات ابتدایی میخورند ،تعدیل میشوند .در واقع
براساس تحقيقات صورتگرفته ،میتوان این چنين نتيجه گرفت
كه احساسات ابتدایی انسان ،نتيجهي الگوهاي رفتاري است كه
در گذشته انسان آنها را تجربه كرده و در انسان نهادینه شدهاست
كه به «كهن الگوها» معروف است.

نام تجاری و احساسات مصرفکننده
در گذشتهاي نه چندان دور ،تصور بر این بود كه رضایت مشتري
از كيفيت خدمات و محصول به وفاداري مشتري منتهی میشود،
اما امروزه متخصصان بازاریابی پی به اهميت ایجاد نامهاي تجاري

احساسی بردهاند .آنها دریافتهاند كه احساسات و ارتباطات
احساسی نسبت به نام تجاري میتواند پيوند بلندمدتی را بين
مشتري و نام تجاري ایجاد كند كه در نهایت این پيوند ،وفاداري
مشتري را به دنبال دارد و هميشه یك همافزایی بين رابطهي
احساسی و وفاداري با نام تجاري وجود دارد .ارتباطات احساسی
همچون یك ميانجی در ایجاد نامهاي تجاري قوي عمل میكنند
كه میتوانند نام تجاري را به یك نام تجاريِ احساسی تبدیل
كنند .بنابراین براي سازمانها الزامی است كه استراتژيهایی براي
ایجاد نامهاي تجاري احساسی اتخاذ كنند .از نظر
مصرفكنندگان ،خوبی یك نام تجاري به علت كيفيت محصول
یا پذیرش عمومی از اعتماد به نام تجاري ،اعتبار و  ...است .تعلقات
احساسی میتوانند پيوند عميقی را بين مشتري و نام تجاري
ایجاد كنند .بر این اساس ،شركتها نيز به تدریج دریافتهاند كه
تفكرات منطقی سبب میشود كه مصرفكنندگان به نام تجاري
عالقمند شوند ،اما این احساسات هستند كه باعث خرید میشوند
(فرزین مهر.)1831 ،
یك مصرفكننده در زمان تصميم براي خرید یك محصول ،تحت
تأثير عوامل گوناگونی قرار دارد كه شامل محرکهاي بازار از
جمله آميزهي بازاریابی و عوامل موجود در محيط كسب و كار،
عوامل اقتصادي ،سياسی و فرهنگی حاكم بر جامعه است .عالوه
بر موارد مذكور ،احساسات مصرفكننده تحت تأثير عواملی نظير
انگيزش ،درک و برداشت ذهنی از محصول و همچنين یادگيري
و عقاید شخصی او قرار دارد .اگرچه بسياري از این عوامل از
حيطه ي نفوذ بازاریابان خارج است ،براي شناسایی و آگاهی از
رفتار خرید مصرفكنندگانی كه بازاریابان در صدد نفوذ در ایشان
هستند ،سودمند واقع میشوند.
یكی از این عوامل تأثيرگذار بر احساسات مصرفكنندگان ،نام
تجاري است .از نظر مشتریان ،نام تجاري بخش مهمی از یك
محصول محسوب میشود .تصویر یك نام تجاري در ذهن
مصرفكنندگان و برداشتی كه مصرفكنندگان از آن دارند ،براي
اهداف بازاریابی بسيار مهم است .چنانچه فایدههاي كاركردي یك
نام تجاري باعث تمایز آن نسبت به رقبایش نشود،
مصرفكنندگانِ آن نام تجاري ،لزوماً سرمایهگذاري احساسی بر
روي آن نخواهند كرد .یكی از مهمترین وظایف در مدیریت یك
نام تجاري ،ایجاد تصور ذهنی مطلوب از آن است كه انجام این
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امر مستلزم شناخت برداشتها و احساسات مصرفكنندگان از آن
نام تجاري است (فرزین مهر.)1831 ،
ارزش نهفته در یك نام تجاري ،اغلب مربوط به یك برداشت ویژه
از یك مضمون كاربردي است كه مشتري را جذب خود مینماید.
مثالً جلوگيري از حمله قلبی میتواند دليلی براي خرید یك دارو
باشد .این برداشت ،بيانكنندهي معنی و مفهوم یك محصول براي
یك مشتري است .برداشت از یك نام تجاري ،اساس تصميم به
خرید و وفاداري به یك محصول است .یك شركت میتواند
برداشتهاي زیادي را از یك نام تجاري براي محصول خود ایجاد
كند .اگرچه الزم نيست تمام برداشتهاي ممكن از یك نام تجاري
لزوماً وجود داشته باشد ،اما وجود آن دسته از برداشتهایی كه
بهطور مستقيم یا غيرمستقيم بر احساسات مشتریان براي خرید
یك محصول خاص تأثير میگذارد ،ضروري به نظر میرسد.
تعريف و مفهوم قصد خريد
به طور كلی ،قصد خرید كه نيت افراد براي درگير شدن در یك
فعاليت خاص را نشان میدهد بهعنوان سنجهي پيشبينی رفتار
آتی افراد ،یك پدیدهي محرز و مشخص در ادبيات بازاریابی است.
قصد خرید بيانگر رفتار قابل پيشبينی مصرفكننده در تصميمات
آتی خرید میباشد؛ عالوه بر این ،قصد خریدِ یك محصول به
نگرشها و باورهاي مرتبط با آن محصول بستگی دارد .نگرشها
متناسب با فرآیند یادگيري ،به مرور زمان ایجاد و تكامل مییابند
و بوسيلهي گروههاي اجتماعی كه در آن مصرفكننده درگير
میشود ،اطالعات دریافتی ،تجارب و خصيصههاي شخصيتی
تحت تأثير قرار میگيرند (هسو و همكاران.)67 :3012 ،
قصد خريد و اطالعات
مدیران بازاریابی بهطور عادي از داده و اطالعات قصد خرید
مشتري براي تصميمگيري استراتژیك راجع به محصوالت جدید
و فعلی استفاده میكنند .براي محصوالت جدید ،اطالعات قصد
خرید به مدیران ارشد در شناسایی و توسعهي مفاهيم جدید
محصول كمك میكند .عالوه بر این ،اطالعات جمعيتشناختی
به تصميمگيري مدیران در زمينهي بخشبندي بازار محصول
كمك میكند .كيفيت محصوالت هم بر قصد خرید تأثير دارد
(مرتضوي و همكاران.)111 :1831 ،

براي محصوالت فعلی ،اطالعات قصد خرید براي پيشبينی
تقاضاي آتی استفاده میشود .این پيشبينیها براي مدیران به
هنگام تصميمگيري درباره افزایش یا كاهش سطح توليد ،تغيير
اندازهي نيروي فروش و تغيير قيمت ،اطالعات مفيدي قلمداد
میشوند .همچنين اطالعات قصد خرید مشتري ،براي پيشآزمون
تبليغات و ارزیابی فعاليتهاي ترفيعی و توزیع محصوالت جدید
و فعلی استفاده میشود .از این رو ،مدیران و محققان بازار ضمن
تأكيد بر دادههاي قصد خرید ،اميد دارند كه این سنجهها،
پيشبينیكننده ي خریدهاي بعدي مشتري باشد (اچ سيائو،
.)31 :3001
طبقهبندی قصد خريد مشتری يا مصرفکننده
قصد و نيت مصرفكننده را با توجه به زمينههاي زیر میتوان
طبقهبندي كرد:
 )1قصد خرید مجدد؛ آیا مصرفكننده ،محصول یا نام تجاري
مشابهی را در آینده خریداري خواهد كرد؟ قصد خرید نشان
میدهد كه آیا مصرفكننده برنامهاي براي خریدهاي بعدي خود
از همين محصول دارد یا خير؟
 )3قصد صرف بودجهي مشخص براي خرید محصول؛ كه بيانگر
ميزان مقدار پولی است كه در آینده توسط مصرفكننده خرج
خواهد شد (صمدي و همكاران.)127 :1833 ،
همچنين مقاصد رفتاري را میتوان به دو گروه رفتار اقتصادي و
رفتار اجتماعی مصرفكننده تفكيك كرد .رفتاري از مصرفكننده
كه ابعاد مالی شركت را متأثر میسازد از جمله تكرار خرید،
بهعنوان «مقاصد رفتاري اقتصادي مصرفكننده» نامگذاري شده
است و رفتاري از مصرفكننده كه بيانگر واكنش او در برابر ارائهي
خدمت یا عرضهي محصول است« ،مقاصد رفتاري اجتماعی»
ناميده می شود .بنابراین ،قصد خرید یا مقاصد رفتاري اجتماعی
(مثبت یا منفی) ،هر مشتري را تحت تأثير قرار میدهد (دهدشتی
و همكاران.)116 :1831 ،
قصد خريد مجدد
تكرار خرید مشتریان ،براي موفقيت و سودآوري هر صنعتی از
جمله صنعت فرش حياتی است .آنچه كه مشتریان را به خرید
مجدد یك محصول یا خدمت ترغيب میكند ،همانا همگونی
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محصول با نياز و احساسات او و رضایت از محصول میباشد .در
چند سال اخير توجه فراوانی به مفهوم قصد تكرار خرید از سوي
محققان بازار شده است ،زیرا وسيلهاي براي دستيابی و كسب
مزیت رقابتی است .بهطور كلی ،قصد خرید كه نيت افراد براي
درگير شدن در یك فعاليت خاص را نشان میدهد ،به عنوان
سنجهي پيشبينی رفتار آتی افراد ،یك پدیدهي محرز و مشخص
در ادبيات بازاریابی است (صمدي و همكاران.)1833 ،
قصد تکرار خريد (خريد مجدد)
واژهي قصد خرید مجدد بهعنوان مفهوم رفتاري توصيف شده
است كه تمایل به تكرار خرید یك محصول یا خدمت را نشان
میدهد .از طرف دیگر ،قصد خرید مجدد بهعنوان نتيجهي
وفاداري مشتري شناخته شده است كه خود در پی رضایتمندي
مشتري رخ میدهد (تقويفرد و همكاران .)27 :1810 ،درک
مفهوم قصد خرید مجدد محصول ،در ميان صاحبنظران و
محققان بازاریابی افزایش یافته است؛ زیرا فرآیند خرید
مصرفكننده با جریان رضایت و وفاداري او در جهت ارضاي
خواسته و نيازهاي او همراه شده است.
قصد خرید مجدد یعنی قضاوت افراد دربارهي خرید دوبارهي یك
خدمت از همان شركت كه موقعيت فعلی او را تحت تأثير قرار
دهد؛ از طرفی ،یك خرید تكراري تأیيد مصرفكننده در مورد
محصولی میباشد كه مجدداً تمایل به استفاده از آن را یافته است
(اسپجل و همكاران .)3003،
یك وضعيت خرید مجدد عادي ،بيانگر آن است كه خریداران
مایل به تغيير منبع عرضهكنندهي اقالم مورد نياز خود نيستند و
كاالها و خدمات مورد نياز خود را از همان عرضهكنندگان قبلی
خریداري میكنند .پس عرضهكنندهي فعلی نسبت به
عرضهكنندگان جدید ،داراي مزیت قابل توجهی است؛ زیرا نام و
محصول عرضهكنندهي فعلی در ليست عرضهكنندگان قابل قبول
خریدار ،قرار گرفته است (صنایعی و شافعی.)32 :1811 ،
باور صاحبنظران بر این است كه قصد تكرار خرید مصرفكننده
با باورهاي او مرتبط میباشد .رضایت و درک مصرفكننده و
برآورده كردن احساسات و نيازها و خواستههایش عوامل اثرگذار
بر نيات رفتاري تلقی میگردد .در این زمينه مصرفكنندگانی كه
كمتر راضی هستند ،بيشتر شكایت میكنند و با احتمال بيشتري

محصول را تعویض یا محصول دیگري را خرید مینمایند (كيم
هيون داک .)3002 ،در واقع یك مشتري راضی ،تمایل زیادي به
اظهارنظر دربارهي خدمت یا محصول استفادهشده دارد و ممكن
است در نتيجه آن یك مشتري وفادار تلقی گردد .اگر مشتري
احساس رضایت بيشتري كند ،با احتمال بيشتري نسبت به
محصول یا خدمات وفادار میماند و بنابراین ،تبليغاتِ دهان به
دهان مثبتی ميان دیگر مشتریان جا میاندازد (كيم هيون داک،
 .)3002به عقيدهي كيم هيون ( ،)3002هرچه مصرفكننده
نسبت به محصول یا خدمات وفادار بماند ،رضایت او از خدمات یا
محصول بيشتر خواهد شد و با احتمال بيشتري از محصول یا
خدمت خرید خواهد كرد .پس وفاداري بهطور مستقيم با قصد
خرید مجدد مرتبط است.
در واقع وفاداري به هر چيز ،یك مفهوم درونی است كه باور و
نگرش افراد را شكل میدهد و باعث میشود تا بتوانيم مصادیق
آن را در رفتار افراد مشاهده كنيم .البته عوامل دیگري هم هستند
كه بر رفتار مشتري تأثيرگذارند و باعث تكرار عمل خرید
میشوند؛ عواملی نظير عادت ،ارزانی ،بیتفاوتی و هزینههاي
جابهجایی و ریسكهایی كه فرد در اثر ریزش (جابهجایی از یك
ارائهكننده به ارائهكنندهي دیگر) باید متحمل شود (چویی و
همكاران .)3013 ،یك تعریف جامع از وفاداري ،توسط ریچارد
اوليور ( )1111مطرح شده كه داراي این مضمون است :وفاداري
به یك تعهد قوي براي خرید مجدد یك محصول یا خدمت برتر
در آینده اطالق میشود ،بهصورتی كه همان نام تجاري یا محصول
علیرغم تأثيرات بازاریابی بالقوهي رقبا ،خریداري گردد (دورسان
و همكاران .)3011 ،وفاداري به برند میتواند بهعنوان ميزانی كه
مشتري نسبت به یك برند نگرش مثبت دارد ،ميزان پايبندي او
به نام تجاري و قصد خرید مجدد آن در آینده تعریف شود.
بنا به رویكرد رفتاري ،وفاداري بهعنوان رابطهي ميان نگرش
نسبی و رفتار حمایتی تعریف شده است .براساس رویكرد نگرشی،
چهار مرحلهي مشخص در ایجاد وفاداري مصرفكننده به
محصول یا خدمت پيشنهاد شده است :شناختی ،عاطفی ،كرداري
و عمل.
براي درک بهتر مفهوم قصد تكرار خرید یك محصول ،ضروري
است تفاوت تصميم مصرفكننده ميان موقعيت قبل از خرید و
موقعيت بعد از خرید شرح داده شود .یك تصميم ،انتخاب بين
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چند گزینه است؛ براي مثال ،زمانی كه یك فرد بين تصميم خرید
نام تجاري  xو نام تجاري  yیكی را انتخاب میكند ،فرد در
جایگاه تصميمگيري قرار دارد .به عقيدهي بعضی از محققان ،در
موقعيت قبل از خرید ،مشتریان با احتمال بيشتر با شاخصهایی
مانند تصویر ذهنی نام تجاري ،قيمت و ارتباطات بازاریابی تحت
تأثير قرار میگيرند .برعكس ،در موقعيتهاي بعد از خرید،
مشتریان تجربهي مصرف محصول را دارند و با شاخصهایی كه
با احتمال كمتري یك تصميم خرید اتخاذ میشود ،آشنایی دارند.
به عبارت دیگر ،مشتریان در موقعيتهاي بعد از خرید ،تصميم
خرید خود را براساس ارزیابی رضایت یا نارضایتی اتخاذ میكنند.
مدیران بازاریابی معموالً از دادههاي قصد خرید براي تصميمات
استراتژیك مرتبط با محصوالت موجود و جدید و نيز برنامههاي
بازاریابی حمایتكنندهي آنان ،استفاده میكنند .براي محصوالت
جدید ،مقاصد خرید بهمنظور آزمون مفاهيم استفاده شده است.
به عبارتی ،به مدیران براي تعيين اینكه آیا مزیتهاي محصول
قابليت توسعه دارد ،كمك میكند و در آزمونهاي محصوالت
براي توجه كامل به اینكه آیا مزیت محصول جدید آمادهي عرضه
به بازار خواهد بود .به عالوه ،در برنامهریزي عرضهي كاالي جدید

به بازار ،مقاصد خرید به تصميمگيري مدیران براي انتخاب بازارها
از لحاظ جغرافيایی و بخشبندي مشتریان براي عرضهي محصول
جدید به آنها ،كمك میكند (مورویتز و همكاران.)3006 ،
داداس و همكاران ( ،)1111اعتقاد دارد كه قصد خرید مجدد
محصول توسط فرد ،تمایل او را به خرید نشان میدهد .بلك ول
و همكاران ( )3001كه قصد و نيت را نوعی قضاوت ذهنی فرد
دربارهي چگونگی رفتار در آینده توصيف میكنند ،قصد خرید
مجدد محصول را بيانگر افكار فرد در مورد خریداري یك محصول
در آینده قلمداد میكنند .عالوه بر این ،كوهن و همكاران ()3008
اهميت ارزش ادراکشده توسط مصرفكننده (مانند تأثيرات نام
تجاري ،قيمت و ریسك) را بهعنوان پيشبينیكنندهي قوي قصد
خرید مجدد در فرآیند تصميمگيريهاي قبل و بعد از خرید بيان
كردهاند .همچنين بولتون و همكاران ( )3000نتيجه گرفتند كه
قصد خرید مجدد مشتریان ،تأثير مثبتی بر تصميمات بعدي آنها
دارد .بنابراین میتوان نتيجه گرفت كه استنباط مشتري از
كيف يت خدمات و شناخت او از محصول و احساساتش و برآورده
شدن خواستهها و نيازهاي فيزیكی و روحی ،منجر به قصد خرید
مجدد خواهد شد.

پیشینه تحقیق
جدول  :1خالصة پژوهشهاي خارجی انجام شده مرتبط با تحقيق حاضر (تدوین پژوهشگر)

پژوهشگر

سال

رویيز و سيسيليا

جانسون
گریسون

و

یوكسل و یوكسل

دل باسك و
مارتين

عنوان پژوهش

توضیح /نتايج

3006

تأثير سبكهاي پردازشگري عاطفی و
شناختی افراد و نحوۀ تصميمگيري به خرید
آنان در مورد تبليغات شركت اپل

در تبليغاتی كه در راستاي سبك پردازشگري افراد باشد ،تأثير تبليغات از جنبهي
عاطفی نيز باالتر میرود و آنها بيان میدارند كه سيستمهاي پردازشگري شناختی و
عاطفی میتوانند هر دو بهطور مستقل یا تعاملی در افراد اثر بگذارند.

3002

اعتماد شناختی و عاطفی در خدمات مالی

رضایتمندي حاصل از تعامالت بر اعتماد شناختی اثر میگذارد و بر اعتماد عاطفی
تأثيرگذار نيست.

3006

اثرات دریافت ریسك خرید بر عواطف (لذت،
تحریك) ،رضایت و بيان قصدهاي وفادارانه

لذت بهطور مثبتی بر رضایت از خرید تأثير میگذارد ،تحریك بر قصد وفادارانه اثر
میگذارد.

3001

تأثير شناخت و عالقه در رضایت توریستها

شناخت به شكلگيري عواطف كمك میكند و رضایت نيز از عواطف حاصل میشود.
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جانگ و نامكوک

3001

اثرات عواطف (هيجان زندگی ،آرامش ،اذیت
و عشق) بر رضایت مشتري و قصد او براي
خرید

هيجان ،آرامش ،راحتی و عشق همه و همه بهطور مثبتی بر رضایت مشتري تأثير
دارند ،اثر اذیت بر رضایت مشتري بهطور منفی معنادار است و رضایت مشتري بهطور
مثبت بر قصد خرید وي تأثيرگذار است.

كيم و
همكارانش

3001

رابطهي بين احساسات مصرفكننده و تصویر
مغازه و خریدها (پيرو چارچوب محركه،
ارگانيسم و پاسخ)

شركتكنندگان با ارزیابی خود از ظاهر همدمان خود تأثير میپذیرند و بر رفتار و
تجربهي مشتري اثر دارد.

هان و همكاران

3011

بررسی اثرات شناختی ،عاطفی و ارادي و
وفاداري نگرشی بر رفتار واقعی

ارتباطات هماهنگ بين وفاداري واقعی ،شناختی ،عاطفی و ارادي و واقعی میباشد.

ولش و همكاران

3011

پيامدهاي عاطفی بازاریابی

اولریچ

3011

بررسی رابطهي بين عواطف خریداران
(عالقه ،لذت ،خشم و ناآرامی) و قصدهاي
خرید پرداخت و دریافت

احساسات مثبت مثل عالقه و لذت به طرز مثبت و احساسات منفی بهطور منفی بر
قصدهاي رفتاري تأثير میگذارند.

سوالک و
همكاران

3011

پيامدهاي شناختی ،عاطفی و رفتاري در
ضمانت بازگشت پول و مراجعه مجدد به
سازمان مورد نظر

ضمانت بازگشت پول با كاهش دادن ریسك مشتریان و نيز ایجاد عواطف مثبت و
كاهش عواطف منفی اثرات شناختی را ایجاد میكنند .قصدهاي خرید به طرز مثبتی
از دوست داشتن تأثير میگيرند و از پشيمانی تأثير نمیپذیرند.

3013

اثرات عواطف مشتریان (مثبت و منفی)
گرایش فناورانه و قصد تبليغ دهان به دهان

عواطف مثبت و گرایش تكنولوژیك بر قصدهاي خرید آتی تأثيرگذار است و تبليغ
دهان به دهان تأثير مثبتی بر رابطهي بين عاطفه و قصد خرید دارد.

وانگ

3013

تأثير تصویر شناختی و تصویر عاطفی كشور
بر تصویر محصول و قصد خرید

لذت و فایدهي دریافتی ،تعيينكنندهي ارزش دریافتی هستند ،اما بر قصد خرید از
طریق ارزش دریافتی تأثير غيرمستقيمی دارند.

چيو و همكاران

3013

رابطهي بين عادت و اعتماد آنالین و قصد
تكرار خرید

اعتماد ،تأثير قابل توجهی بر تكرار قصد خرید دارد؛ عادت اثر تعدیلكنندهي منفی
بر رابطهي بين اعتماد و قصد خرید دارد.

بوي و همكاران

3011

اثرات پشيمانی بر تصميمات پس از خرید
مشتري

پشيمانی ،تأثير مثبتی بر تغيير برند داشته و تأثير منفی بر سطح رضایت دارد.

دورسون و
همكاران

3013

اثرات ارزش درک شده بر قصد خرید

لذت و تحریك بر رضایت و وفاداري تأثيرگذارند.

كبادي و آلن

ارزش درکشده ،تأثير مثبتی بر قصدهاي خرید دارد؛ ریسك درکشده ،تأثير منفی
بر قصدهاي خرید دارد.
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جدول  :3خالصة پژوهشهاي داخلی انجام شده مرتبط با تحقيق حاضر (تدوین پژوهشگر)
پژوهشگر

سال

عنوان پژوهش

توضیح /نتايج

حيدري و
همكاران

1818

طراحی مدل ساختاري احساس گناه
پيشبينی
جهت
مصرفكننده
رفتارهاي خرید آینده

احساس گناه را به عنوان یكی از احساسات منفی مصرفكننده معرفی میكنند كه بر
اضطراب مصرفكننده تأثير بهسزایی دارد؛ بهگونهاي كه خرید نكردن در آینده در مدل
وي ،بيشترین تأثير در بروز احساس گناه در مصرفكننده را دارد.

1813

بررسی رابطهي بين ریسكگریزي و
وفاداري به نام تجاري با توجه به نقش
اعتماد و احساسات مشتري در این
رابطه

هنگامی كه مشتري به یك نام تجاري اعتماد داشته و درجهي ریسك كمتري را احساس
كند و احساس لذت و عالقه به آن داشته باشد ،در دفعات بعد نيز از آن نام تجاري خرید
خواهد كرد و به آن وفادار میماند.

1810

بررسی تأثير احساسات و ادراک از نام
و نشان تجاري در خرید عطرهاي زنانه
و مردانه

در بين عوامل مؤثر و درگيركنندهي احساسات براي خرید ،تنها ویژگی محصول و ترفيع
بر احساسات مصرفكننده براي خرید اثرگذارند و ادراک از نام و نشان تجاري بر تصميم
خرید اثر مستقيم دارد.

نایبزاده
و شهبازي

صادقی و
همكاران

شکاف مطالعاتي
جدول  :8مقایسهي پژوهش فوق با پژوهشهاي مشابه انجام شده در خارج و داخل كشور
پژوهشگر

سال

عنوان پژوهش

نتايج /توضیح

مطابقت

با فرضيه اول و دوم
در تبليغاتی كه در راستاي سبك پردازشگري افراد باشد ،تأثير و سوم و هفتم
تبليغات از جنبهي عاطفی نيز باالتر میرود و آنها بيان میدارند مطابقت دارد.
كه سيستمهاي پردازشگري شناختی و عاطفی میتوانند هر دو
بهطور مستقل یا تعاملی در افراد اثر بگذارند.

رویيز و
سيسيليا

سبكهاي
تأثير
پردازشگري عاطفی و
شناختی افراد و نحوۀ
3006
تصميمگيري به خرید آنان
در مورد تبليغات شركت
اپل

جانسون و
گریسون

با فرضيه اول دوم و
 3002اعتماد شناختی و عاطفی رضایتمندي حاصل از تعامالت بر اعتماد شناختی اثر میگذارد سوم و هفتم
و بر اعتماد عاطفی تأثيرگذار نيست.
در خدمات مالی
مطابقت دارد.
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یوكسل و
یوكسل

با فرضيه دوم و
اثرات دریافت ریسك
لذت بهطور مثبتی بر رضایت از خرید تأثير میگذارد ،تحریك
سوم مطابقت دارد.
خرید بر عواطف (لذت،
بر قصد وفادارانه اثر میگذارد.
3006
تحریك) ،رضایت و بيان
قصدهاي وفادارانه

با فرضيه اول و دوم
دل باسك و  3001تأثير شناخت و عالقه در شناخت به شكلگيري عواطف كمك میكند و رضایت نيز از مطابقت دارد.
عواطف حاصل میشود.
رضایت توریستها
مارتين

جانگ و
نامكوک

اثرات عواطف (هيجان هيجان ،آرامش ،راحتی و عشق همه و همه بهطور مثبتی بر با فرضيه اول و دوم
زندگی ،آرامش ،اذیت و رضایت مشتري تأثير دارند ،اثر اذیت بر رضایت مشتري بهطور و سوم و ششم و
3001
مطابقت
عشق) بر رضایت مشتري منفی معنادار است و رضایت مشتري بهطور مثبت بر قصد خرید هفتم
دارد.
وي تأثيرگذار است.
و قصد او براي خرید

رابطهي بين احساسات
مصرفكننده و تصویر
شركتكنندگان با ارزیابی خود از ظاهر همدمان خود تأثير
كيم و
 3001مغازه و خریدها (پيرو
میپذیرند و بر رفتار و تجربهي مشتري اثر دارد.
همكارانش
محركه،
چارچوب
ارگانيسم و پاسخ)
هان و
همكاران

با تمامی فرضيهها
بررسی اثرات شناختی ،ارتباطات هماهنگ بين وفاداري واقعی ،شناختی ،عاطفی و ارادي
مطابقت دارد.
 3011عاطفی و ارادي و وفاداري میباشد ،هر دو وفاداري یعنی وفاداري واقعی و ارادي از وفاداري
عاطفی و شناختی تأثير میپذیرند.
نگرشی بر رفتار واقعی
لذت و تحریك بر رضایت و وفاداري تأثيرگذارند.

ولش و
همكاران

باتمامی فرضيه ها
مطابقت دارد.

3011

پيامدهاي عاطفی بازاریابی

با فرضيه
مطابقت دارد.

دوم

با فرضيه دوم و
احساسات مثبت مثل عالقه و لذت به طرز مثبت و احساسات سوم و ششم و
منفی بهطور منفی بر قصدهاي رفتاري تأثير میگذارند.
مطابقت
هفتم
دارد.

اولریچ

بررسی رابطهي بين
عواطف خریداران (عالقه،
 3011لذت ،خشم و ناآرامی) و
قصدهاي خرید پرداخت و
دریافت

وانگ

با تمامی فرضيهها
تأثير تصویر شناختی و
لذت و فایدهي دریافتی ،تعيينكنندهي ارزش دریافتی هستند،
مطابقت دارد.
تصویر عاطفی كشور بر
اما بر قصد خرید از طریق ارزش دریافتی تأثير غيرمستقيمی
3013
تصویر محصول و قصد
دارند.
خرید
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با فرضيه ششم و
مطابقت
هفتم
دارد.

چيو و
همكاران

رابطهي بين عادت و
اعتماد ،تأثير قابل توجهی بر تكرار قصد خرید دارد؛ عادت اثر
 3013اعتماد آنالین و قصد تكرار
تعدیلكنندهي منفی بر رابطهي بين اعتماد و قصد خرید دارد.
خرید

بوي و
همكاران

با فرضيه
پشيمانی بر
اثرات
پشيمانی ،تأثير مثبتی بر تغيير برند داشته و تأثير منفی بر سطح
مطابقت دارد.
 3011تصميمات پس از خرید
رضایت دارد.
مشتري

دورسون و
همكاران

با فرضيه دوم و
اثرات ارزش درکشده بر ارزش درکشده ،تأثير مثبتی بر قصدهاي خرید دارد؛ ریسك
ششم و هفتم
3013
درکشده تأثير منفی بر قصدهاي خرید دارد.
قصد خرید
مطابقت دارد.

بررسی رابطهي بين
نایبزاده و
ریسكگریزي و وفاداري
شهبازي  1813به نام تجاري با توجه به
نقش اعتماد و احساسات
مشتري در این رابطه
صادقی و
همكاران

دوم

هنگامی كه مشتري به یك نام تجاري اعتماد داشته و درجهي با فرضيه اول و دوم
ریسك كمتري را احساس كند و احساس لذت و عالقه به آن و سوم و هفتم
داشته باشد ،در دفعات بعد نيز از آن نام تجاري خرید خواهد مطابقت دارد.
كرد و به آن وفادار میماند.

بررسی تأثير احساسات و در بين عوامل مؤثر و درگيركننده احساسات براي خرید ،تنها با فرضيه اول و دوم
ادراک از نام و نشان ویژگی محصول و ترفيع بر احساسات مصرفكننده براي خرید و سوم و هفتم
1810
تجاري در خرید عطرهاي اثرگذارند و ادراک از نام و نشان تجاري بر تصميم خرید اثر مطابقت دارد.
مستقيم دارد.
زنانه و مردانه

بحث و بررسي
گسترش روزافزون رقابت در بين صنایع و بازارهاي مختلف ،این
حقيقت غيرقابلانكار است كه كفهي ترازو و قدرت بازار به طرف
مشتریان سنگينی میكند .مشتریان امروز ،فرصتهاي بيشتري
براي مقایسهي خدمات و كاالها در اختيار دارند و مدیریت نيازها
و خواستههاي آنها پيچيدهتر و خاصتر شده است .مشتریان،
تعيينكنندهي اهميتها و جایگاهها هستند .شناخت و درک
نيازهاي مشتریان از اساسیترین نيازهاي سازمانهاي امروزي
براي بقا است .مهمترین عوامل ایجاد و حفظ مشتري ،شناخت
عوامل اصلی اثرگذار بر رفتار مشتریان ،احساسات ،رضایت و

تصميمگيري آنهاست .در عصر حاضر ،برندهاي بیشماري در
سرتاسر جهان موجود میباشند .وجود چنين گسترهي انتخاب
وسيعی پيش روي مصرفكننده از یك طرف و همچنين متغير
بودن نيازها و سالیق مصرفكننده از طرف دیگر ،جذب و حفظ
مشتریان براي مراجعات بعدي را تبدیل به یكی از چالشهاي
ویژهي فراروي سازمانها نموده است .مطالعات اخير نشان دادهاند
كه تنها كسب رضایت مشتریان نمیتواند به حفظ وفاداري آنها
نسبت به برند و در نتيجه ،به بقاي سازمان در بلندمدت و كسب
موفقيت در عصر حاضر منجر گردد .محتمل است كه مشتریان
راضی نيز با مشاهدهي گزینهي مناسبتر ،به سمت برند رقيب
گرایش پيدا كنند .لذا ،اخيراً بازاریابان براي توصيف رفتارهاي
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مطلوب پس از مصرف ،به معرفی و بررسی سازهي جدیدي به نام
«عشق و احساس به برند» پرداختهاند .در واقع ،امروزه اهميتی
كه سازهي عشق و احساسات در زندگی بشر پيدا كرده است ،این
بحث را كانون توجه علوم بسياري قرار داده كه بازاریابی نيز از
این قاعده مستثنی نيست .در این راستا و به منظور كسب
موفقيت و برقراري ارتباط با مشتریان ،شركتها بایستی تالش
كنند تا احساسات و عشق نسبت به برندشان را در مشتریان راضی
به وجود آورند.به مراتب رضایت مشتري در شكلگيري تمایل
خرید آتی مشتریان ،عامل مهمی بهشمار میرود .همچنين
مشتریان راضی به احتمال زیاد از تجربهي خودشان نزد دیگران
صحبت خواهند كرد؛ این امر بهویژه در فرهنگهاي شرقی كه
زندگی اجتماعی بهگونهاي شكل یافته كه ارتباطات اجتماعی با
دیگر افراد جامعه را بهبود میبخشد ،از اهميت بيشتري برخوردار
است .احساس ،در ادبيات تحقيقی ،بهعنوان پاسخی به محركهاي
بيرونی در نظر گرفته میشود كه به كنش میانجامد .احساس،
نقش كليدي در تصميمگيري و رفتار خرید ایفا مینماید.
مصرفكننده هنگام جستوجوي اطالعات ،با احساس درگير
است و كاالهاي گوناگون را با هم مقایسه مینماید و تصميم به
خرید میگيرد و كاالهایی كه تاكنون خریده است را مرتب
میسازد .از این رو ،میتوان دید كه مصرفكنندگان در سراسر
فرآیند ابتياع ،درگير عواطف خود هستند .بنابراین مطالعهي
احساس و اثر آن بر قصد خرید آتی ،میتواند به دانشگاهيان و
بازاریان كمك نماید تا درک خوبی از نقشی كه احساس در ایجاد
قصد خرید دارد ،داشته باشند.
نتیجهگیری
افراد با استفاده از درک احساسات میتوانند تعامالت راحتتري
داشته باشند .احساسات در روابط طرفين ،باعث تسهيل در
تعامالت میگردند.
قصد تكرار خرید ،فرآیند مراجعه و خرید چندبارهي كاالها و
خدمات از یك فروشگاه در بلندمدت است كه عمدهترین دليل
آن ،تجربيات مثبت پس از خرید است .بسياري از بررسیهایی
كه در زمينهي وفاداري انجام شدهاند ،بر رابطهي مثبت بين
وفاداري مشتري ،ترجيح نام تجاري و قصد خرید مجدد تأكيد
كردهاند .همچنين ثابت شده است مصرفكنندگانی كه از سطح
رضایتمندي باالتري برخوردارند ،قصد و تمایل بيشتري به خرید

مجدد و پيشنهاد دادن به دیگران دارند .بررسیهاي جاري
انجامشده در خردهفروشیهاي الكترونيك و خرید الكترونيك،
نتایج مشابهی را بهدنبال داشته است.
مشتریان براي تجربه كردن حاالت عاطفی خاص یا رسيدن به
اهداف احساسی ،در فرآیندي به نام «برانگيختگی عاطفی» خرید
میكنند .احساسات میتوانند باعث ایجاد لذت یا رضایت شوند و
همچنين میتوانند به مشتريها این آگاهی را بدهند كه
خریدشان ممكن است از احساس نارضایتی یا ناراحتی آنان
جلوگيري كند .احساسات بر تصميمگيري اثر میگذارند .خرید
هرچه باشد ،مصرفكننده باید ارتباط عاطفی مثبتی بين خود و
محصول شما برقرار كند .احساس مثبت میتواند شامل برآورده
شدن یك خواسته ،حمایت از ارزشها یا احساس امنيت و حمایت
باشد.
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