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 مقدمه
 زین يیهاتفاوت ،هاشباهت نیدرع كه انداحساس بر یمبتن يیرفتارها ،یطلبتنوع و 1یتفنن ديخر
 كه است دهیچیپ و یفور ،یانناگه یديخر ،یتفنن ديخر .دارند یختشناروان و یاجتماع أمنش در
 در موجود یهانيگزيجا و اطالعات ةآگاهان یبررس از نعما ،یریگمیتصم نديافر سرعت ،آن در

 یهاتياولو و ینیع یابيارز توانیم را یتفنن ديخر قت،یحقدر .شودیم محصول كي انتخاب
  .كرد فرض ديخر نديافر در فرد یاحساس

 یتفنن ديخر رفتار یبررس یبرا را الزم ینظر چارچوب كه دارد وجود یاریبس یهاپژوهش
 ريز موارد جمله از یيرهایمتغ هب طومرب را ديخر نوع نيا علل هك يیهاپژوهش آورد؛یم فراهم

  :(1998 فرل، و یبت ؛1996 برروس، ؛1995 شر،یف و رك) دندانیم

 ؛(یخودآگاه ت،یشخص لمث) یشناختروان یهایژگيو .1

 ؛(جانیه و هااحساس د،يخر از بردنلذت ،مثال عنوان به) انهيگرالذت مصرف .2

 .(پول ،ديخر انجام یبرا موجود زمان الًمث) یتیموقع یرهایمتغ .3

 با ،یجانیه و انهيگرالذت یازهاین رفع یراستا در یتفنن ديخر گفت توانیم ،مجموع در
 (.1991 رن،یپ ؛2000 هاسمن،) ردیگیم صورت یاجتماع تعامل یحت و یسرگرم ح،يتفر هدف

 را ديخر نوع نيا ها،پژوهش از یعضب جينتا .است بوده متفاوت نهیزم نيا در هاپژوهش جينتا
 گريد یادسته یهاافتهي كهیدرحال .است داده نشان نامطلوب را كنندهمصرف یابيارز و نادرست

 تجارب از و دانندینم اشتباه را ديخر نوع نيا ،كنندگانمصرف كه ستا آن انگریب هاپژوهش از
 را یتفنن ديخر رفتار رو،نيا از .كنندیم ادي مطلوب یابيارز كي عنوانبه خود یتفنن ديخر ةگذشت

 .كرد مطالعه یابيبازار یایدن در ،معما كي صورتبه توانیم
 با ههمواج در ،كنندهمصرف كه افتدیم اتفاق یزمان یتفنن ديخر ،شد گفته كهطور همان

 و كندیم حساسا محصول ديخر یبرا را یآن یازهیانگ ،ژهيو يیهاتیموقع و خاص يیرهایمتغ
 توانیم را ديخر رفتار نوع نيا رب رگذاریثتأ یرهایمتغ .كند مقاومت زهیانگ نيا برابر در تواندینم
 یپ در و نهیزم نيا در زین رو شیپ ژوهشپ .داد قرار یداخل و یخارج عوامل یكل ةطبق دو در
 .است شده انجام مترو مسافران در یتفنن ديخر رفتار بر ثرؤم یرهایمتغ و عوامل از یعضب افتني

 لیقب از یمتفاوت یكاالها ،تهران مترو در كه بود نكته نيا به توجه ،موضوع انتخاب علت
 ،اغلب و رسدیم فروشبه... و ريالتحرلوازم ،يیغذا مواد جات،یبدل ،یبهداشت و یشيآرا لوازم

 در كه ستا ذكر انيشا كنند؛یم یداريخر را هامحصول از دسته نيا ،دفعاتبه خانم مسافران

                                                           
1. Impulse buying behavior 
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 اتیادب یمبنا بر عالوه،به .نكرد ديخر مترو در آقا مسافر كي یحت پژوهش، نيا انجام طول
 توجه با (.2003 برجس، و یكل) پردازندیم (یتفنن) ديخر نوع نيا به مردان از شتریب زنان زین موجود

 یبرا یاصل محرك عنوان به (كاالها تنوع به توجه با) موجود یهامحصول ابتدا در نكته، نيا به
 تیجذاب از جدا) زین حاضر ةمطالع یاصل ضرورت و تیاهم كه شد گرفته درنظر یتفنن ديخر

 ةلیوس مترو چراكه است؛ دارانيخر از دسته نيا سالمت و هامحصول تیفیك به توجه ،(موضوع
 تعداد، نيا از كه كندیم جاهجاب را مسافر 2،200،000 از شیب روزانه كه است یعموم ونقلحمل

 یعني ؛(رسانه مترو تيسا) دهندیم لیتشك هاخانم را درصد 43 و انيآقا را مسافران از درصد 57
 (خانم مسافران تعداد) رقم نيا به دقت كه ندكنیم استفاده مترو از خانم 946،000 از شیب روزانه

 انجام رانمساف با كه يیاهمصاحبه با ،درادامه .سازدیم یضرور را نهیزم نيا در پژوهش انجام زین
 خانم مسافران در یتفنن ديخر رفتار بر یعوامل چه كه دش مطرح یشتریب قوت با الؤس نيا شد،
 .ستا رگذاریتأث مترو

 كه است ذكر انيشا .ميكرد مطالعه را حوزه نيا ینظر یمبان ابتدا ،پرسش نيا به پاسخ یبرا
 نيترمناسب انتخاب یبرا .است گوناگون و متنوع اریبس ،یتفنن ديخر در یبررس مورد یرهایغمت

 ميكرد تالش و كرده مصاحبه مرتبط، یكل یهاؤالس طرح با و مسافران از یتعداد با رها،یمتغ
 ،نفر 40 از شیب با مصاحبه انجام با .میكن نییتع پژوهش یبرا را یاصل یرهایمتغ و ثرؤم عوامل

 .آمد نخواهد دستبه یديجد ۀداد و است بوده یكاف هامصاحبه تعداد كه شد حاصل نانیاطم
 .است شده آورده مصاحبه از یكوتاه بخش ،درادامه

 چون !نه كه ازین ...كننیم ديخر به مجبور رو آدم و دنيجد فروشن،یم مترو تو كه يیزایچ ...[:خانم]
 .كنم ديخر كه شمیم وسوسه شتریب فروشن،یم یمختلف یزایچ
 .كردم ديخر و بودم خوشحال امروز !یجور نیهم ...[:خانم]
 !اديز نه اما شمیم مونیپش ...خرمیم رو كیكوچ یزایچ يیوقتا هي !داره یخوب حس ديخر ...[:خانم]

 ةیاول میمفاه مطابقت و محتوا لیتحل روش از استفاده با مصاحبه از حاصل یهاداده لیتحل با
 د؛ش نییتع ،یبررس یبرا مناسب یرهایمتغ ،یتفنن ديخر رفتار ةنیزم در موجود اتیادب با آمدهدستبه
 از یئجز توانیم را خوب احساس و شادبودن ،یخوشحال مانند یمیمفاه باال متن در مثال، یبرا
 لذت و مصرف به ليتما محصول، یریدرگ عوامل ،بیترتنیمهبه .آورد شماربه مثبت جانیه ریمتغ

 .شد یبررس ريز یهاهیفرض قالب در گريكدي بر و یتفنن ديخر بر آنها ریثأت و شدند انتخاب زین
H1: دارد ریثأت (یتفنن ديخر در) مثبت یهاجانیه بر ،محصول یریدرگ. 

H2: ستا رگذاریثتأ یتفنن ديخر رفتار بر ،محصول یریدرگ. 

H3: دارد ریثأت ،لذت و مصرف به ليتما بر ،محصول یریدرگ. 

H4: ستا رگذاریثتأ (یتفنن ديخر در) مثبت یهاجانیه بر يیگرالذت. 
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H5: دارد ریثأت یتفنن ديخر رفتار بر يیگرالذت. 

H6: است رگذاریتأث یتفنن ديخر رفتار بر ،مثبت یهاجانیه. 
 

 پژوهش ینظر ةنیشیپ

 ارائه آن درمورد یمتعدد فيتعار و گرفته انجام یتفنن ديخر رفتار ةنیزم در یشماریب یهاپژوهش
 يیهامحصول انواع از یعضب و محصول ریثأت ةمطالع به بارنیاول یبرا (1950) وركل .است شده

 ءجز (1962) سترنا .(2013 ورگننتم،یم و بكت) رسندیم فروشبه شتریب یتفنن ديخر در كه پرداخت
 را ديخر رفتار وا .ددا ارائه یتفنن ديخر رفتار فيتعر یبرا را یچارچوب كه ستا یپژوهشگران نینخست

 یبندمیتقس (ینتفن اي ناخواسته) نشدهیزيربرنامه و شدهیزيربرنامه ديخر رفتار یكل ةدست دو به
جست زمانبر و ریگوقت نديافر شامل شدهیزيربرنامه ديخر رفتار ،یبنددسته نيا به توجه با .كرد
 ديخر كهیدرحال .است بودهمحصوالت  ديخر یبرا یيعقال یریگمیتصم سپس و اطالعات یوجو

 وجه و گرفته صورت یقبل یزيربرنامه بدون كه دارد یيدهايخر یتمام به اشاره نشدهیزيربرنامه
و  پارك ؛1991 رن،یپ ؛1962 استرن،) است ديخر یبرا یریگمیتصم ینسب سرعت آن، ةمشخص

 :نمود میتقس دسته چهار به را یتفنن ديخر رفتار نیهمچن یو (.2006 ،همكاران
 شده یزيربرنامه یحد تا محصول ديخر یبرا ،یتفنن ديخر از نوع نيا در :شدهیزيربرنامه .1

 و انتخاب یبرا یریگمیتصم .است نشده گرفته درنظر ديخر یبرا یخاص یمحصول اما است،
 ؛دريپذیم ریتأث فروشگاه یداخل طیمح و یشبردیپ یهاتیفعال از ،محصول ديخر

و...  غیتبل دنيد اي فروشگاه در آن ۀمشاهد با و است داشته ازین محصول به داريخر :یادآوري .2
 ؛دكنیم یداريرا خر محصول آن، دربارۀ

 ،آن دربارۀ یقبل ةتجرب چیه بدون و دهيد را محصول بارنینخست یبرا داريخر :یشنهادیپ .3
 یآگاه نبود و یاطالعیب ۀكنندیادآوري ،یتفنن ديخر با آن زيتما وجه .خردیم را محصول

 ؛است محصول از یقبل

 كي یعاد یالگوها ،یتفنن ديخر نوع نيا در .محصول ديخر یبرا یفور ازین و ليتما :خالص .4
 (.1962 استرن، ؛2013 ورگننتم،یم و بكت) شودیم شكسته درهم ديخر رفتار

 تا فيتعار نيا. دارد وجود كنندهمصرف رفتار اتیادب در یتفنن ديخر درمورد یفراوان فيتعار
 به ،فيتعار نيا مشترك عناصر .بود محصول بر متمركز كننده،مصرف یجا به 1982 سال از قبل
  :است ريز شرح

 ؛كم یزيربرنامه با اي یقبل یزيربرنامه بدون یديخر .1
 ؛ديخر یبرا یآن میتصم اي یریگمیتصم حد از شیب سرعت .2
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  ؛یقو یجانیه و یاحساس محرك كي حضور .3
 (.1987 رك، ؛1991 رن،ی)پ ديخر از پس یمانیپش و یتينارضا .4

 ديخر با را (ناخواسته) نشدهیزيربرنامه ديخر ،پژوهشگران از یعضب كه است ذكر انيشا
 یتفنن ديخر عنوان به ،ديخر كي درنظرگرفتن یبرا الزم یشرط را آن و دهندیم ارتباط یتفنن

 یتفنن ديخر الزاماً نشده،یزيربرنامه ديخر هر كه داشت توجه ديبا .(1995 شر،یف و رك) دانندیم
 :از عبارتند ديخر نوع دو نيا نیب زيتما وجه (.1989 ر،ي)آ شودینم محسوب

 ا،ی)دوالك ردیگیم انجام یتركوتاه زمان در ،نشدهیزيربرنامه ديخر با سهيمقا در یتفنن ديخر 

 (؛2000
 ؛دهدیم رخ محصول با مواجهه از پس ،ديخر یبرا میتصم ،یتفنن ديخر در 
 (؛1987 )رك، است شتریب یتفنن ديخر در یریگمیتصم سرعت 

 (.1962 )استرن، است ديخر یبرا ريناپذمقاومت و یقو ،یناگهان ازین كي احساس ةتجرب ،یتفنن ديخر 

 دار،يخر یشخص یهایژگيو ،طیمح :جمله از د؛ريپذیم ریتأث یمختلف عوامل از ،یتفنن ديخر
 و بكت) یشناختتیجمع یهایژگيو یحت و یفرهنگ -یاجتماع مختلف یرهایمتغ محصول،

 .یداخل و یخارج عوامل :دكر میتقس یكل ةدست دو به توانیم را عوامل نيا .(2013 ورگننتم،یم
 جلب یبرا ،ابيبازار یسو از كه اشاره دارد یيهامحرك و یابيبازار یهانشانه به ،یخارج عوامل
 (.2000 فابر، و اني) شوندیم كنترل و یطراح ،كنندگانمصرف توجه
 به یفور ازین ،یغاتیتبل یهامشوق لیقب از یبصر یهانشانه ۀمشاهد هنگام كنندگانصرفم

 .(2000 ا،یدوالك ؛1987 )رك، كنندیم تجربه را محصول ديخر
 یهاتحال یبررس ،شخص بر میمستق طوربه ،یتفنن ديخر در یداخل عوامل توجه كانون

 یهایژگيو و (یشناختتیجمع عوامل و یهنجار یابيارز ،جانیه و هااحساس )مانند یو یدرون
 شامل یعوامل نیچن .(2002 كاسن، و ی)ل كندیم یتفنن ديخر ریدرگ را شخص كه است یفرد

 .دهدیم نشان را یتفنن ديخر رفتار به شيگرا زانیم كه است كنندهمصرف یتیشخص یهایژگيو
 اديز احتمالبه فرد كي در آن، كهشده است  فيتعر یادرجه و زانیمعنوان  به شيگرا نيا

 ۀنحو در یشخص یژگيو كي عنوان به نیهمچن .كندیم دهینسنج و یفور ناخواسته، یدهايخر
 .(2000 ا،یدوالك ؛2003 ،و همكاران )جونز شودیم فيتعر یطیمح یهامحرك به پاسخ

 به و است یتفنن ديخر (یدرون) یداخل عوامل بر تمركز ،حاضر پژوهش در نكهيا لیدلبه
 در رهایمتغ نيا ،است شده پرداخته يیگراتلذ و مثبت یهاجانیه ،محصول یریدرگ آثار یبررس
 .وندشیم داده حیتوض ادامه

 ریثأت یتفنن ديخر بر شدتبه كه شودیم گرفته درنظر یمهم ریمتغ وخوخلق اي عواطف
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 و حد ۀكنندمنعكس ،مثبت یهاجانیه و هااحساس واطف،ع (.1993 گاردنر، و )رك گذارد یم
. (1998 فرل، و ی)بت است ريپذتعامل كامالً و آگاه فعال، ،مشتاق ،شخص آن در كه است یزانیم

 یهامحرك به نسبت او یهاواكنش ،شخص یروح یهاالتح ۀدهندنشان عنوانبه مفهوم، نيا
 است شده فيتعر (و... ديخر یهامشوق ،نظر مورد و مطلوب یهامحصول ،مثال یبرا) یطیمح

 عواطف بر زین كنندگانمصرف یقبل یهاديخر تجارب نیهمچن (.2006 ،و همكاران )پارك
  (.2000 )هاسمن، دارد ارتباط یتفنن ديخر رفتار یهازهیانگ با و است رگذاریثأت

 را مثبت عواطف) دارد یخوب احساس فرد كهیهنگام كه ستا آن انگریب یشناسروان اتیادب
 (.1984 زن،ي)آ دده بروز حالت نيا حفظ یبرا را يیرفتارها كه دارد احتمال شتریب ،(كندیم تجربه

 رفتار بر ثرؤم عوامل ريسا بر كه ستا یادهیچیپ تیموقع یحت و یفرد ریمتغ عواطف، ،درمجموع
 (.1990 ن،ی)ج گذاردیم ریثأت زین يیگرالذت جمله از ،یتفنن ديخر

 قيطر از و است یفرد و یذهن شتریب كه است یریمتغ ،ديخر ةانيگرالذت ارزش و يیگرالذت
 (.1990 ،ی)شر شودیم درك فهد به یابیدست در یعاملعنوان  به ،یسرگرم و حيتفر ،یخوش

 تا است یانرو یهازهیانگ و هااحساس بر متمركز شتریب ،يیگرالذت و مصرف به ليتما ،درواقع
نشان ديخر يیگرالذت بعد ،گريد عبارتبه (.2010 ،و همكاران )شارما محصول یعملكرد یايمزا

 (.1982 هولبروك، و )هرچمن رودیم شماربه زین ديخر یجانیه یهازهیانگ دهندۀ

 .است محصول (یذهن تی)اهم یریدرگ ،یتفنن ديخر رفتار هب طوبمر میاهمف از گريد یكي
 (محصول نجايا )در ءیش كي با فرد ۀشدادراك ارتباط عنوان به توانیم را محصول یریدرگ

 اتیادب در اگرچه (.1995 ،یكوفسكي)زا كرد فيتعر هاارزش و قيعال ،یذات یازهاین براساس
پژوهش جينتا ،است نشده یاديز توجه یتفنن ديخر و محصول یریدرگ نیب ارتباط به ،مربوطه

 كه یكنندگانمصرف كه ستا آن انگریب و كندیم ديیأت را ریمتغ دو نيا نیب ةطابر ،شدهانجام یها
 تجربه را محصول آن ديخر از یشتریب لذت ،دارند خاص محصول كي با یشتریب یذهن یریدرگ

 (.1958 كپفر، و لورنت) كنندیم
 از یشكل ،یتفنن ديخر است؛ یعاد ديخر با وتمتفا كامالً ،یتفنن ديخر در محصول یریدرگ

 نوع نيا (.2013 ورگننتم،یم و بكت) است كم یریدرگ با يیهامحصول ديخر یبرا یریگمیتصم
 محصول ديخر از را یمناسب و مثبت یابيارز ،انداريخر كه افتدیم اتفاق یزمان شتریب د،يخر

 (.2006 ،و همكاران پارك ؛1989 فابر، و )اگن كنند برآورد

 

 پژوهش یتجرب ةنیشیپ

 :شودیم حيتشر یتفنن ديخر مورددر شدهانجام یهاپژوهش از یبعض ،1 جدول در
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  یتجرب ةنیشیپ .1 جدول

 پژوهش عنوان
 پژوهشگران

 جهینت نمونه یبررس مورد یرهایمتغ
 سال

تنوع و یتفنن ديخر
 یطلب

 و همكاران شارما
(2010) 

 یآن یهازهیانگ و هایژگيو
 زشیانگ سطح ،كنندهمصرف

 یخودكنترل و مطلوب

خرده دارانيخر
 یفروش

 یآن یهازهیانگ نیب مثبت ارتباط وجود .1
 مطلوب زشیانگ سطح و كنندهمصرف

 ؛یطلبتنوع و یتفنن ديخر با
مصرف یآن یهازهیانگ نیب رابطه وجود .2

 زشیانگ سطح و یتفنن ديخر با كننده
 ؛یطلبتنوع با مطلوب

 ریمتغ نیب معكوس ارتباط وجود .3
 ارتباط و یتفنن ديخر با یكنترلخود

 ؛یطلبتنوع با عامل نيا میمستق
 یآن یهازهیانگ نیب معكوس ةرابط وجود .4

 در مطلوب زشیانگ سطح و كنندهمصرف
 یطلبتنوع و یتفنن ديخر

 یتفنن ديخر
 ديجد یهامحصول

 (یتجرب یپژوهش)

  لویسهارمن
(2009) 

زهیانگ و یشناخت یهانديفرا
 كنندهمصرف یها

 كنندگان مصرف
 ديجد محصول مورددر یآگاه كسب .1
 ةتجرب یبرا كنندگانمصرف اقیاشت .2

 یتفنن ديخر رفتار و قصد در جانیه

 بر فرهنگ آثار
 تيرضا
 در كنندهمصرف

 ديخر یهامیتصم
 یزيربرنامه و یتفنن

 شده

 كاسن و یل
 (2007) 

جمع اي يیفردگرا) فرهنگ
 و (كنندهمصرف يیگرا

 در یگريد شخص حضور
 ديخر زمان

 كنندگانمصرف
 :كشور چهار در

 كايآمر

 ایاسترال
 سنگاپور

 یمالز

 گرانيد از ،یمتفاوت طوربه كنندگانمصرف .1
برنامه و یتفنن ديخر یهاتیموقع در
 مت،یق كنترل از پس یحت و شدهیزير

 .رنديپذیم ریتأث
مصرف به نسبت فردگرا كنندگانمصرف .2

 -یتفنن ديخر از گراجمع كنندگان
 زمان در یگريد شخص كهیهنگام

 تيرضا -باشد داشته وجود ديخر
 .دارند یشتریب

 یتفنن ديخر
 مدگرا یهامحصول

 و همكاران پارك
(2006) 

 يیگرالذت یریدرگ
 مثبت یهااحساس

 انيدانشجو
 ديخر با ریمتغ هرسه انیم مثبت ةرابط وجود

 یتفنن

 كنم، لمس را آن اگر
 داشته را آن ديبا

 باشم

 لدرزيچا و پك
(2006) 

 حس و یفرد یهاتفاوت
 المسه

 انداريخر
 یهاتفاوت و مسهال حس نیب ارتباط وجود
  .یتفنن ديخر به ليتما رد یفرد

 محصول یهایژگيو
 ديخر به شيگرا در

 یتفنن

 و همكاران جونز
(2003) 

 و كنندهمصرف یهایژگيو
 محصول

 كنندگانمصرف

 رفتار رب محصول یهایژگيو از یعضب .1
 .گذاردیم ریثأت یتفنن ديخر

 عنوان به محصول (تیاهم) یذهن یریدرگ .2
 ليتما بر كه شد افتي یمهم ریمتغ

 از محصول ديخر به كنندگانمصرف
 .ستا رگذاریثتأ خاص يیكاال ةطبق
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 پژوهش یمفهوم مدل
 

 

 

 

 

 
 

 

 یمفهوم مدل قالب در یبررس مورد یرهایمتغ .1 شكل

 

 پژوهش یشناسروش
 از ،یكاربرد ،هدف نظر از حاضر پژوهش .كرد یبررس توانیم مختلف ابعاد از را پژوهش روش
 ظلحابه و یمقطع ،زمان نظر از ،یهمبستگ -یشيمایپ -یفیتوص :اطالعات یآورجمع ۀنحو نظر
  .است پهنانگر ،يیژرفا

 صرفه به مقرونو...  زمان ،یمال نظر از اي ستین ريپذامكان یآمار ةجامع كل ةمطالع یگاه
 در .كرد مطالعه و انتخاب را جامعه آن از یانمونه توانیم یموارد نیچن در ؛رسدینم نظربه

 ،پژوهش ةجامع كه یهنگام .بودند تهران مترو خانم مسافران ،یآمار ةجامع حاضر، پژوهش
 یریگنمونه روش از توانیم نباشد، ترسدس در آن افراد كامل رستفه و باشد گسترده و بزرگ
خوشه اي یگروه ؛ستین فرد ،یریگ هنمون واحد ،یاخوشه یریگنمونه در .كرد استفاده یاخوشه

 یواحدها كه یعناصر تمام ستین الزم روش نيا در (.116 :1390 زاده،رمضان) است افراد از یا
 را هاخوشه تمام فهرست ديبا فقط بلكه ؛شوند فهرست دهندیم لیتشك را يینها یریگنمونه

 كه -یامرحلهكي یاخوشه یریگنمونه صورت دو به اجرا نظر از یاخوشه یریگنمونه .كرد هیته
 كه -یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه و -شوندیم انتخاب اول ةمرحل در هاخوشه ،آن در

 ةجامع نكهيا لیدلبه (.717 :1388 ،يیرزای)م دریگیم انجام -دنشویم نییتع مرحله دچن در هاخوشه
 در .شدیم استفاده یاخوشه یریگنمونه روش از ديبا بود، گسترده و بزرگ حاضر پژوهش یآمار

 كه بود (4 و 2 ،1 خطوط) ونقلحمل خط سه یدارا تهران شهر مترو پژوهش، نيا انجام زمان
 ؛شد نییتع یامرحلهكي یاخوشه روش از استفاده با و خانم مسافران نیب از نظر، مورد ةنمون

 ةنمون كي از و محدود ۀحوز به گسترده ۀحوز از جزء، به كل از حركت ،روش نيا در یریگنمونه نديافر

درگیری 
 محصول

های احساس

 مثبت

 گرايیلذت

رفتار خريد 
 تفننی

H1 

H3 

H5 H2 

H4 

H6 
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 میتقس یاصل ةخوش سه به مترو ةگانسه خطوط ابتدا در ،منظورنيبد .است كوچك ةنمون كي به بزرگ
 در حضور با داده یآورجمع یبرا .نددش نییتع هاخوشه نیب از یتصادف صورتبه نمونه یاعضا و شد

 لیتكم را هاپرسشنامه كردند،یم ديخر مترو در كه یمسافران و شد انجام هامصاحبه مترو، یهاواگن
  .كردند

 ةنمون حجم از استفاده فرمول، از استفاده :دارد وجود كرديرو نيچند ،نمونه حجم نییتع یبرا
 از ،پژوهش نيا در (.184 :1388 ،يیرزای)م شرشدهتمن یهاجدول از استفاده و مشابه یهامطالعه
 اي) تیموفق احتمال و جامعه انسيوار مقدار كهیزمان .دش استفاده مورگان و یكرجس جدول

 و یكرجس جدول از توانیم ،است دشوار آن ريمقاد نییتع اي ستین مشخص ر،یمتغ (شكست
 توانیم آن از استفاده با كه اندكرده فراهم را یجدول مورگان و یكرجس .كرد استفاده مورگان

 جدول، نيا اساسبر (.132 :1390 زاده،رمضان) كرد برآورد جامعه حجم یرو از را نمونه حجم
 .بود خواهد 384 ،نمونه تعداد حداكثر باشد، شتریب نفر 100،000 از جامعه یاعضا تعداد كهیزمان

 كنند،یم استفاده مترو از (رسانه مترو تيسا از نقل به) خانم 946،000 از شیب روزانه آنجاكه از
 .بود خواهد 384 زین حاضر پژوهش یبرا نمونه تعداد

 

 جامعه حجم یرو از نمونه حجم نییتع .2جدول

 جامعه حجم 95/0 نانیاطم سطح در نمونه حجم

382 75،000 
383 10،000 
384 1،000،000 

 134 :1390 زاده،حسن :منبع                              

 
 و یعموم یهاالؤس :بود جداگانه قسمت دو شامل ،پرسشنامه یمحتوا كه است ذكر انيشا
 دفعات تعداد و التیتحص ،تأهل تیوضع سن، دربارۀ ،یعموم یهاسؤال بخش در .یتخصص

 شد استفاده معتبر یهااسیمق از ،یتخصص یهاؤالس بخش در .شد پرسش ماه كي رد فرد ديخر
 یتمام سنجش یبرا یانهيگزپنج كرتیل از .شد هیته الؤس 14 شامل استاندارد یاسشنامهپر و
 در ریمتغ هر یهاؤالس تعداد و منبع شده،استفاده یهاسازه .شد استفاده یتخصص یهاؤالس

  :است شده خالصه ريز جدول
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  مطالعه مورد یهاسازه و رهایمتغ .3 جدول

 سازه منبع هیگو تعداد ریمتغ نام فیرد

 Zaichkowsky 4 یریدرگ 1

1985 

 محصول ینسب تیاهم
 محصول متفاوت یهایژگيو درك

 خاص یتجار نام با محصول كي حیترج

 ,Beatty & Ferrell 4 مثبت احساس 2
1998 

 زدهجانیه

 یراض

 خوشحال
 مشتاق

 ,Hausman 3 يیگرالذت 3
2000 

 یكنجكاو حس یارضا

 ديجد یهاربهتج كسب
 محصول مصرف از بردنلذت

 .Han, et al 3 یتفنن ديخر 4
1991 

 ديجد یهامحصول ديخر به ليتما

 مختلف یاهیژگيو با محصول یبررس

 ديخر از پس تيرضا

 
 جينتا قيطر از كه شد انجام آزمونشیپ ینفر 30 ةنمون كي در ،یرسم ینظرسنج از قبل

  .شد اعمال پرسشنامه یهاالؤس و ینظرسنج یمحتوا در الزم یهااصالح ،نآ از آمدهدستهب
 یهاروش از (يیايپا و يیروا سنجش) شدهیآورجمع یهاداده صحت و تیفیك از نانیاطم یبرا
 :بودند توجه مورد ريز موارد يیروا سنجش یبرا .شودیم حيشرت ادامه در كه شد استفاده یمختلف

 یهارییتغ اعمال و متخصص استادان از نفر هفت یسو از پرسشنامه یبررس :محتوا اعتبار
 شان؛يهادگاهيد از استفاده با الزم

  ؛نمونه یاعضا از نفر 15 از يینها ةپرسشنام درمورد یاهنظرخو :یصور اعتبار
 استاندارد ةپرسشنام از یریگبهره لیدلبه پژوهش، نيا ۀساز اعتبار نییتع یبرا :سازه اعتبار

 اعتبار، نيا در .است شده گرفته كاربه یديیأت یعامل لیتحل روش (معتبر یهااسیمق از برگرفته)
 96/1 از شتریب t مقدار ،خود ۀساز با یعامل بار اگر .دوش محاسبه هيگو هر یعامل بار ديبا ابتدا در

 ،پژوهش نيا در .دارد را سازه آن یریگاندازه یبرا الزم تیقابل نظر مورد ةيگو باشد، داشته
 ؛نداهداشت معناداری سهم مربوطه ۀساز گیریاندازه در و اند شده معنادار عاملی بارهای تمامی
 يیروا از ،مربوطه ۀساز یبرا شدهانتخاب یهاشاخص تیاهم نییتع یبرا :یصیتشخ يیروا

 .دشویم یبررس شدهاستخراج واريانس میانگین شاخص كمك با و شودیم استفاده یصیتشخ
 ريز جدول در حاضر، ةمطالع یبرا AVE به مربوط ريمقاد .ددار قرار 1 و 0 ۀباز در AVE مقدار
 :است شده داده نشان
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 AVE ریمقاد .4 جدول
 ریمتغ یریدرگ هااحساس ییگرالذت یتفنن دیخر

77/0 74/0 84/0 80/0 AVE 

 

 آن ريمقاد و استفاده (كرونباخ یآلفا) یدرون یهمسان روش از ،پرسشنامه يیايپا سنجش یبرا
 :است شده خالصه 5 جدول در جينتا .دش محاسبه SPSS افزارنرم از استفاده با

 

  كرونباخ یآلفا ریمقاد .5جدول

 ریمتغ یریدرگ هااحساس ییگرالذت یتفنن دیخر كل

 ∝ كرونباخ 72/0 82/0 82/0 81/0 87/0

 

 پژوهش یهاافتهی
 یهاؤالس یهاادهد لیتحل یبرا یفیتوص آمار از ها،هیفرض آزمون و هاداده لیتحل و هيتجز یبرا

 یهاهمعادل یسازمدل سطح در ،یاستنباط آمار از و (یشناختتیجمع یهایژگيو) یعموم
 درادامه ،لیتحل جيتان .بودند LISREL و SPSS استفاده، مورد یافزارهانرم .دش استفاده یساختار

 ارائه یآمار ةنمون یهایژگيو به مربوط اطالعات ل،او بخش در .شودیم انیب بخش دو در و
 :دشویم

 نمونه افراد یشناختتیجمع یهایژگیو .6 جدول

 یفراوان شاخص

 زن تیجنس

 متأهل مجرد تأهل تیوضع

 4/69 % 6/30% 

 سن
 نيريسا 33 -37 28 -32 23 -27 18 -22

25 % 2/47 % 7/16% 8/2 % 3/8 % 

 یدكتر ارشد یكارشناس یكارشناس یكاردان پلميد التیتحص

 4/19 % 1/11 % 7/41 % 8/27 % 0 % 

 <6 4-6 2-3 1 0 ديخر دفعات

 % 7/16 % 9/7 % 8/52 % 3/14 % 3/8 ماه كي در

 یبرا .شد دنخواه داده پاسخ پژوهش یهاهیفرض و شوندیم یابيارز رهایمتغ وم،د بخش در
 نةیزم در جامع ینگرش كه شده استفاده یساختار ةمعادل یسازمدل از هاهیفرض آزمون و لیتحل
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 مدل برازش یابيارز مهم، راحلم از یكي روش، نيا در .است شدهمشاهده و پنهان یرهایمتغ
 و خوب حد چه ات مفروض دلم یعني ،دارد تناسب مدل شود یم گفته یوقت ساده، انیب به .است

 رياس و یكا مجذور آزمون ،مدل تناسب شاخص نيترمهم .است شده یطراح درست
 شده انیب ريز جدول در حاضر پژوهش یابر هاشاخص نيا ريمقاد .است هيثانو یها شاخص

 :است
 

 برازش یهاشاخص .7 جدول

 جهینت مجاز حد  مقدار برازش یهاشاخص

 قبول قابل و معنادار ≤ 3  14/1 یآزاد ةدرج بر دو یكا
RMSEA (برآورد یخطا مربعات نیانگیم ةشير) قبول قابل و معنادار ≤ 1/0 039/0  

GFI (برازش يیكوین) قبول قابل و معنادار ≥ 9/0 930/0  

CFI (افتهيليتعد یبرازندگ) قبول قابل و معنادار ≥9/0 910/0  

NFI (شدهنرم برازندگی) قبول قابل و معنادار ≥9/0 920/0  

NNFI (نشدهنرم برازندگی) قبول قابل و معنادار ≥9/0 910/0  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش یساختار مدل. 2 شكل

 
 و ریمس بيضر ريمقاد از پژوهش، یهاهیفرض سنجش یبرا :پژوهش یهاهیفرض به پاسخ

 یعني باشد، 96/1تا  -96/1 بازۀ از خارج t ۀآمار مقدار اگر .شودیم استفاده t ۀآمار

  ( /  ,  /  )t 1 96 1  ۀباز از خارج اگر و شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم سطح در هیفرض نيا 96
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  یعنيباشد،  58/2 تا -58/2 ( /  ,  /  )t 2 58 2  .دشویم ديیأت درصد 99 نانیاطم سطح در 58
 :است هشد خالصه 8 جدول در پژوهش یهاهیفرض یبررس جينتا

 
 پژوهش یهاهیفرض آزمون جینتا .8 جدول

H آمارة ریمس بیضر هیفرض t جهینت نانیاطم سطح 

 تأيید %99 58/0 34/3 .است رگذاریتأث مثبت یهاجانیه بر محصول یریدرگ 1
 رد - /30 89/1 .است رگذاریتأث يیگرالذت بر محصول یریدرگ 3
 ديیتأ %99 92/0 14/3 .دارد ریثأت یتفنن ديخر بر محصول یریدرگ 2
 رد - 10/0 40/0 .دارد ریثأت مثبت یهاجانیه بر يیگرالذت 4
 رد - 20/0 -40/0 .است رگذاریتأث یتفنن ديخر بر يیگرالذت 5
 تأيید %99 45/0 86/2 .دارد ریثأت یتفنن ديخر بر مثبت یهاجانیه 6

 

  شنهادهایپ و یریگجهینت
 :كه شودیم مشاهده پژوهش از حاصل یهاافتهي و هاداده لیتحل و هيتجز قيطر از

 ريسا با جهینت نيا .است رگذاریتأث یتفنن ديخر بر مثبت یهاجانیه و محصول یریدرگ
 ديخر به شيگرا ،(2010 ،و همكاران )شارما یطلبتنوع و یتفنن ديخر مانند شده،انجام یهاپژوهش

 و لویهارمنس) ديجد یهامحصول یتفنن ديخر و (2006 ،و همكاران )پارك مدگرا یهامحصول یتفنن

  .دارد یهمخوان (2009 ،همكاران
 یهاپژوهش با ،آمدهدستبه ةجینت .ستا رگذاریثأت زین مثبت یهاجانیه بر محصول یریدرگ

 مدگرا یهامحصول یتفنن ديخر به شيگرا و یتفنن ديخر به شيگرا در محصول یهایژگيو

  .ستا مسوه (2006 ،و همكاران )پارك
 یبرا یتفنن ديخر رفتار ةمطالع با افتهي نيا .ندارد یتفنن ديخر بر یریثتأ ،يیگرالذت ریمتغ

 در تفاوت توانیم را آن علت كه دارد رتيمغا (2006 ،و همكاران )پارك مدگرا یهامحصول
  .دانست مطالعه مورد مكان و هامحصول

 را یمهم نقش ،عواطف و هااحساس ها،پژوهش ريسا یهاافتهي همانند كه ستا ذكر انيشا
 یتفنن ديخر ،مترو در كه كرد یریگجهینت گونهنيا توانیم یعني د؛نكنیم یباز ديخر نوع نيا در

 :كرد خالصه ريز شرح به توانیم را پژوهش نيا ةجینت ن،يبنابرا ؛ردیگیم صورت

 صورت حيتفر و یسرگرم هدف با ،یجانیه و انهيگرالذت یازهاین رفع یراستا در یتفنن ديخر
 نوع نيا به ليتما جاديا در آن تیاهم و محصول نقش به وجهت ن،ایم نيا در كه است گرفته
 به حاضر پژوهش در كه است ذكر قابل) است تیاهم حائز اریبس ،كنندهمصرف در ديخر رفتار
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 اقدام نيا ايآ و ریخ اي است محصول فروش یبرا یمناسب یجا مترو ايآ كه موضوع نيا یبررس
  .(است بوده نظر مد آن مسافران در یتفنن ديخر رفتار ةمطالع صرفاً و نشده پرداخته است، حیصح

 ریثأت كه دارد وجود كنندهمصرف فرهنگ یحت و تیشخص در یثرؤم عوامل ،یتفنن ديخر در
 آن یشناختروان عدب یبررس هب ديبا حاضر پژوهش در آنجاكه از .دارد ديخر نوع نيا بر یمهم

 دشوار یحد تا عمده لیدل سه به پژوهش، نيا یهاافتهي یمبنا بر شنهادیپ ةارائ ،شدیم پرداخته
  :است

 نزد محصول تی)اهم محصول یریدرگ یعني مطالعه، مورد یرهایمتغ تیماه به توجه .1
 كه) يیگرالذت و (است فرد عواطف و هااحساس ۀدهندننشا )كه مثبت یهاجانیه ،(داريخر
 یختشناروان و یذهن شتریب كه (شودیم درك ديخر نديافر در یسرگرم و حيتفر قيطر از

 ؛هستند

 انجام بودندرست در ديردت ،آن از ترمهم و مترو در موجود یهامحصول به دارانيخر ليتما .2
 ؛یتفنن ديخر

  .كنندیم محصول فروش هب اقدام یقانون ریغ طوربه مترو در فروشندگان كهچرا ؛مطالعه مورد مكان .3
 نوع نيا به ليتما كه شد مشخص سخگوپا افراد یهانظر و هاپرسشنامه یبررس با ،درمجموع

 هم اكثراً كه سال 27تا  18 یسن ۀباز در دختران .است شتریب مجرد یهاخانم انیم در ديخر
 ،متأهل یهاخانم كهیدرحال .ندداشت یتفنن ديخر به یرشتیب ليتما یطلبتنوع بودند، دانشجو

 -آن یهاعلت از یكي كه اشتندد ازین بدان خانواده و خود كه دكردنیم یارديخر را یاقالم شتریب
 از بردنلذت به ینوعبه كه است یسن ۀدور نيا عواطف و هااحساس -شد زین ديیتأ كه طور همان

 حیصح یرساناطالع و آموزش شنهاد،یپ نيبهتر ،رونيا از .شودیم منجر محصول مصرف و ديخر
 تصور چراكه (؛...و یآگه تابلو، ،پوستر نصب مانند) است مذكور یهامحصول دربارۀ دارانيخر به
 با سهيمقا رد ،موجود یهامحصول كه ستا نيا مترو یهامحصول از دارانيخر از یاریبس

 تفاوت ،متیق نظر از كهیحالدر .ترندارزان مترو، از خارج یهافروشگاه در شدهعرضه یكاالها
 محصول نيا بهداشت و تیفیك به توجه ،ترمهم ةنكت .هستند زین ترگران یگاه و ندارند یاديز

 به توجه با كه ستا ذكر انيشا انتها در .است ارتباط در كنندگانمصرف سالمت با كه باشد می
 در را یبجال یهاپژوهش ،شدهانجام یهاهمطالع بودناندك و یتفنن ديخر رفتار موضوع تیجذاب

  :از عبارتند آنها از یعضب كه داد انجام توانیم نهیزم نيا
  ؛یفعل پژوهش با آن جينتا ةسيمقا و هامكان ريسا در حاضر موضوع یبررس .1

 ؛و...  یرونیب عوامل :مانند یتفنن ديخر رفتار بر رگذاریثتأ عوامل ريسا نقش یبررس .2

 (....و یخوراك ،یشيآرا )لوازم خاص محصول كي ةنیزم در پژوهش انجام .3
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