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 :چکیده

مصرف کننده  و رفتار اهمیت جریان عوامل موثر در تصمیم گیری خریدبر در این مقاله 

مصرف کننده در و رفتار پرداخته شده چهار چوبی از عوامل مهم و موثر تصمیم گیری خرید 

تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان و عوامل  جریانسپس  شود.میافغانستان عزیز ارایه 

انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان و عوامل تعیین   موثر بر آن، گرایش خریدار و

تصمیم گیری مورد بحث و بررسی قرار  جریاندر  کلیدیکننده سطح درگیری و نقش های 

 گیرد. می

 :مقدمه

ت های بازار یابی هستند، بازاریابی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیاز آن جای

(. برسی عوامل که ب،مموفق با درک چرایی و چکونگی رفتار مصرف کننده آغاز میشود)

از این عوامل بر  یک رفتار مصرف کننده تاثیر گذار هستند و برسی میزان تاثیر هربر روی 

اخت و درک از رفتار مصرف کننده میگردد. بازاریابان باید دستیابی به شنروی رفتار، باعث 

کاالیی را ارایه نماید که برایند عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان باشد و حد اکثر رضایت 

(. ما با در نظر داشت رسوم، سنت ها و عنعنات 1390آنان را تامین نماید)صفرزاده،

ای تحقیق کنیم که مصرف کنندگان افغانستان عزیز کوشش کردیم در مورد عوامل ه

به عنوان مهم ترین عوامل را  عوامل بیشتر از همان برآیند ها متاثر اند. الزاما محققین این 

در ادبیات بازار یابی به خاطر ارزش باالی پیشگویی آن در رفتار خرید مصرف کننده در نظر 

هنگی، اجتماعی، میگیرند. ما در این برسی باالی شش عوامل کلیدی که عوامل فر

روانی، اقتصادی، شخصی، و بازاریابی که چگونه تاثیر در تصمیم گیری خرید مصرف کننده 

یکی از جنبه های مشترک بین همه ما با توجه به میزان تحصیالت،  میکند پرداختیم.

سیاست ها و یا تعهدات ما این است که همگی مصرف کننده هستیم به این معنی که 

خاصی غذا، لباس، مسکن، حمل و نقل، تحصیل، وسایل، رخصتی ها، ما بر مبنی نظم 

از  ل وجود داردکه باعث میشود ماخدمات و ایده ها را استفاده و یا مصرف میکنیم و عوام

میزان و چگونه مصرف نمایم. ما به عنوان مصرف کنندگان نقش اساسی  چی  چی و به

بین المللی ایفا میکنیم. ما با  در سالمت اقتصاد چه در اقتصاد داخلی، عملی و یا

تصمیمات خود موفقیت برخی کمپنی ها و شکست برخی دیگر کمپنی ها را تحت تاثیر 

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده فاکتور های جامع در رکود و جریان قرار میدهیم. همین 

شود. ما افتادن تمام فعالیت های بازرگانی در جامعه ما که گرایش مصرف کننده داریم می

منحیث کسانی که در این جامعه سنتی زندگی میکنیم و توجه بیشتر به فرهنگ، خرده 

فرهنگ و اجتماع که با آن ها سروکار داریم مصرف کننده هستیم و بارزگانانی محصوالت یا 

خدمات را برای ما نیز با توجه به همین عوامل ارایه میکند. البته درک رفتار مصرف کننده و 

عملکرد مصرف کننده گان در جوامع مختلف با توجه به تفاوت های اقتصادی نیز از ارزیابی 

 1اهمیت ویژه برخوردار است که ما به تفاوت های هرکدام از این عوامل خواهیم پرداخت.
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 مقاله در مورد رفتار مصرف کننده ) نام های مقاالت در صفحه منبع میباشد( 5 :منبع  
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 عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده :

درآن قبل از همه باید بازار های مصرف کننده را شناخت ، بازار هاای مصارف کنناده بازاریسات کاه 

 كاال ها و خدمات برای مصارف شخصی خریداری می شوند. 

مصرف كنندگان از نظر سن ، درآمد ، میزان تحصیالت ، سلیقه و عوامل دیگر با هم تفاوت بسیاری 

تبدیل داده های بازاریابی و سایر داده ها به واكانش خریاد آگااهی دارند. بازاریابان باید از چگونگی 

داشته باشند.رفتار مصرف كنده تحات تایثیر خصوصایات فاردی و فرآیناد تصامیم گیاری او قارار مای 

گیرد.خصوصیات فردی از چهار عامل اصلی فرهنگی ، اجتماعی ، شخصای و روانای تشا یل مای 

هاا و رفتاار شاخ  ، فرهناگ اسات . فرهناگ شاامل شود .مهمترین عامل تعیین كننده خواسته 

ارزش ها ، برداشت ها ، رجحان ها و رفتار های اساسی است كه شخ  از فامیال و ساایر نهااد 

بازاریابان به دنباا  جابااایی هاای فرهنگای هساتند كاه راه هاای جدیادی را بارای  .ها می آموزد

ا ،" فرهنگ های درون فرهنگ اند " خدمت به مصرف كنندگان پیش پا می گذارند . خرده فرهنگ ه

كه خود دارای ارزشها و شیوه های زندگی مازایای هساتند. طبقاات اجتمااعی از خارده فرهناگ 

هایی تش یل می شود كه اعضای تش یل دهنده آن افرادی با شین و منزلات ی ساانند . شاین و 

ایر متغیر ها استوار است . منزلتی كه بر پایه شغل ، درآمد ، میزان تحصیالت ، ثروت و دارایی و س

مردمی كاه باا خصوصایات فرهنگای ، خارده فرهنگای و طبقاه اجتمااعی متفااوت ، رجحاان هاای 

مختلفی در انتخاب كاال و ماركی به خصوص دارند . بازاریابان مم ان اسات برناماه هاای بازاریاابی 

رفتار خریدار مؤثرناد . عوامل اجتماعی نیز در  خود را متوجه نیاز های خاص گروه های معینی كنند.

گروه های مرجع خریدار ، نظیر اعضاای فامیال ، دوساتان ، ساازمان هاای اجتمااعی ، مؤسساات 

حرفه ای و صنفی شدیداً در امر انتخاب كاال و ماار  خاصای از آن تایثیر دارناد . جایگااه یاد فارد در 

ار ، كااال یاا ماار  داخل هر گروه بر حسب نقش و منزلت اجتماعی او تعیین می شاود . یاد خریاد

سان ، . كاالیی را برای خرید انتخاب می كند كه منع س كننده نقاش و شاین اجتمااعی او باشاد

مرحله دوره زندگی ، شغل ، اوضاع و احوا  شرایط اقتصادی ، شایوه زنادگی ، شخصایت و ساایر 

مصارف نیااز هاا و خواساته هاای  خصوصیات خریدار در تصمیمات خرید او ماؤثر واقاع مای شاوند . 

كنندگان جوان با مصرف كنندگان مسن تر تفاوت دارد و نیز نیاز های زوج های متیهال جاوان باا زوج 

های مسن تر فرق می كند . خریاد مصارف كنندگانی اه دارای درآماد هاای نسابتاً بااال هساتند باا 

او تایثیر مصرف كنندگان دارای درآمد كمتر ، تفاوت دارد . شیوه زندگی مصرف كننده نیاز در انتخااب 

رفتار خرید مصرف كننده تحت تیثیر چهار عامل روانی مهم انگیزش ، در  و برداشات  بسزایی دارد.

ذهنی ، یادگیری و عقاید قرار می گیرد.هر كدام از این عوامال چهاار گاناه ، چشام اناداز متفااوتی 

. رفتار خریاد یاد برای تازیه و تحلیل آن چیزی ارائه می كند كه در "جعبه سیاه" خریدار می گذرد 

فرد نتیاه و بر آیند تیثیر متقابل و پیچیده عوامل فرهنگی ، اجتمااعی ، شخصای و روانای اسات . 
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بسیاری از این عوامل از حیطه نفاوذ و كنتار  بازاریااب خاارج اناد ، اماا بارای شناساایی و آگااهی 

 2.د واقع می شوندنسبت به مصرف كنندگانی كه بازاریابان در صدد نفوذ در ایشان اند ، سودمن

به خاطر تداخل که این عوامل با هم دارد خوب است که بحث مفصل باالی هر کدام این عوامال باا 

 توجه به شکل زیر داشته باشیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عوامل اجتماعی

 

رفتار مصرف کننده تحت تیثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرد. این عوامل اجتماعی از گروههای 

خانواده و جایگاه و نقش اجتماعی مصرف کننده تشکیل می شوند. شرکتها باید کوچک، افراد 

این عوامل  اهای بازاریابی خود این عوامل را دقیقاً مد نظر قرار دهند، زیر هنگام تدوین خطی مشی

 .بر واکنشهای مصرف کننده شدیداً تیثیر می گذارند

 

 

 :گروهها

 

بسیاری قرار می گیرد. از جمله این گروهها می توان از رفتار یک فرد تحت تیثیر گروههای کوچک 

 .خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران نام برد

                                                           
2
  www.hamazoor.com 1393-خلیلی بهروز روزنامه هما زور 

http://www.hamazoor.com/
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  :گروههای مرجع

 

گروههایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به رفتار و عقاید یک 

 .خود را بشناسندشخ  مؤثرند. بازاریابان کوشش می کنند گروههای مرجع بازارهای هدف 

 

  :خانواده

 

اعضای خانواده قادرند شدیداً رفتار خریدار را تحت تیثیر قرار دهند. اعضای خانواده به دو دسته 

تقسیم می شوند، نخست والدین شخ ، که راهنمای وی محسوب می شوند و شخ  جهت 

مسر و فرزندان شخ ، گیریهای خود در مورد دین، سیاست، اقتصاد و غیره را از آنها می آموزد. ه

نیز تیثیر مستقیمی بر رفتار روزمره وی دارند.نقش و منزلت اجتماعی، یک شخ  به گروههای 

زیادی نظیر، خانواده، باشگاه و سازمان و غیره تعلق و وابستگی دارد. جایگاه شخ  در هر کدام 

 .از این گروهها بر حسب نقش و منزلت او تعیین می شود

 

 عوامل روانی :

انتخاب و خارید شخ  تحت تاثیر چهار عامل روانی عمده ، شامل انگیزه )محرک( ، درک )فهم( ، یاد گیری 

 )آموزش( و باورها و عقاید قرار میگیرد .

 انگیزه )محرک( :

انگیزه یا انگیزش یکی از وجوه مهم زنااده گی انسان است ، به گونه ای که یک فرد برای ادامه 

ان بدون سنیزه است و بدون انگیزه زنده گی افعالیت و حتی تغییر نیازمند انگزنده گی ، بقاء ، 

 حرکت ، سرد و بی روح است . 

انگیزه یا انگیزش را چاارایی از رفتار گویند و به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد اناام نمی دهد که 

                                                                                           انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد .                              

انگیزش انسان اعااااااااام از خود آگاه یا ناخود آگاه ، ناشی از نیاز های اوست ، انگیزش یک فرآیند 

، سپس  زنایره ای است که با احساس نیاز یااااا احساس کمبود و محرومیت شروع میشود

خواست به دنبا  می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی میشود که محصو  آن رفتار نیل 

 به هدف است . توالی این فرآیند ممکن است منار به ارضای نیاز میشود .          

باانا بر این انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به اناام یک کار یا رفتار میشود در حالی که 

                      یک خواست کلی را منعکس می نماید .                                                                                             انگیزش 
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بطور کلی انگیزه و انگیزش با وجاود تفاوت کمی که دارند ، هر دو به عنوان عامل محرک و بر 

میکند و مکانیزم عمااااال آن ها یکی است و میتوان از بر خی توضیحات انگیزاننده در انسان عمل 

                           انگیزش به عنوان توضیح و بیان عملکرد انگیزه نیز استفاده کرد .

 پس : 

یک شخ  در آن واحد نیاز های متفاوت دارد ، بعضی از این نیاز ها بیولوژیک هستند ، و از 

تشنگی و نااااراحتی ناشی میشوند و بعضی از این نیاز ها روانی هستند ، احساس گرسنگی ، 

و از نیاز به شناخته شدن ، احترام یا احساس تعلق ناشی میشود و اکثر این نیاز ها در یک زمان 

 معین برای تحریک فرد به اناام یک عمل خاص فاقد شدت کافی هستند .           

انگیزه یا انگیزش عبارت از نیازی است که بارای هدایت شخ  در امر تامین رضایت او از شدت 

 کافی برخوردار باشد . انگیزه های به اساس نیاز های به انواع و اقسامی تقسیم میشوند : 

 . انگیزه های در جهت ارضای نیاز های فزیولوژیک هستند 

  انگیزه های که در جهت ارضای جنسی هستند. 

   رضای نیاز های چون پیوند جویی ، موفقیت ، عالقه ، استراحت ، رفع اانگیزه های که در جهت

 ناراحتی و خطر وغیره  میباشند  .

انگیزه نیز هماااااانند بسیاری از وجوه روان انسان ، میتواند دستخوش اختالالت شود که این 

ی ، ضعیف ، متغیر ، نارسا و یا در اختالالت ممکن است به شکل های بسیار منفی ، شدید ، قو

 کشمکش با انگیزه های دیگر گردد .

 

 

 

 نظریات دانشمندان در مورد انگیزه یا انگیزش :

 انگیزه را نیروی اشتهای آور درونی تلقی میکند . راپاپورت :

 انگیزه را وضعیت درونی ارگانیزم تعریف میکند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است . آلپورت :

انگیزش یا انگیزه را نشانه های از این واقعیت میداند کاااااه بخشی از رفتار ارگانیزم بستگی به  مورفی :

 طبعیت و ساختار درونی دارد .
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 الیت و هدایت الگوی رفتار تلقی میکند .انگیزه را فرآیند فعا  کردن رفتار ، حفظ فع یانگ :

مفهوم انگیزه یا انگیزش را گاارایش موجود زنده با ارائه فعالیت های نا منظم میداند که از پائین ترین  هب :

 سطح خواب تا باال ترین سطح بیداری و فعالیت موجود زنده تغیر می یابد .

طبق نظااااااااریه فروید مردم از نیروی های روانی که به رفتار آنان شکل میدهد آگاهی کافی  فروید :

ندارد ، به نظرفروید شخ  هنگام رشد بسیاری از تمایالت خاااود را سرکاوب میکند که نه فقط هیچگاه از 

یا ها ، نحوه گویش ، در بین نمیرود بلکه کامال تحت کنترو  نیز قاااارار نمی گیرد ، این تمایالت در رو

 رفتاااااار آزار دهنده و عصبی یا نهایتا در روان ظاهر میشود . 

طبق نظریه مازلو فااارد نخست تالش میکند مهمترین نیاز خود را برآورده سازد ، زمانی که آن نیاز  مازلو :

و شخ  به دنبا   مهم تامین شد ، تنش و ناراحتی ناشی از آن ، باااه عنوان یک محرک متوقف میشود

 رفع نیاز های بعدی خود میرود .

 درک یا فهم :

یک فاااااااارد تحریک شده آماده عمل است ، نحوه عمل فرد تحت تاثیر درک او را از محیط قرار میگیرد . دئو 

ز نفر با دارا بودن انگیزشی مشابه و در شرایط یکسان ، نحوه عمل کامال متفاوتی دارند ، زیرا درک آن ها ا

 محیط متفاوت است .  

 پس :

فااااارآیندی که مردم برای ترسیم تصویری معنی دار از جهان ، طی آن اطالعات را انتخاب ، سازماندهی ، 

تعبیر و تفسیر میکنند . انسان ها باااااه دلیل سه فرآیند شناختی توجه انتخابی ، تحریف انتخابی و حفظ و 

 برداشت های متفاوتی دارند .نگهداری انتخابی از محرک های مشابه 

مااااردم معموال به محرک های توجه نشان میدهند که انتظار آنرا دارند . آنچه که توجه انتخابی : 

بازاریابان عرضه میکنند در میاااان مردمی که اصال در فضای بازار آن قارار ندارند ، نا پدید میشود . حتی آن 

ارند نیز ممکن است به آنچه عااااااارضه میشود توجه نکنند ، مگر بازار قرار د معدسته از مردم که در ج

 اینکه در بین سایر چیز هایی که عرضه شده اند بسیار شاخ  و برجسته باشند .

تمایل ماااااااااردم را به انطباق اطالعات در چارچوب ذهنی اهداف شخصی نشان تحریف انتخابی : 

ا از چارچوب ذهنی مصرف کننده گان و چگونگی تاثیر این ذهنیت میدهد . بازرایابان باید آگاهی الزم ر

 هاااااااا بر تعبیر و تفسیر آگهی تبلیغاتی و اطالعات فروش داشته باشد . 



 

                                                       عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده                       

Prepared by: Sayeed Hadi Farhang Page 9 
 

مااااااااردم بسیاری از آموخته های خود را فراموش میکنند ، آن ها تمایل به حفظ و حفظ و نگهداری : 

 اور ها و عقاید شان را مورد تاثیر قرار میدهد .نگهداری اطالعاتی دارند که به نحوی ب

 

 یادگیری یا آموزش : 

یاااااادگیری از عالیترین جلوه ها و ویژه گی های انسان بشمار میرود که اهمیت آن در رشد آدمی بسی 

فراتر ار چشم انداز اندیشه هااااای اوست . به سبب اهمیت و پیچیده گی مفهوم یااادگیری از آن تعاریف 

ختلفی شده است اما ، معروف تاااارین تعریف برای یاد گیری تعریف هیلگارد و مارکوئیز است . این دو م

 روانشناس یاد گیری را اینگونه تعریف کرده اند :

 یادگیری یا آموزش یعنی فرآیند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد به اثر تاربه .

 پس :

و یادگیری تغیراتی است که در اثر تاربه بوجود می آید . بر اساس تیوری  یادگایری با عمل صورت میگیرد

های یادگیری ، بیشتر رفتااااار بشر آموختنی است . یااادگیری یا آمااااوزش در اثر تاثیر متقابل تمایالت ، 

                       محرک ها ، اوضاع و احوا  ، واکنش ها و عامل تقویت تحقق مییابد .                          

اهمیت نظریااااه یادگیری برای بازاریابان از آن جهت است که آنان میتوانند با ارتباط دادن کاال با تمایالت 

نسبتا قوی و به کمک اوضاع و احوا  محیط و ایااد عامل تقویت مثبت در محیط برای آن کاال تقاضا بوجود 

 آورند . 

 

 

 انواع یاد گیری یا آموزش :

 یادگیری نا همخوان : شامل خو گیری حافظه تقلید  -1

 یادگیری همخوان : شرطی شدن کالسیک ، شرطی شدن فعا  ، یاد گیری نهفته و یادگیری بصیرت  -2

 نقش پذیری  -3

 

 باور ها و عقاید : 
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بس دشوار و مردم باور ها و عقاید عقاید خود را از راه عمل و یادگیری کسب میکنند . تغییر عقیده کاری  

      پر هزینه است ، تفییر در یک عقیده ممکن است مستلزم اناام تعدیالت دشواری در سایر عقاید باشد .                                   

بااور ها و عقاید نیز به نوبه خود بر رفتار خرید آنان تاثیر میگذارد . یک باور عبارت از یک عقیده توصیفی 

 نسبت به چیزی دارد . است که یک فرد

احاامد باور دارد دوربین )کمره(  نیکون دوربینی است که عکس های خوبی میگیرد ، با دوام طور مثال : 

( افغانی است .           10000است و قیمت آن  )

 

  

   

این بااااور ها ممکن است بر پایه اطالعات ، نظر وفاداری استوار باشند و یا ممکن است در احساسات 

تاثیر داشته باشند یا نداشته باشند . مثال این باور احمد که دوربین )کمره( نیکون سنگین است احتماال یا 

در باره کاال و خدماتی خاص و چگونگی  در تصمیم او تاثیر دارد یا ندارد .  بازاریابان به بااااور های مردم

شکل گرفتن این باور ها عالقمند اند . همین باور ها چون هاااااااااله ای گرداگرد کاال و تصویر ذهنی مارک 

یا نشان قرار میگیرند و مردم نیز بر اساس باور های خود عمل میکنند . اگااااااار بعضی از این باور ها به 

نع خرید شوند ، بازاریاب با توسل به برنامه های خاصی نسبت به تعدیل و اصالح آن دلیل نا درست بودن ما

اقدام کند . ماااردم درباره دین ، سیاست ، پوشاک ، موسیقی ، غذا و تقریبا هر چیز دیگری اعتقاداتی 

شان میدهد . دارند ، یک عقیده ، ارزیابی ها ، احساسات و تمایالت نسبتا پایدار یک کاال یا یک طرز فکر ن
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این اعتقادات هستند که مردم به چیزی عالقمند یا از آن تنفر میکنند و باعث رفتن به طرف چیزی یا گریز از 

 آن میشوند .

بهترین " ، " همیشه باید بهترین ها را خرید بر این اساس ، احمد ممکن دارای این عقاید باشند : "  

اظهار خویشتن و خالقیت از جمله " و "  میشودمحصوالت جهان توسط چاپانی هــــــا تولید 

" . و بنا بر این دوربین )کمره( عکاسی نیکون با عقاید فعلی احامد جور  بهترین چیز های زندگی است

و هماهنگ است . بررسی و تحقیقات در باره عقاید مختلفی که در اطراف کاالی یک شرکت بوجود می 

   .  3و شودمند واقع شود ر موثرآید میتواند برای آن شرکت بسیا

  : ارزشهای محیط گرایانه
 

 :پاکیزگی

با وجوداینکه تفاوت های در میزان ارزش نهادن به پاکیزگی در فرهنگ کشورهای توسعه یافته  

وجود دارد . عمده ترین تفاوت ها بین این فرهنگ ها وفرهنگ کشورهای در حا  توسعه است . در 

وبهداشت حتی در حداقل سطحی که برای سالمت جامعه  بسیاری از کشورهای فقیر تمیزی

ضروری است رعایت نمی گردد . گاهاً عدم توجه به بهداشت اولیه موجب بروز مسائل ومشکالت 

  . ها در وضعیت سالمت مردم گردیده است

 

 

  : عملکرد / موقعیت ووجهه

دارد . مفهوم فاصله از  (power  distance) فاصله از مرکز قدرت» این ارزش ارتباط نزدیک با مفهوم 

مرکز قدرت میزانی است که افراد وجود برابری در قدرت ، اختیارات ، موقعیت وثروت جامعه را به 

عنوان حد طبیعی ویا ذاتی قلمداد می کنند . تحقیقات نشان میدهند که منابع تخصصی ونیروهای 

ز مراکز قدرت قراردارند ، بیش از سایر جوامع ، متخص  در جوامعی که در باالترین سطح فاصله ا

موثر خواهد بود ، در جوامعی که به موقعیت ووجهه ، ارزش وبها می دهند . ترجیح کیفیت 

محصوالت وبا نامهای تااری جا افتاده وخوشنام وکاالهای گران قیمت نسبت به کاالهای مشابه با 

  . نام تااری وشهرت جدید وکیفیت پایین بیشتر است

 

  : سنت / تحول

                                                           
3
  1392: یعقوبی، کیهان، عوامل روانی  

 اکبر زاده، سید علی ، نشریه مدیریت بازار یابی
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وچین بطور سنتی در برخورد با  وریاه آمریکا مصرف کنندگان کشورهای کدر مقایسه با جامع

موقعیت های جدید وشیوه های تفکر جدید ، احساس راحتی کمتری می کنند . با این وجود 

  . یا چین ( با آغوش باز به استقبا  تحوالت می روند وریاهردوی این فرهنگ های )ک

 :ریسک پذیری / امنیت طلبی

این ارزش به میزان تامل وپذیرش ابهام واجتناب از عدم اطمینان مرتبط می گردد . این مساله تاثیر 

بسزائی در کار آفرینی وتوسعه اقتصادی وهمچنین پذیرش محصو  جدید در یک جامعه دارد . 

احتما  زیاد کارآفرینان زیادی جامعه ای که ریسک پذیری را به عنوان یک ارزش قلمداد نکند ، به 

نخواهد داشت وبه سختی می تواند به تحوالت ورشد اقتصادی دست یابد .معرفی کاالهای 

جدید، کانا  های جدید توزیع وزمینه های تبلیغاتی همگی فرآیندهائی هستند که تحت تاثیر این 

  . ارزش قرار دارند

 

 :مشکل گشائی / جبرگرائی

ومشکالت به عنوان یک چالش می نگرند وسعی در غلبه بر آن دارند وبا در برخی جوامع مواقع 

این که نگرش هر آنچه تقدیر باشد رخ میدهد را در پیش می گیرند بنابراین در برخی کشورها از 

جمله مکزیک مصرف کنندگان به قدرت شکایت ونارضایتی خود را از خرید یک محصو  بطور رسمی 

  . باز خواست می کنندعنوان کرده وبه دیگران را 

تفاوت در نگرش جوامع مختلف به این ارزش در تصمیمات خرید مصرف کنندگان ،  : طبیعت

فرآیندهای مصرف وتالش های بازپرداخت محصوالت در هر جامعه نمود پیدا می کند در این ارزش 

وخرده  نیز ماندد سایر ارزشها تفاوت های بسیار گسترده ای در بین فرهنگ کشورهای مختلف

  4. فرهنگهای درون هر فرهنگ وجود دارد که می تواند فرصت های بازاریابی زیادی را ایااد کند

 

  :فرهنگعوامل 

فرهنگ ، یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده رفتار وخواسته فرد به شمار می رود . رفتار بشر 

عمدتاًیادگرفتنی است . یک بچه هنگام رشد در یک جامعه ، ارزشهای بنیادین ، برداشتها ، 

خواسته ها و رفتارهای متفاوتی را از افراد فامیل و سایر مبادی اصو  فرهنگی و تربیتی می آموزد 

. معموالً یک بچه امریکایی ارزشهایی نظیر موفقیت و پیشرفت ، فعالیت و فراگیری ، سودمندی و 

                                                           
4
 : شمس سورو، اعظم  

http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-28.html 

 

http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-28.html
http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-28.html
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اهل عمل بودن ، ترقی ، راحتی مادی ، استقال  فردی ، آزادی ، آسایش و راحتی برونی ، نوع 

 دوستی ، مفید بودن ، تناسب اندام و سالمتی را می آموزد یا با آن مواجه است .

باید همواره برای یش بینی کاالهای جدیدی که احتماالً خواهان دارند جهت گیریهای  بازراریابان

فرهنگی را دقیقاً زیر نظر داشته باشند . مثالً جهت گیری فرهنگی به سوی نگرانی در مورد 

سالمتی و تناسب اندام ، سبب پیدایش صنعت عظیم وسایل و تاهیزات ورزشی و پوشاک ، 

خدمات بدنسازی و بهداشتی می شود . تمایل به رسمی و  غذاهای سبک و طبیعی و

تشریفاتی نبودن نیز تقاضا برای پوشاک معمولی ، اسباب و بارسفر منز  ساده تر و سرگرمیهای 

سبکتر را به دنبا  داشته است . میل و عالقه به استفاده از اوقات فراغت نیز سبب افزایش تقاضا 

بخاریمیکروویو و غذای فوری شده است . این عالقه همچنین  برای کاالها و خدمات راحتی ، نظیر

شرکت  6500ایااد صنعت بزرگ خرید با فهرستنامه را به همراه داشته است . در امریکا بیشا از 

وجود دارند که کاالی خود را با فهرستنامه می فروشند . این شرکتها در هر سا  ، خانواده های 

 رستنامه مورد تاثیر قرار می دهند.میلیارد فه 5/8امریکایی را با 

 

 خرده فرهنگ :

هر فرهنگ خود دارای چندین خرده فرهنگ یا گروههایی از مردم تشکیل می شود که دارای 

نظامهای ارزشی مشترکی هستند . این نظام ها خود بر پایه عادات و رسوم و تاربیات زندگی 

ها ، پشه یی ها و پشتون ها در درون  مشترک استوارند . گروههای ملی مثل ازبکی ها، هزارگی

جوامع بزرگتری یافت می شوند . این گروهها دارای عالئق و سلیقه های ویژه ای هستند . 

گروههای مذهبی نظیر شیعه ها ، سنی ها  ، جزء خرده فرهنگها هستند . این خورده فرهنگها 

ههای نژادی نظیر آریایی دارای رجحان های خاص و محدودیتهای مذهبی ویژه خود هستند . گرو

ها از عقاید و فرهنگ مخصوص به خود برخوردارند. مناطق جغرافیایی نظیر جنوب ، کند هار و سایر 

والیت ها از خرده فرهنگهای شاخصی با روشهای زندگی مخصوص به خود تشکیل شده است . 

ریابان نیز برای تیمین بسیاری از این خرده فرهنگها خود قسمتهای مهمی از بازارند و غالباً بازا

نیازهای همین قسمتهای بازار اقدام به تولید کاالهای ویژه به کمک برنامه های بازاریابی ویژه می 

 کنند.

 

 :اجتماعی اتطبق

ارائه تعریفی دقیق و خالی از اشکا  برایطبقه اجتماعیبه آسانی میسر نیستزیرا اختالف نظر در 

کینیز ایدئولوژیای از طبقه ارائه کردکه خالی از بار تعریف سادهاین مورد زیاد است ولی اگر بخواهیم 

و یا  " ای از پایگاههای مشابه هتوان گفت که " طبقه اجتماعی عبارتست از ماموع باشد . می

توان از گروه بسیار وسیعی دانست که در برگیرندهپایگاههای متعدد و  طبقه اجتماعی را می

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند  گروهای است و یا  مشابه

 است.

مد تعریف کرد. بلکه طبقه اجتماعیبا نکته: نمی توان طبقه اجتماعی را با یک عاملمنفرد، مثل درآ

ترکیبی از عوامل همچنین شغل، درآمد، میزانتحصیالت، سطح دارایی و سایر متغیرها تعیینمی 

 شود.

 

 موقعیت جغرافیایی:

در تحقیقات اندکی که در زمینه تیثیر محّل اقامت بر تصمیم گیری خانواده اناام شده مشّخ  شده 

بیشتر از خانواده های شهرنشین تصمیمات مشترک می گیرند است که خانواده های روستایی 

 همچنین زنان نقش تیثیر گذاری ندارند.

 :عوامل شخصی

تصمیمات یک خریدار تحت تیثیر خصوصیات فردی او نیز قرار می گیرد. این خصوصیات شامل سن، 

 .مرحله زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، سبک زندگی و شخصیت و تصور شخصی می شوند

 

 

 

  :سن و مرحله زندگی

مردم در طو  زندگی خود خریدار کاالها و خدمات متفاوتی هستند. در دوران طفولیت، مصرف 

اند.در دوران رشد و بلوغ همه نوع مواد غذایی را مصرف می کنند و در سالهای  کننده غذای کودک

مردم در انتخاب لباس، و های غذایی خاصی پناه می برند. سلیقه  واپسین زندگی احتماالً به رژیم

 .اثاثیه و تفریحات شدیداً تحت تیثیر سن آنها قرار داد

  :شغل

شغل هر کس، نوع کاالها و خدماتی را که او می خرد، تحت تیثیر قرار می دهد یک کارگر کفش، 

در بازی   لباس و وسایل ناهارخوری کارگری می خرد و تفریحات او ممکن است فقط

در صورتی که مدیر عامل یک شرکت پوشاک و کفش گران قیمت می خرد، خالصه شود.   بولینگ

  .با هواپیما سفر می کند و خریدار قایق تفریحی است

 

  :وضعیت اقتصادی
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ای بر انتخاب کاال می گذارد. بازاریابان کاالهایی که  شرایط اقتصادی یک نفر تیثیر قابل مالحظه

های بهره بانکی  روند درآمد، پس انداز و نرخ  از نزدیکدرقبا  تغییر درآمد دارای حساسیت زیادند، 

 .را زیر نظر می گیرند

  :سبک زندگی

مردمانی که متعلق به خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی مشابه و حتی مشاغل یکسانی هستند، 

ممکن است از سبک و شیوه زندگی متفاوتی برخوردار باشند. سبک زندگی یک الگوی زندگی 

می شود. سبک زندگی چیزی است   فعالیتها، دلبستگیها و افکار شخصی بیانفردی است که در 

بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخ . سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس 

 .العمل فرد در جهان است

 

  :شخصیت و تصور شخصی

می دهد.  شخصیت کامالً متمایز هر فرد، اعم از زن و مرد، رفتار خرید او را تحت تیثیر قرار

شخصیت، ماموعه خصوصیات روانی منحصر به فردی است که به واکنشهای نسبتاً پایدار دائمی 

اناامد. شخصیت معموالً بر حسب ویژگیهایی از قبیل: اعتماد به  یک فرد نسبت به محیط خود می

مفاهیم  نفس، استقال ، تغییر، وابستگی، خالقیت و غیره تعریف می شود. بسیاری از بازاریابان از

وابسته به شخصیت استفاده می کنند. تصور شخصی یا تصویر ذهنی از جمله همین مفاهیم 

ما هرچه »است. واقعیت این است که داراییهای مردم بیانگر هویت آنان است. به عبارت دیگر 

به از این رو برای پی بردن به رفتار مصرف کننده، بازار یاب باید بدواً نسبت «.داریم،همان هستیم

 .رابطه بین تصور شخصی و دارایی های مصرف کننده آگاهیهای الزم را به دست آورد

 عامل بازار یابی:

یکی از مهم ترین عوامل ارتباط برقرار کردن بازاریان با مصرف کننده ها میباشد که چگونه در خوبتر 

از نیاز های مبرم مصرف کننده شود و کاال و خدمات مورد نیاز آنها عرضه شود که همین شناسایی 

مصرف کننده  خود تاثیر فوق العاده در رفتار خرید دارد. اما در اکثر اوقات دیدگاها فرق میکند.

بیشترینه در باره مطلوبیت توجه دارد بدون در نظر داشت این که بازار یاب و یا فروشنده چی 

مفاد خود و کمپنی را هم در میخواه اما برعکس بازاریاب بادر نظر داشت مطلوبیت مصرف کننده 

 نظر میگیرد. 
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 (Solomon, 1999, 7منبع:)
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 جریان تصمیم خرید:

گذارد شامل: شناخت مشکل، تحقیق  مرحله را پشت سر مى ۵گیرى  کننده براى تصمیم مصرف

 .گیرى خريد و رفتار پس از خريد ها، تصمیم آورى اطالعات، ارزيابى گزينه براى جمع

 شناخت مشکل:

اولین مرحله فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده شناخت مشکل است . شناسایی شکل زمانی  

که مصرف کننده تحت تیثیر محرکهای درونی و بیرونی قرار دارد این چنین خواسته شروع می شود 

 هایی معموالً توّسط آگهی های تااری و دیگر اقدامات تبلیغاتی ایااد می شود.

 جمع آوری اطاّلعات: 

پس از شناخت مشکل مصرف کنندگان به جمع آوری اطاّلعات در مورد گزینه های مختلف موجود  

بر طرف کردن خواسته هایشان می پردازند جمع آوری اطاّلعات می تواند داخلی یا به منظور 

 خارجی یا به هر دو صورت باشد.

جمع آوری اطاّلعات داخلی عبارت است از فرآیند یادآوری اطاّلعات ذخیره شده در حافظه که از 

رد به دنبا  تاربیات پیشین فرد از مصرف نشیت می گیرد. در جمع آوری اطاّلعات خارجی ف

 اطاّلعاتی است که در محیط خارجی وجود دارد.

 –مقدار زمانی که فرد صرف جمع آوری اطاّلعات خارجی می کند وابسته به میزان خطر پذیری 

تاربیات پیشین و سطح رضایتی است که از مصرف کاال یا خدمت به دست می آورد  -معلومات

داشته باشد.مصرف کنندگان بیشتر به مشاهده و  معموالً هر قدر خرید کاال خدمات خطر بیشتری

 جستاوی مارکهای گوناگون خواهند پرداخت .

پس از ارزیابی گزینه ها موجود مصرف کننده یا تصمیم به خرید یکی از  ارزیابی گزینه ها و خرید: 

یدی صورت محصوالت را گرفته و یا تصمیم می گیرد هیچ یک از محصوالت را خریداری نکند در صورتی که خر

 گیرد مرحله بعدی ارزیابی محصو  پس از خرید آن است .

تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال تعیین می کند که آیا مصرف کننده از رفتار پس از خرید:  

خرید کاال راضی یا ناراضی است. هر قدر فاصله میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال بیشتر باشد نا 

 رضایتی وی بیشتر خواهد شد.

 

 

 : رفتار مصرف کننده در افغانستانعوامل موثر 
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از انجایکه رفتار مصرف کننده )در تمام جوامع بشری البته با تفااوت باه میازان موثریات هار عامالت تحات تااثیر عوامال 

مختلف میباشد و شناسایی این عوامل نقط قوت بازاریابان میباشد و در همه کشور های توساعه یافتاه د در حاال توساعه و 

ه به اوضاع اقتصادید سیاساید اجتمااعی و فرهنگای میتاوانیم درک حتی کشور های عقب مانده جامه عمل پوشیده. با توج

که  1380-1375کنیم که اینها خود رفتار مصرف کننده را تغیر میدهند. بطور مثال رفتار مصرف کنند گان در سال های 

وری بعاد از بر میگردد به نظام طالبان کامال متفاوت بود نسبت به سال هاای حکومات انتقاالی و اولاین دوره ریاسات جمها

شکست طالبان. از نگاه فرهنگی مردم واقعا ترس از بیان عقاید و کلتور خود داشت در ضمن عملی کردن فرهنا  و خارده 

فرهن  طالبان هم یک امر ضروری تلقی میشد. برای انها مهم نبود که از کدام دین و ماذهب هساتی بایاد لنگای) عماماهت باه 

ان و کامال با شیوه دیکتاتورید خوب به هر حاال باازار یاباان هام تحات تااثیر سرت باشد د لباس  مشخص به سبک خود ش

همان فرهن  بود و چاره نداشت جز معرفی کردن محصول و خدمات به سبک طالبانی. از ساوی دیگار اقتصااد شاهروندان 

مصارف کنناده را تغیار  افغانستان به حدی نزول کرده  بود که بیشتر دنبال نیاز های اولیاه باود کاه )اقتصاادت خاود رفتاار

میدهد. محیط اجتماعی تحت تاثیر اقتصاد ضعیف و سیاست زورگویی طالبان بود که حتی گاروه مرجاع خاود طالباان شاده 

بود یعنی هر کس کوشش میکرد که مثل آنها باشد تا بتواند بیشتر در امان باشد. اماا بعاد از ساقوط طالباان و شاروع دوره 

بی سابقه نمود.  اقتصاد مردم بهتر شدد روابط اجتماعی تغیر کردد ترس پیروی جباری از دیموکراسی این عوامل تغیرات 

فرهن  و خرده فرهن  طالبانی خالص شاد یعنای رفتاار مصارف کنناد گاان در افغانساتان تغیار کارد و بازاریاباان هام باه  

تان که خرده فرهن  های مختلف د شناسایی  همین عوامل موثر شروع کردند. شناسایی این عوامل در جامعه سنتی افغانس

ت 1393محیط مختلفد اجتماع مختلف و عنعنات مختلف دارد  از اهمیت فوق العاده برخوردار است مثال در هماین ساال )

به والیت ننگرهارد پکتیا و ..... نمیتوانی با دریشید نیکتایی و در سطح کل بدون لباس محلی خود شان باروی زیارا بعضای 

های افراطی وجود دارد که نفی میکند. بازاریابان هم دقیقا همین عوامل را در نظار میگیارد. باه هار حاال از خرده فرهن  

توجه باه عوامال فرهنگاید اجتعااعید محیطاید اقتصاادی و ..... رفتاار مصارف کنناد گاان نقاش مهام در میازان موفقیات 

  در این مقاله بطور کلی )عامت بحث شد.بازاریابان دارد که 
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 نتیجه گیری:

و رفاع  مصارف کننادگاندر دنیای رقابتی امروز شارکتها بارای کساب مزیات رقاابتی بایاد توجاه بااالیی باه 

و فراینادهای خریاد اسااس  مصارف کننادگاننیازهای آنها )بهتر از رقبا( داشته باشند. آگاهی از نیااز هاای 

اره عوامل دارد کاه در رفتاار مصارف برای دانستن همین جریان ضرورت به آگاهی در ببازاریابی موفق است.

 میباشد. رکننده خیلی ضرو

از طرفاای مشااتریان در خریااد محصااوالت دارای گرایشااهای مختلفاای هسااتند کااه بایااد آنهااا را در تنظاایم 

های بازاریابی مورد توجه قرار داد. در صورتی که فرایند تصامیم گیاری مصارف کنناده گاان مادنظر  استراتژی

شرکت از جایگاه رقابتی بسیار مناسابی در قیااس باا رقباای    ها شناخته شود و قرار گیرد و برای شرکت

 .آوری شرکت در بلند مدت خواهد بود بازار برخوردار خواهد شد و این نکته باعث افزایش سود

شری در رفتار مصرف کننده تاثیر دارد و افغانستان هم نمیتواند یک مل در تمام جوامع باخالصه همین عو

. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسالمی است و در بیشترین جدا بافته از سایر جوامع باشدتافته 

والیات مردم بسیار به سبک عنعنات و رسوم  سنتی که دارند زندگی میکنند پس بازاریابان نا گزیر عوامل 

نماید. کمبود فرهنگی که بیشترینه شامل خرده فرهنگ میشود و عوامل محیطی هر والیت را برسی 

لذا با درنظر  ارتباطات والیت و مرکز هم باعث شده که تفاوت های خرده فرهنگ و محیطی بیشتر باشد. 

تعین مشکل ،جمع آوری اطالعات ، ارزیابی گزینه های مختلف ، داشت همین عوامل و شناخت مراحل 

مصرف بندی معیار های خرید   تصمیم گیری خرید و رفتار پس از خرید ، در راهنمایی و شناسایی و رتبه

در نهایت منار به رضایت هرچه بیشتر مشتری و  .با توجه به همین عوامل مهم میباشدو  گردیده کنندگان

 افزایش سهم بازار شرکت ها می شود.
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 پشنهادات:

برای شناخت بیشتر رفتار مصرف کنندگان در تمام والیات افغانستان خیلی خوب است که یک  .1

 و رفتار محیطی در هر والیت متفاوت است.ورت بگیرد، زیرا تفاوت های خرده فرهنگ تحقیق ص

رفتار مصرفی مردم مناطق مرکزی افغانستان تحت تاثیر بازار یابان به حد افراطیت )تهاجم  .2

فرهنگی( قرار گرفته. نیاز به اطالع رسانی در باره فرهنگ اصیل و اسالمی افغانستان دارد که 

 میتواند نقش به سزا داشته باشد.رسانه ها 

نبود اطالعات باعث خریدن کاالی بدون کیفیت  شهروندان افغانستان شده. به خاطر بیرون شدن  .3

از این بحران دولت باید یک نقطه تاثیر گذار در رابطه با ممنوع نمودن عرضه کاالی بدون کیفیت 

 باشد.  

ل خرید کاال را مراعات کنند. مثال تلویزیون کمپنی مصرف کنندگان باید آگاهانه تصمیم بگیرند و مراح .4

( را میخرند اما بدون ورنتی و خدمات پس از فروش و دلیلش هم طی SAMSUNG TVسامسونگ )

نکردن همین مراحل خرید و استفاده سو عرضه کنندگان است لذا مصرف کنندگان خود باید 

 آگاهانه تصمیم بگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده                       

Prepared by: Sayeed Hadi Farhang Page 21 
 

 منابع

 ، رفتار مصرف کنندهسورواعظم شمس  .1

http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-

28.html 

اصااو  بازاریااابی" ترجمااه علاای پارسااائیان، انتشااارات ادبسااتان، تهااران آرمسااترانگ "   کاااتلر، فیلیاار ،گااری، .2

 ، چاپ او .1379،

 .، چاپ او 1381جان سی اس مینور،میشل" رفتار مصرف کننده"،عباس صالح اردستانی،نشر آن، تران،  .3

 عوامل روانی -1392 –کیهان یعقوبی  .4

 نشریه مدیریت بازاریابی –سید علی اکبر زاده  .5

6. www.vistanews.com  

7. http://marketing.persianblog.ir 

8. www.google.com/consumerbehavaior 

)ثنا بنادی معیاار هاای خریادبررسی فرایند های تصمیم گیری مصرف کننده و نقاش آن در شناساایی و رتباه  .9

 (معزی

   http://marketing.persianblog.irاحمد راید، عوامل تاثر گذار در فرایند خرید.  .10

11. Philip Kotler, Marketing Management 

 عوامل موثر بر رفتار مشتری هنگام خرید، دکتر شهرام شیرکوند. .12

 رفتار مصرف کننده، سیده حکیمه موسویمطالعه  .13

 

http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-28.html
http://www.modiryar.com/index-management/business/consumption/5690-1392-09-21-05-21-28.html
http://www.vista/
http://www.vista/
http://marketing.persianblog.ir/
http://marketing.persianblog.ir/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://marketing.persianblog.ir/

