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چکیده

و  خرید  در  آن  تصمیم گیری  نحوه  و  مصرف کننده  رفتار  تحلیل 

یابی  بازار ادبیات  در  مهم  مطالب  از  یکی  محصوالت  انتخاب 

تا  می کند  کمک  یابان  بازار به  مصرف کننده  رفتار  شناخت  است. 

توسط  خدمات  و  محصوالت  انتخاب  روش های  از  مناسبی  درک 

مشتریان  رفتار  دقیق  پیش بینی  اگرچه  باشند.  داشته  مصرف کننده 

دارد  قرار  یابان  بازار پیش روی  کارهای  سخت ترین  از  یکی  همواره 

می تواند  آن ها  تحلیل  و  مصرف کننده  رفتار  نظریه های  شناخت  اما 

سبک  تغییر  باشد.  داشته  مشتریان  هدایت  در  به سزایی  کمک 

آن ها  عقاید  و  باورها  محصوالت،  خرید  از  افراد  تجربیات  زندگی، 

دانش  و  گاهی  آ افزایش  فناوری،  پیشرفت  تصمیم گیری،  نحوه   در 

مشتریان نسبت به محصوالت و غیره می تواند در تغییر رفتار و نحوه 

توجه  مورد  آنچه  اما  باشد.  تأثیرگذار  شرکت ها  و  برندها  انتخاب 

را  آن  مسیر  می توان  چگونه  که  است  مطلب  این  اهمیت  است، 

تشخیص داد و چه عواملی را می توان در تغییر سبک تصمیم گیری 

این  اهمیت  علی رغم  دانست.  دخیل  مصرف کننده  رفتارهای  و 

و  ندارند  امر  این  به  چندانی  توجه  یابان  بازار و  شرکت ها  موضوع 

نشان  خود  از  مصرف کننده  رفتار  نظریه های  به کارگیری  به  تمایلی 

مطرح  نظریه های  مرور  بر  عالوه  حاضر  پژوهش  هدف  نمی دهند. 

کلی از مسیر تکامل نظریه های  در رفتار مصرف کننده، ارائه تصویر 

رفتار مصرف کننده است تا با شناخت جنبه های مختلف نظریه های 

گامی در جهت ارتقای دانش نظریه  این حوزه و متغیرهای آن بتوان 
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1. مقدمه: بیان مسأله
به   و  است  جدیدی  واقعًا  یک  رشته  مصرف کننده  رفتار 

ی می توان رشته ای را تصور کرد که میان رشته ای تر از آن  دشوار

گون، از روانشناسی  گونا باشد. افراد با پیش زمینه ای از علوم 

یابی  را  مطالعه  می کنند.  تا ادبیات، موضوعات مربوط به  بازار

گونی  گونا دیدگاه های  از  را  مصرف کننده  رفتار  پژوهشگران، 

  )1( نمودار  مولوی.  فیل  داستان  همانند  می کنند،  مطالعه 

است  گرفته شده  کار  به  رشته  این  در  که  علومی  از  بعضی 

را  رشته ها  این  می دهد.  نشان  آن  یکرد  رو نوع  به  توجه  با  را 

دو  به  مصرف کننده  رفتار  بر  تمرکزشان  به  توجه  با  می توان 

که به رأس  کرد. رشته هایی  کالن تقسیم بندی  سطح خرد و 

هرم نزدیک ترند بر مصرف کنندگان فردی )سطح خرد( توجه 

جای  هرم  قاعده   نزدیکی  در  که  آن هایی  درحالی که  دارند 

گروه های  میان  در  که  دارند  توجه  فعالیت هایی  به  دارند 

ی می دهند مثل الگوهای مصرف مشترک  بزرگ تری از افراد رو

)سطح کالن(. یاخرده فرهنگ  خوشه  یک  اعضای  میان 

)سیدجوادین، اسفیدانی، 1400، ص1(

نمودار 1- سطوح و نقش علوم مختلف در مطالعات رفتار مصرف کننده
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رفتار مصرف کننده مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای 

و  کاال  ی  گزار کناره  مصرف،  کتساب،  ا شامل  که  مبادله 

یکرد  خدمات و تجارب و ایده است. ازاین رو سه دیدگاه و رو

را در رفتار مصرف کننده می توان بیان نمود:.

این -  در  پژوهشگران  تمرکز  که  تصمیم گیری:  دیدگاه 

یکرد  بر نحوه تصمیم گیری منطقی مصرف کنندگان  رو

است.

یکردمصرف کنندگان برای -  دیدگاه تجربی: که در این رو

به خرید  و هیجانات مبادرت  ی  سرگرمی، خیال پرداز

می کنند.

قوی -  نیروهای  آن  طبق  بر  که  ی:  رفتار تأثیر  دیدگاه 

هنجارهای  فروش،  ارتقاء  ابزارهای  مانند  محیطی 

سوق  سویی  به  را  مصرف کننده  غیره،  و  فرهنگی 

و  احساسات  یا  و  قبلی  باورهای  بدون  او  که  می دهد 

و  )موون  می کند  محصول  خرید  به  اقدام  هیجانات 

.)1390 ، مینور

همواره  مصرف کننده  خرید  تصمیم گیری  بررسی 

که  می شود  محسوب  پژوهشگران  قدیمی  ئق  عال از  یکی 

برمی گردد.  پیش  سال   300 به  آن  قدمت  گفت  می توان 

نیکوالس برنولی،جان ون نیومن و اسکار مورگسترن از اولین 

امروزه  گرچه  ا می شود.  محسوب  حوزه  این  در  پژوهشگران 

کاهش یافته  یابی  سهم مباحث اقتصادی در مطالعات بازار

و  جامعه شناسی  اخیرًا  و  روان شناسی  مانند  موضوعاتی  و 

یابی  )بازار عصب شناسی  حتی  و  مصرف  جامعه شناسی 

و  ُخرد  اقتصاد  اساسًا  اّما  است.  بیشتر  بسیار  عصبی( 

یابی  بازار پدر  به عنوان  مصرف کننده  مطلوبیت  مبحث 

با توجه به حضور علوم متنوع در  نوین شناخته  شده است. 

نظریه های  در  یادی  ز بسیار  تنوع  مصرف کننده،  رفتار  حوزه 

در  مهم  نکته  می شود.  دیده  یابی  بازار از  حوزه  این  به  مربوط 

که  آن است  رفتار مصرف کننده  در  نظریه های مورداستفاده 

عمده مطلق آن ها اقتباسی هستند و از همان علوم زیربنایی 

یابی  بازار به  جامعه شناسی  و  اقتصاد  روان شناسی،  مانند: 

از  یکی  به عنوان  است.  شده  وارد  مصرف کننده  رفتار  و 

سودمندی  مدل  خرید،  رفتار  تحلیل  در  مدل ها  رایج ترین 

مصرف کنندگان  که  می کند  اشاره  مطلب  این  به  که  است 

خود  انتظار  مورد  نتایج  اساس  بر  را  خود  خرید  تصمیمات 

ینخان )1992(  ک )2007( و ز کونا انجام می دهند. شیفمن و 

تصمیم گیرنده   یک  به عنوان  مصرف کننده  که  می کنند  بیان 

شخصی  منافع  به  صرفًا  که  می شود  گرفته  نظر  در  منطقی 

خود می اندیشد)جف بری، 2008( .

مطلب  این  به  می توان  نظریه  این  یکرد  رو به  توجه  با 

منطق  از  خارج  نمی تواند  مصرف کننده  رفتار  که  کرد  اشاره 

پیچیده  امری  رفتار  پیش بینی  بنابراین  شود.  انجام  ی  و

تصمیمات  در  یادی  ز عوامل  امروزه  درحالی که  بود  نخواهد 

دارد  نقش  آن ها  مصرفی  رفتار  شکل گیری  و  مصرف کنندگان 

گاهی خارج از روال منطقی این مسیر طی می شود.زنخان  که 

سودمندی،  نظریه  که  جایی  در  که  می کند  بیان   ،)1992(

می داند،  منطقی  اقتصادی  فرد  یک  را  مصرف کننده 

طیف  مصرف کننده  رفتار  مورد  در  معاصر  پژوهش های 

قرار  مدنظر  را  مصرف کننده  رفتار  بر  مؤثر  عوامل  از  وسیعی 

خرید  از  فراتر  چیزی  مصرفی  فعالیت های  این  که  می دهد 

است. )جف بری، 2008(، نظریه های رفتار مصرف کننده نحوه 

تصمیم گیری مصرف کننده را به عنوان یک فرد منطقی در مورد 

مصرف کننده  رفتار  عبارت  واقع  در  می کند.  بیان  کاال  خرید 

که  افرادی  و  خدمات  و  محصوالت  مشتریان  و  خریداران  به 

دارد.  اشاره  می کنند  استفاده  خدمات  و  محصوالت  این  از 

نظریه های جامعه شناختی یکی از مباحث مهم در شناخت 

به  جامعه شناختی  نظریه  می شود.  محسوب  افراد  رفتار 

دارد  اشاره  گزاره هایی  و  به هم پیوسته  منطقی  مجموعه های 

کرد. استخراج  را  تجربی  یکنواختی های  می توان  آن ها  از  که 

نظریه ها را می توان در سه سطح در نظر گرفت. نظریه بنیادی، 

هر  بنیادی  فرضیه ها.نظریه  و  رسمی  نظریه  واقعی،  نظریه 

ی است که به جای مطالعه جوامع یا تجربه خاص،  نظریه پرداز

)مرتون،  باشد  انسانی  تجربه  یا  جامعه  از  کلی  توضیح  شامل 
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1949(. نظریه واقعی مجموعه ای از گزاره ها است که توضیحی 

نظریه های  و  می کنند  ارائه  تحقیق  کاربردی  حوزه  یک  برای 

رسمی مجموعه ای از گزاره هایی است که توضیحی برای یک 

حوزه رسمی یا مفهومی از تحقیق مرتبط با یک رشته است را ار

ائه می دهد)فوردی و رایلی،1987(.

می توان  را  واقعی  و  رسمی  نظریه های  کلی  به صورت 

نظریه ها  به  توجه  با  کرد.  بیان  میانی  نظریه های  به عنوان 

گرفت. را برای هر پدیده در نظر  می توان مدل های مختلفی 

گاهی  است.  نظریه  یک  ترسیمی  نمایش  درواقع  مدل ها 

مدل  یک  از  بیش  با  گاه  و  مدل  یک  با  را  نظریه ها  می توان 

نظریه ها  پدیده ها  منطقی  مبنای  ازآنجایی که  داد.  نشان 

ابعاد  شدن  روشن  به  می تواند  مسئله  این  درک  لذا  هستند، 

کمک  مختلف یک موضوع و بررسی جنبه های مختلف آن 

متضمن  که  است  روشی  مصرف کننده  رفتار  کند.بنابراین 

فعالیت هایی  کلیه  و  مصرف کننده  تصمیم گیری  فرایند 

یابی  ارز استفاده،  خرید،  از  گاهی  آ برای  ی  و که  است 

 .)2015 آدام،  و  )کورنسکو  می دهد  انجام  مصرفی  کاالهای 

که در مطالعه تصمیم گیری با  فوکسال)1990(، اشاره می کند 

روانشناسی، روش های مختلفی  تکیه بر سنت های متفاوت 

یکرد  رو پنج  پژوهشگران  اساس  همین  بر  است.  ارائه شده 

این  از  هریک  که  می کنند  پیشنهاد  را  ظهور  حال  در  عمده 

را شرح می دهد  انسان  رفتار  از  یکردها مدل های متفاوتی  رو

یکردها  کاماًل متفاوتی را بررسی می کنند. این رو و متغیرهای 

شناختی  رفتارگرایی،  پویایی،  روان  اقتصادی،  انسان    شامل  

است  انسانی  ارزش های  بر  مبتنی  یا  دوستانه  انسان  و 

رفتار  در  مختلف  علوم  کاربست  تنوع   .)2008 بری،  )جف 

ایجاد  یکردها  رو و  از نظریه ها، مدل ها  انبوهی  مصرف کننده 

با  مرتبط  نظریه های  و  یکردها  رو این  شناخت  است.  کرده 

نوین  رفتار مصرف کننده در مباحث  آن می تواند در تحلیل 

پژوهش های  طرفی  از  باشد.  داشته  بسزایی  نقش  یابی  بازار

و  پایدار  مصرف  سمت  به  مصرف کننده  رفتار  در  نیز  اخیر 

 ،)2015 گرسن،  و  )رایش  است  کرده  حرکت  سبز  یابی  بازار

نظریه های  کاربرد  و  توسعه  پژوهش ها،  این  مبنای  که 

خرید  قصد  و  تصمیم گیری  تحلیل  در  مصرف کننده  رفتار 

کلیدی  نقش  نظریه ها  که  پیداست  گفته  نا است.  مشتریان 

متنوعی  نظریه های  کنون  تا و  دارند  مصرف کننده  رفتار  در 

در  بعضی  که  ارائه شده  زمینه  این  در  مختلف  سطوح  در 

لذا  میانی.  نظریه ها  بعضی  و  بودند  بنیادی  نظریه های  حد 

که خواستگاه نظریه ها  کنیم  بتوانیم درک  ابتدا  تا  نیاز است 

مطرح  دانشی  بدنه  در  که  مباحثی  به عنوان  ارتباطاتشان  و 

این  کثر  ا که  می دهد  نشان  مطالعات  چیست.  می شوند 

در  جامع  مطالعه ای  و  بیان شده  کنده  پرا به صورت  مباحث 

مورد آن صورت نگرفته است. اهمیت این مسئله را نمی توان 

گاهی از نظریه های حوزه رفتار می تواند زوایای  انکار کرد که آ

و  مسئله  شناخت  خرید،  تصمیم گیری  نحوه ی  از  یکی  تار

نیاز مشتریان را برای شرکت ها روشن سازد و مسیر دستیابی 

به اهداف و چشم انداز شرکت و نحوه  ارائه مطلوب خدمات 

کند. سعی شده است با  و محصوالت به مشتریان را هموار 

بررسی مطالعات سال های 1950 تا 2021 به این سؤال اساسی 

یکرد و نظریه های رفتار مصرف کننده  که رو پاسخ داده شود 

کدام است و روند توسعه و تکامل این نظریه ها به چه صورت 

بوده و چگونه شکل  گرفته است.

2. مفاهیم و رویکردها:
2-1. مفهوم رفتار مصرف کننده و رویکرد انسان اقتصادی: 

انسان  یکرد  رو که  می کنند  بیان   ،)2007( کانوک  و  شیفمن 

است  اقتصاد  منظر  از  منطقی  رفتار  بیان  برای  اقتصادی 

مصرف  گزینه های  همه   از  باید  مصرف کننده  یک  یعنی 

کند  گزینه ها را رتبه بندی  موجود اطالع  داشته باشد تا بتواند 

ی قرار داشته  و یک روش  بهینه  جهت  انتخاب  در دسترس و

مصرف کنندگان  که  می کند  عنوان   ،)1997( سایمون  باشد. 

یک  برای  کافی  زمان  و  انگیزه  یا  کافی  اطالعات  به ندرت 

کمتر  کامل در اختیار دارند و اغلب  تصمیم گیری درست و 

منطقی عمل می کنند )جف بری، 2008(.
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2-2. رویکرد روان پویایی و رویکرد رفتارگرایی: 

یگموند  ز آثار  به  را  پویایی  روان  یکرد  رو  ،)1994( استوارت 

یکرد بر این اعتقاد است که  ید نسبت داده است. این رو فرو

رفتار انسان تحت تأثیر نیروهای غریزی و محرک هایی خارج 

همکاران،  و  )آرنولد  می کند  عمل  ی  و افکار  و  اندیشه  از 

روان  از  جنبه  سه  به  تنها   ،)1993( ید  فرو درحالی که   .)2010

یکرد  رو این  در  آنچه   . برتر من  و  نهاد   ، من  است:  اشاره کرده 

که  است  این  می شود  شناخته  اساسی  اصل  یک  به عنوان 

توسط  محیطی  محرک های  یا  فردی  شناخت  به جای  رفتار 

یکرد  رو اساس  بر  می شود.  تعیین  یکی  بیولوژ انگیزه های 

رفتارگرایانه ابتدا رفتار باید به طور دقیق با توجه به وضعیت و 

حرکت فرد بدون اشاره به فرایندهای شناختی توصیف شود. 

که متناسب  کرد  انتخاب  باید  را  از جزییات  یعنی سطحی 

 .)2012 همکاران،  و  )استرنبرگ  باشد  موردنظر  مشکل  با 

دهه های  در  یکرد  رو این  که  می کند  عنوان   ،)1984( هیلنر 

یکردهای شناختی  کرد و منجر به ایجاد رو بعد تکامل پیدا 

جدیدی در مطالعه رفتارشناسی شناختی شد که مدعی بود 

ازجمله عوامل  فردی  فرایندهای شناختی درون  و  یدادها  رو

بری،  )جف  هستند  آشکار  رفتارهای  اولیه  غیرقابل  تقلیل 

.)2008

2-3. رویکرد شناختی و نظریه های رفتار مصرف کننده: 

رفتار  نظریه های  مبنای  شناختی  یکرد  رو گفت  بتوان  شاید 

یکرد  رو برخالف  شناختی  یکرد  رو است.  مصرف کننده 

فردی  درونی  شناخت  به  را  فرد  رفتار  کالسیک  رفتارگرایی 

 ،)1994( استوارت   .)1978 پاپلتون،  و  )ریبو  می دهد  نسبت 

تبیین کننده  قدرت  فردی  درون  علیت  این  که  می کند  اشاره 

می کشد  چالش  به  را  رفتارگرایی  یکرد  رو در  محیطی  متغیرهای 

عوامل  از  یکی  به عنوان  افراد  اجتماعی  تجربه  و  محیط  از  اما 

دنبال  به  فعاالنه  مصرف کننده  که  چرا می کند.  یاد  تأثیرگذار 

اطالعات  به عنوان  اجتماعی  و  محیطی  محرک های  یافت  در

ورودی جهت تصمیم گیری است )جف بری، 2008(. تا اواسط 

ِهب  توسط  ارگانیسم  به  محرک-پاسخگویی  مدل   21 قرن 

توسعه  شناختی  روانشناسی  در  مطالعه  اصلی  زمینه  به عنوان 

ی  بسیار ی که  به طور  .)2000  ، یکو )ز داشت  کاربرد  و  کرد  پیدا 

به عنوان  شناخت گرایی  از  که  دارند  اذعان  پژوهشگران  از 

می شود  استفاده  تصمیم گیری  در  غالب  پارادایم های  از  یکی 

که  می کند  عنوان   )1976( وویل   .)1987 رایلی،  و  )فوردی 

یا  هیجان انگیز  ویژگی های  بر  محرک-پاسخ-ارگانیسم  نظریه 

کید  تأ زیبایی شناختی  محرک های  به عنوان  محیطی  عاطفی 

که این نظریه فقط بر  دارد اما مرابیان و راسل)1974(، معتقدند 

پاسخ های احساسی متمرکز است )کیم و همکاران،2020(.

کیم و همکاران )2020(  .)SOR( نمودار 2- نظریه محرک-پاسخ-ارگانیسم
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است،  شده  داده   نشان   )3( نمودار  در  که  همان طور 

ی را می توان به دو نوع اصلی تقسیم  مدل های شناختی رفتار

شناختی  مدل های  و  تحلیلی  شناختی  کرد.مدل های 

یجان )1982(، اشاره می کند  تجویزی )مویتال، 2006(. کاسار

برای  را  کلیدی  عناصر  از  چارچوبی  تحلیلی  مدل های  که 

مدل ها  این  که  می دهد،  ارائه  مصرف کننده  رفتار  توضیح 

مشخص  را  تصمیم گیری  در  مهم  عوامل  بین  گسترده  روابط 

می کنند. نظریه رفتار خرید هوارد و شث و مدل تصمیم گیری 

هستند  تحلیلی  مدل  دو  ول  بلک  و  مینیارد  مصرف کننده 

)جف  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  پژوهش ها  بیشتر  در  که 

که  هستند  مدل هایی  تجویزی  مدل های   .)2008 بری، 

مصرف کننده  رفتار  سازمان دهی  برای  را  چارچوب هایی 

قرار  ترتیب  مدل ها  این   .)2006 )مویتال،  می دهند  ارائه 

عوامل  برخی  رعایت  به  توجه  با  آن ها  تأثیر  و  عناصر  گرفتن 

رفتار  نظریه  و  مستدل  اقدام  نظریه  می کنند.  تجویز  خاص 

ازجمله مدل های تجویزی  آزن  و  بین  برنامه ریزی شده فیش 

این  اختصار  به طور  ادامه  در   .)2008 بری،  )جف  هستند 

مدل ها شرح داده می شوند:

نمودار 3- رویکرد شناختی و نظریه های شناختی

الف: مدل های شناختی تحلیلی

نظریه رفتار خریدار

رفتار  نظریه  یعنی  مصرف کننده  تصمیم گیری  مدل  اولین 

که  یافت  توسعه  شث  و  هوارد  توسط   1969 سال  در  خریدار 

اصالح شده،  مدل  در  است.  معروف  شث  و  هوارد  مدل  به 

تا  شد  داده  ترجیح  مصرف کننده  بر  خریدار  اصطالح 

نشان  مدل  این  در  آنچه  نشود.  حذف  ی  تجار خریدهای 

محرک های  که  است  درون زا  یا  ورودی  متغیرهای  داده شده 

و  محصوالت  واقعی  عناصر  از  ی  معنادار و  محیطی 

قرار  آن ها  معرض  در  مصرف کننده  که  هستند  مارک هایی 

می گیرد و این محرک ها قبل از اینکه بر فرایند تصمیم گیری 

دالبیتا  و  لدون  می شوند.  درونی  بگذارد  تأثیر  مصرف کننده 

مفاهیم  از  به شدت  شث  مدل  که  می کنند  بیان   ،)1993(
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را  یادگیری  ساختار  شش  و  می کند  استفاده  نظریه یادگیری 

نیز در تصمیم خرید نقش  برون زا  نشان می دهد. متغیرهای 

و  دارد  بستگی  خریدار  به  حدودی  تا  عوامل  این  که  دارند 

شامل  که  نکرده اند  ارائه  آن  از  دقیقی  تعریف  شث  و  هوارد 

و  خرید  قصد  نگرش،  ک،  ادرا توجه،  می باشند:  متغیر  پنج 

رفتار خرید.

مدل تصمیم گیری مصرف کننده: 

مدل تصمیم گیری ایگل در سال 1968، توسط ایگل و کالت و 

بلک ول توسعه یافت.عناصر مرتبط با این مدل به متغیرهای 

ساختار  اما  است،  نزدیک  هوارد  و  شث  مدل  در  رفته  به کار 

کمی متفاوت از مدل شث است.  ارائه و رابطه  بین متغیرها 

این مدل بر مبنای یک فرایند تصمیم گیری هفت مرحله ای 

که شامل نیاز به شناسایی،جستجوی اطالعات  ایجادشده 

یابی جایگزین ها، خرید، بازخورد پس  ارز در داخل و خارج، 

خریدار  تصمیمات  است.  ی  گذار وا نهایت  در  و  خرید  از 

باتجربه  که  محرک هایی  یعنی  اصلی  عامل  دو  تحت تأثیر 

تأثیرات  قالب  در  خارجی  متغیرهای  و  دارد  پیوند  مشتری 

تفاوت های فردی و محیطی است )جف بری، 2008(.

ب: مدل های شناختی تجویزی

یزی شده:  نظریه اقدام مستدل و رفتار برنامه ر

یه  نظر دو  برنامه ریزی شده  رفتار  و  مستدل  اقدام  نظریه 

فیش  مدل  است.  تجویزی  شناختی  مدل های  از  پرکاربرد 

یابی  بازار پژوهشگران  که  یافت  توسعه  زمانی  آزن  و  بین 

باورها و نگرش ها به عنوان  بر  را  به طور فزاینده ای تمرکز خود 

معطوف  مصرف کنندگان  خرید  رفتار  تعیین کننده  عوامل 

و  کرد  ارائه  نگرش  شکل گیری  برای  مدلی  بین  فیش  کردند. 

که نگرش کلی افراد نسبت به اشیاء از باورها و  پیشنهاد داد 

ویژگی های مختلف شی ء نشأت  مورد  در  آن ها  احساسات 

جبری  به صورت  ابتدا  در  مدل  1975(.این  )آتوال،  می گیرد 

بیان شد که در نمودار )4( مشاهده می شود:

Bi = قدرت باور i در مورد نگرش به ابژه o )احتمال یا عدم احتمال به اینکه ابژه o با 
ابژه های دیگر مرتبط باشد( 
ai = جنبه ارزشی قدرت باور

N = تعداد باورها
نمودار 4- اولین مدل اراده شده از نظریه اقدام مستدل توسط 

فیش بین. آتوال )1975(

مدل ارائه شده توسط فیش بین تا حدودی شبیه به مدل 

سودمندی مورد انتظار ذهنی است. آنچه در این مدل نشان 

ویژگی  به  یک  کنش   وا جبری  جمع  که  است  این  شده  داده  

برجسته و قدرت باور است که ویژگی ای را به شی ء یا نگرش 

که  نسبت به تمام ویژگی های برجسته شی ء ارتباط می دهد 

مدل  این  در  مهم  نکته   است.  بیان  شده  جبری  به صورت 

از  کردن مدل خود  بین هنگام عملیاتی  که فیش  این است 

نشان  را  باور  جهت  که  می کند  استفاده  اعتقادی  گزاره های 

با  مرتبط  ویژگی های  باور در مورد  این مدل قدرت  در  دهد. 

یابی جنبه ها و ویژگی های آن شی ء ضرب  ارز یک شی ء در 

و  شده  درک  مالکیت  بین  بین،  فیش  مدل  این  در  می شود. 

ی باور توسط  احتمال، تمایزی قائل نشده یعنی عملیاتی ساز

که سوژه باور دارد و اینکه این باور  فیش بین، بین آن چیزی 

چقدر قوی است را در هم می آمیزد )آتوال، 1975(.مدل مذکور 

یابی  نگرش ها  را  مدنظر  داشت  د ر نتیجه  این  تنها  بخش  ارز

استفاده  قرار    حوزه ی  رفتار   مورد  در   کرد   و    مدل  توسعه  پیدا  

گرفت  و مدل تجدیدنظر شده به عنوان نظریه اقدام مستدل 

ارائه شد که در نمودار )5( قابل مشاهده است.
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نمودار 5- مدل اصالح شده نظریه اقدام مستدل )TRA1(. هیل و همکاران )2002(

اقدام  نظریه  هدف  که  می کند  بیان   ،)1989( انگر 

که  رفتارهایی  بنابراین  ارادی است.  رفتارهای  مستدل شرح 

صرفًا  یا  اشتیاق  عادت،  برحسب  و  شتاب زده  خودجوش، 

که عملکرد آن ها  فکری است در این حیطه قرار نمی گیرد چرا

نمی توانند  رفتارها  در  درگیری  دلیل  به  یا  نیست  داوطلبانه 

باشد. کار  کننده   برای  گاهانه  آ تصمیم گیری های  شامل 

که نظریه اقدام مستدل شامل  لیسکا )1984(، بیان می کند 

یا  خاص،دفرصت ها  مهارت  یک  به  نیاز  که  رفتارهایی 

و همکاران، 2002(. باشد، نیست )هال  منابع منحصربه فرد 

کمی  داوطلبانه  رفتارهای  توضیح  برای   ،TRA اولیه  مدل 

از نگرش های  این مدل بعضی  که  دچار پیچیدگی شد.چرا

مربوط  هنجارهای  بعضی  و  داوطلبانه  رفتارهای  به  مربوط 

فرایند  درحالی که  می دادند  شرح  را  داوطلبانه  رفتارهای  به 

رفتارهای داوطلبانه کمی پیچیده تر است )هال و همکاران، 

که بر نگرش  2002(. لذا مدل اولیه اصالح شد و متغیرهایی 

و هنجارهای ذهنی مؤثر بودند نیز در نظر گرفته شدند که در 

نمودار )6( مشاهده می کنید. 

نمودار 6- مدل اصالح شده نظریه اقدام مستدل )TRA2(. هیل و همکاران )2002(
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باور  و  بر نگرش  باور  یابی  ارز و  باور  این مدل، قدرت  در 

ذهنی  هنجارهای  بر  کردن  برآورده  برای  انگیزه  و  ی  هنجار

بیان می کنند   ،)2006( و همکاران  تأثیرگذار است. ساالمون 

است  این   TRA یکرد  رو در  قابل توجه  تغییرات  از  یکی  که 

نگرش  شی ء،  یک  به  نسبت  نگرش  سنجش  به جای  که 

اصالح  این  که  می شود  اندازه گیری  خرید  به قصد  نسبت 

مصرف کننده  که  چرا بود،  ی  ضرور رفتار  اندازه گیری  از  بعد 

ممکن است نگرش مطلوبی نسبت به یک محصول داشته 

باشد. نداشته  را  نگرش  این  خرید  به  اقدام  برای  اما  باشد، 

بین  رابطه  که  کردند  مطرح  را  پیشنهاد  این  مطالعات  برخی 

این  در  محدودیت هایی  دلیل  به  واقعی  رفتار  و  رفتار  قصد 

مدل به طور ساده انگارانه ای بیان  شده و می توان مدعی بود 

یک  به  نیاز  و  نیست  افراد  کامل  کنترل  در  همیشه  رفتار  که 

آزن  است.  ی  ضرور رفتار  قصد  و  نیات  بین  میانجی  متغیر 

TRA افزود و مدل رفتار  این متغیر را در سال 1985 به مدل 

برنامه ریزی شده را ارائه کرد که در نمودار )7( مشاهده می شود 

)جف بری، 2008(.

نمودار 7- مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده )TPB(. هیل و همکاران )2002(

از  توسعه یافته ای  مدل  صرفًا  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه 

بر  رفتارها است.  به دنبال پیش بینی  که  اقدام مستدل است 

مبنای این نظریه رفتار انسان توسط سه متغیر هدایت می شود: 

ی در مورد نتایج احتمالی و تجربیات مرتبط با  باورهای رفتار

انتظارات  مورد  در  باورها  همان  که  ی  هنجار باورهای   ، رفتار

که  کنترلی  باورهای  و  است  مهم  افراد،  ی  هنجار رفتارهای  و 

عملکرد  می تواند  که  عواملی  وجود  مورد  در  است  باورهایی 

ی  هنجار باورهای  شود.  آن  مانع  یا  کند  تسهیل  را  فرد  رفتار 

ک شده یا هنجار ذهنی  می تواند منجر به فشار اجتماعی ادرا

ک شده می شود.  ی ادرا و باورهای کنترلی منجر به کنترل رفتار

کنترلی  رفتار  و  ذهنی  هنجارهای  به  نسبت  می تواند  نگرش 

باشد  داشته  ی  رفتار قصد  بر  تعدیل کننده ای  اثر  شده  درک 

باشد  و هنجار ذهنی مطلوب تر  کلی هرچه نگرش  به صوت 

برای انجام رفتار  ، نیت و قصد فرد  کنترل درک شده بیشتر و 

رفتار  بر  کنترل واقعی  که  آنجا   از  و  بود  موردنظر قوی تر خواهد 

که فرصتی در اختیار افراد قرار  وجود دارد انتظار می رود زمانی 

نیت  مدل  این  در  بنابراین  دهند  انجام  را  خود  قصد  بگیرد 

تا جایی  و  رفتار است  برای  واسطه  بدون  یا قصد، مقدمه ای 
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به عنوان  می تواند  باشد  واقعی  ک شده  ادرا رفتار  کنترل  که 

کند و در پیش بینی رفتار  کنترل واقعی عمل  نماینده ای برای 

 ،)1995( کنز  و  گیلز  )آزن،2006(.  باشد  داشته  به سزایی  تأثیر 

که  داده  نشان  اغلب  تجربی  آزمایش های  که  معتقدند  نیز 

مستدل  اقدام  نظریه  به  نسبت  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه 

توانایی پیش بینی را بهبود بخشیده است. در 20 سال گذشته، 

یادی در راستای اصالح این دو نظریه پیشنهاداتی  مطالعات ز

را  نظریه ها  این  ساختار  هیچ کدام  کل  در  که  کرده اند  ارائه  را 

یا  دهند  تغییر  را  متغیرهایی  می توانند  اما  است  نداده  تغییر 

مدل  به  را  متغیرهایی  خاص  مواردی  در  بهبودی  به منظور 

این اصالحات است  از حامیان  آزن خود یکی  کنند.  اضافه 

بتوان  "درصورتی که  داشت  اظهار   1991 سال  در  ی که  به طور

نشان داد که بعد از متغیرهای فعلی نظریه درصد قابل توجهی 

رفتار  نظریه  می شود،  شامل  را  رفتار  یا  قصد  در  یانس  وار از 

رفتار  نظریه   .)2008 بری،  )جف  است"  باز  برنامه ریزی شده 

ی  بسیار در  رفتار  پیش بینی  و  توضیح  برای  برنامه ریزی شده 

ی ازجمله فعالیت های بدنی، مصرف مواد  از حوزه های رفتار

تا  ایمن  جنسی  رابطه   از   ، سفر انتخاب  تا  یافت  باز از   ، مخدر

موفق  و  استفاده شده  ی  فناور پذیرش  و  مصرف کننده  رفتار 

 2010 سال  در  آزن  و  بین  فیش  )آزن،2020(.  است  کرده  عمل 

تحت  مجددا  و  کردند  اصالح  را  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه 

عنوان نظریه اقدام مستدل ارائه نمودند. در مدل جدید رفتار 

تابع، قصد و نیت است و قصد و نیت تابع 3 متغیر نگرش، 

در  که  است  ک  شده  ادرا رفتار  کنترل  و  ک شده  ادرا هنجار 

پشت هرکدام از این متغیرها باورهایی قرار دارند و این باورها 

در  که  آید  وجود  به  می تواند  متعددی  عوامل  تحت تأثیر  خود 

و  بین  )فیش  نمود:  مشاهده  را  مدل  این  می توان   )8( نمودار 

آزن، 2011(

نمودار 8- مدل نظریه اقدام مستدل )TRA(. فیش بین و آزن )2010(

یزی شده و اقدام مستدل:  تفاوت بین رفتار برنامه ر

بود  توجه  مورد  مستدل  اقدام  نظریه  تدوین  هنگام  در  آنچه 

که بیشتر رفتارهای موردعالقه پژوهشگران علوم  این فرض بود 

به  نیز  کنترل  از  ک  ادرا و  است  ارادی  ی،  رفتار و  اجتماعی 

همان میزان قوی است. در واقع این اتفاق نظر وجود داشت که 

افرادی که تمایل به انجام رفتار موردعالقه شان را دارند توانایی 

کار را انجام  که آن  گر تصمیم بگیرند  انجام آن را هم دارند و ا

کنند.  ی  ندهند، به راحتی می توانند از انجام دادن آن خوددار

ی  رفتار نیات  از  مستقیم  تابعی  باید  رفتار  عملکرد  بنابراین 

باشد و مقاصد نسبت به رفتار با نگرش و هنجار ذهنی تعیین 

کنترل  که فرض  از مدتی این نظریه نشان داد  می شود اما بعد 

این  توانایی  بر  را  شدیدی  محدودیت های  ارادی  رفتار  کامل 
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مشکل  با  عمل  هنگام  در  که  رفتارهایی  با  مقابله  برای  نظریه 

به  رسیدن  راه  در  گر  ا مثاًل  می کند  ایجاد  را  هستند  مواجه 

بلیط  یا  شود  خراب  شخص  ی  خودرو کنسرت  ی  برگزار محل 

تی مواجه می شوند. یا از شرکت  تمام شده باشد، مردم با مشکال

ی  بسیار دادن  انجام  درواقع  می کنند  ی  خوددار کنسرت  در 

مشارکت  یا  خاص  دانش  مهارت،  داشتن  نیازمند  رفتارها  از 

دیگران است و ممکن است برای غلبه بر موانعی مانند کمبود 

به  لذا  باشند.  داشته  توانایی  به  نیاز  دیگر  منابع  یا  زمان  پول، 

فعلی  مدل  و  شد  اضافه  کنترل  ساختار  مستدل  اقدام  مدل 

کنترل واقعی بر  رفتار برنامه ریزی شده نامیده شد. در این مدل 

ی که می توان  ، تأثیر قصد را بر رفتار تعدیل می کند به طور رفتار

گفت نیات با عملکرد رفتار تا حدی که کنترل واقعی باال باشد 

مورد  در  باندورا  نظریه  به  توجه  با  همچنین  می شود.  دنبال 

که افراد  که میزانی  گرفت  خودکارآمدی، این فرض مدنظر قرار 

ی کنترل دارند، می توانند تأثیر  بر این باورند که بر عملکرد رفتار

را تعدیل  ی  و نیات رفتار بر قصد  نگرش و هنجارهای ذهنی 

افراد  ک  ادرا به عنوان  ک شده  ادرا ی  رفتار کنترل  کنند.بنابراین 

از توانایی آن ها برای انجام یک رفتار معین و مشخص تعریف 

شد و به عنوان سومین عامل تعیین کننده نیات به مدل افزوده 

نظریه  از  خاص  مورد  یک  مستدل  اقدام  نظریه  واقع  در  شد. 

دو  این  عمده  و  مهم  تفاوت  و  است  شده  برنامه ریزی   رفتار 

رفتار  کنترل  متغیر  برنامه ریزی شده  رفتار  که  است  این  نظریه 

بر  دیگری  تعیین کننده های  به عنوان  را  شده  درک  و  واقعی 

نیات و قصد رفتار می داند. زمانی که افراد کنترل ارادی کاملی 

بر رفتار موردعالقه خود داشته باشند و بر این باور قوی باشند 

که در صورت تمایل قادرند آن رفتار را انجام دهند آنگاه کنترل 

اقدام  به  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه  و  است  نامربوط  رفتار 

مستدل تقلیل می یابد )آزن، 2020(.

MODE یو و مدل ج: فاز

فازیو به این نتیجه رسید که نگرش به عنوان یک پل ارتباطی 

آن  از  فرد  آن  یابی  ارز و  معین  شی ء  یک  بین  حافظه،  در 

یک  بین  ارتباط  قدرت  یعنی  می شود.  گرفته  نظر  در  شی ء 

که این احتمال  یابی می تواند متفاوت باشد. چرا ارز و  شی ء 

که وقتی فرد با شی ء مواجه می شود نگرش به طور  وجود دارد 

در  شی ء  با  به شدت  درصورتی که  تنها  و  فعال شده  خودکار 

فعال  این  می شود.  فعال  خودبه خود  یابی  ارز باشد  ارتباط 

شدن نگرش با مشاهده شی ء است که محور فرایند نگرش-

)9(، مدل شماتیکی است  نمودار  را تشکیل می دهد.  رفتار 

که آزن و فیش بین در  کرد. فازیو بیان می کند  که فازیو ارائه 

نگرشی  کیفیت  که  می دهند  احتمال  مستدل  اقدام  نظریه 

که  چرا  می کند  تعدیل  را  رفتار  و  نگرش  بین  رابطه  مختلف 

تا  و  است  تأثیرگذار  زمان  طول  در  نیات  و  نگرش ها  ثبات 

زمانی که نگرش ها در طول زمان نوسان دارند تحلیل مشورتی 

اطالعات  با  است  ممکن  است  واقعی  رفتار  زیربنای  که 

 ، )فازیو نباشند  منطبق  نگرش  یابی  ارز در  ی شده  جمع آور

1990(. بنابراین فازیو مدل جامع  MODE را ارائه کرد که در آن 

که  انگیزه و فرصت، رفتار را تعیین می کنند. یکی از مواردی 

گرفت بحث دسترس پذیری  در مدل MODE موردتوجه قرار 

توجیه  در  مهمی  نقش  گاهی  دسترس پذیری  که  است.چرا

رفتار  برای  توضیحی  هیچ  گاهی  و  می کند  ایفا  افراد  رفتار 

این  به  توجه  دسترسی،  مورد  در  مدل  اصلی  فرض  ندارد. 

قابل دسترسی   ذهنی  هنجارهای  یا  نگرش ها  که  بود  نکته 

بر  و  می شوند  فعال  حافظه  طریق  از  خودکار  به صورت 

که  بر طبق این مدل زمانی  تأثیرگذارند.  و رفتار  ک  نحوه ادرا

گرفتن  نظر  در  برای  کافی  فرصت  و  دارد  باالیی  انگیزه   فرد 

از  فرد  آن  تا  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  موجود،  اطالعات 

کمتری وجود دارد  کند و احتمال  اطالعات موجود استفاده 

کند. تا در زمان تصمیم گیری به اطالعات در دسترس تکیه 

کم  دو  هر  یا  باشد  کم  فرصت  یا  انگیزه  که  زمانی  همچنین 

نگرش  اساس  بر  فرد  که  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  باشند 

یا هنجارهای قابل دسترس تصمیم بگیرد. در واقع رفتارهای 

نگرش های قابل  و   هنجارها   تحت تأثیر  بیشتر  خودانگیخته 

اقدام  نظریه  که  است  معتقد  فازیو  می گیرند.  قرار  دسترس 
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مستدل و سایر نظریه های مشتق شده از آن احتمااًل توضیح 

پیامدهای  به  منجر  که  می دهند  ارائه  فرایندهایی  از  بهتری 

ی مورد عالقه است )ایی ولدسن و همکاران، 2015(. رفتار

یابی سبز یزی شده در بازار د: نظریه رفتار برنامه ر

نظریه رفتار برنامه ریزی شده و اقدام مستدل در حوزه  مصرف 

رامان  و  جوشی  دارد.  کاربرد  بسیار  سبز  یابی  بازار و  سبز 

مسئوالنه  خرید  رفتار  نشان دهنده   را  سبز  خرید   )2015(

خدمات  و  محصوالت  مصرف  برای  مشتریان  محیطی 

در  )هان،2020(.  می کنند  تعریف  یست  محیط ز با  سازگار 

اساسی  مؤلفه های  از  یکی  مشتریان  سبز  رفتار  تقویت  واقع 

یابی سبز فعالیت دارند.  سازمان هایی است که در حوزه  بازار

هان )2020(، نظریه رفتار خرید سبز )TGPB( را دارای قدرت 

یه  اقدام مستدل و رفتار  پیش بینی قوی تری نسبت به دو نظر

مانند  مختلف  زمینه های  برای  که  می داند  برنامه ریزی شده 

قابل  اعمال  مصرف کننده  رفتار  و  گردشگری  ی،  هتلدار

نظریه، نگرش، مسئولیت  این  در  که  او معتقد است  است. 

به طور مستقیم هنجار  و هنجار اجتماعی  نسبت داده شده 

مبنای  بر  فعال کننده ها  نوع  که  می کند  فعال  را  شخصی 

، جهان بینی و ارزش های  گاهی از پیامد، تصویر خرید سبز آ

باعث  نیز  گذشته  رفتار  همچنین  می گیرند.  شکل  محیطی 

افزایش رفتار خرید سبز می شود.

نمودار 9- مدل فرایند نگرش-رفتار ارائه شده توسط فازیو در سال 1986. فازیو )1990(

نمودار 10- نظریه رفتار خرید سبز )TGPB(. مان )2020(
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مدل  پیش بینی  قابلیت  نیز   ،)2015( همکاران  و  پل 

اولیه  مدل  به  نسبت  را  برنامه ریزی شده  رفتار  توسعه یافته 

باالتر  سبز  یابی  بازار تنظیمات  در  مستدل  اقدام  یه   نظر و 

ک شده به طور قابل توجهی  می داند. نگرش و کنترل رفتار ادرا

پیش بینی  کند،  درحالی که  هنجار   می تواند  را  خرید  قصد 

ذهنی  تأثیر  چندانی  نداشت.

نمودار 11- مدل توسعه یافته مدل TPB برای پیش بینی مصرف محصوالت سبز. پل و همکاران )2015(

هـ: مدل پذیرش فناوری

مستدل  اقدام  نظریه  از  به شدت  که  مدل هایی  از  یکی 

سال  در  دیویس  ی  فناور پذیرش  مدل  است،  اقتباس شده 

 )TAM )Technology Acceptence Model.است  1989

به طور  که  است   )TRA( مستدل  اقدام  مدل  از  اقتباسی 

ی پذیرش افراد و کاربران از سیستم های  خاص برای مدل ساز

مدل  این  ارائه  هدف  واقع  در  است.  طراحی  شده  اطالعاتی 

که  است  رایانه  پذیرش  تعیین کننده  عوامل  مورد  در  شرحی 

ی های  از فناور کاربر در طیف وسیعی  قادر به توضیح رفتار 

هزینه  نظر  از  هم  که  است  نهایی  کاربران  محاسباتی 

مقرون به صرفه باشد و هم از لحاظ نظریه توجیه پذیر تا عالوه 

که چرا یک سیستم خاص  بر پیش بینی بتواند توضیح دهد 

و پزشکان  تا پژوهشگران  کاربران غیرقابل  قبول است  نظر  از 

کنند.مدل  دنبال  را  آن  مناسب  اصالحی  مراحل  بتوانند 

ی با شناسایی تعداد کمی از متغیرهای اساسی  پذیرش فناور

استفاده  با  و  بود  شده  پیشنهاد  قبلی  پژوهشگران  توسط  که 

ساخت  اصلی  مبنای  به عنوان  مستدل  اقدام  نظریه  از 

متغیر  دو  ی  فناور پذیرش  مدل  در  است.  شده  فرموله  مدل 

شده  درک  استفاده  سهولت  و  شده  درک  ویژگی  یا  استفاده 

است. رایانه  پذیرش  در  رفتار  برای  مهم  متغیرهای  ازجمله 

کاربر  در این مدل سودمندی درک شده)PU( احتمال ذهنی 

آینده نگر است که استفاده از یک سیستم کاربردی خاص را 

افزایش می دهد. و سهولت درک شده  او  در سازمان و شغل 

انتظار دارد سیستم  آینده نگر  بر  کار که  )EOU( میزانی است 

گرفته در مورد  بدون تالش باشد. در چندین مطالعه صورت 

و استفاده مرتبط  با نگرش  را  این متغیرها  متغیرهای مشابه، 
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فرض   TAM نظریه  مستدل  اقدام  نظریه  مشابه  دانسته اند. 

تعیین   )BI( رفتار  قصد  توسط  رایانه  از  استفاده  که  می کند 

توسط  رفتار  قصد  که  است  این  در  آن  تفاوت  اما  می شود 

نمودار 12- مدل پذیرش فناوری )TAM(. دیویس )1989(

این مدل نشان می دهد که سودمندی درک شده به شدت 

بر نیات افراد تأثیرگذار است و سهولت درک شده تا حدودی 

کوچک  آن  اثر  اما  باشد،  تأثیرگذار  ی  رفتار برنیات  می تواند 

است و به مرور زمان کمتر می شود. نگرش ها نیز در این مدل تا 

حدودی برنیات تأثیرگذار بودند و هنجارهای ذهنی به طورکلی 

ی نداشتند )دیویس و همکاران، 1989(.  تأثیری بر نیات رفتار

ونکاتش و دیویس )1996(، با تحلیل PEOU نگرش را از مدل 

زمینه های  در  ی  فناور پذیرش  مدل  درنتیجه  کردند.  حذف 

قرار  استفاده  مورد  توانست  رایانه  پذیرش  از  فراتر  مختلف 

مانند  دیگری  نظری  ساختارهای   TAM2 مدل  در  بگیرد. 

قابلیت  خروجی،  کیفیت  شغلی،  ارتباط  اجتماعی،  نفوذ 

این مدل نشان داده  نتیجه اضافه شد. همچنین در  نمایش 

بر  مستقیم  به طور  می تواند  هم  اجتماعی  هنجارهای  که  شد 

گذارد و هم به طور غیرمستقیم از  ک شده تأثیر  سودمندی ادرا

اثرگذار  ک شده  ادرا سودمندی  بر  تصویر  متغیر  بر  تأثیر  طریق 

 TAM باشد. بعدها در سال 2008 ونکاتش و بال مدل اصلی

را اصالح کرده و مدل TAM3 را ارائه دادند.در این مدل عالوه 

خود  مانند  دیگری  متغیرهای   TAM2 مدل  متغیرهای  بر 

یگوشی رایانه و درک کنترل  کارآمدی رایانه، اضطراب رایانه، باز

خارجی و متغیرهای تعدیل کننده لذت درک شده و قابلیت 

استفاده عینی نیز افزوده شد )راندان گاتالونیا، 2015(.

2-4. رویکرد انسان گرایانه و نظریه های تالش و رفتار هدایت شده: 

یابی  بازار پژوهش های  در  که  می کند  بیان   ،)1994( استوارت 

بهترین  ارائه دهنده   به عنوان  اغلب  شناختی  مدل های 

اما  است  مصرف کنندگان  تصمیم گیری  مورد  در  توضیحات 

پژوهش های  تا  شد  باعث  شناختی  یکرد  رو محدودیت های 

انجام  انسان  رفتار  از  خاصی  جنبه های  درک  برای  بیشتری 

یکردها نسبت  رو این  به  را  اومانیستی  که می توان عنوان  شود 

مصرف کننده  درونی  مفاهیم  توصیف  دنبال  به  که  چرا داد. 

نظریه  و  تالش  نظریه  است.  عمومی  شرایط  توصیف  به جای 

یکرد هستند که در  رفتار هدایت شده دو نظریه مطرح در این رو

حوزه  رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری خرید ارائه شده اند.

نظریه تالش:

رفتار  نظریه  تکیه  بر  با  شاو  و  گزی  با  ،1990 سال  در 

آن  هدف  که  دادند  توسعه  را  نظریه ای  آزن،  برنامه ریزی شده  

توضیح تالش برای انجام یک رفتار یا دستیابی به یک هدف 

ی از رفتارها  طراحی شده بود. استدالل آن ها این بود که بسیار

کم وبیش از لحاظ نتیجه یا موفقیت مشکل ساز  توسط افراد، 

سودمندی  و   )A( سیستم  از  استفاده  به  نسبت  فرد  نگرش 

نسبی  وزن های  با  که  می شود  مشخص   )PU( شده  درک 

توسط  رگرسیون  برآورد  می شود)دیویس و همکاران، 1989(.
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که افراد از منظر تالش برای رسیدن به  است و تصور می شود 

هدفی تصمیم گیری می کنند، لذا می توان به سه تفاوت عمده  

اشاره  برنامه ریزی شده  رفتار  و  مستدل  اقدام  با  تالش  نظریه 

کرد. اولین تفاوت مربوط به مفهوم نگرش است. یعنی زمانی 

یا  کند  پیدا  دست  مشکلی  هدف  به  می کند  تالش  فرد  که 

یک رفتار دشوار را انجام دهد با سه نوع نگرانی روبه رو است: 

تالش و موفقیت، تالش اما شکست و روند تالش. موفقیت و 

فرایندها  این  اما  پایانی تالش است  شکست نشانگر حالت 

نهایی  مرحله ی  تا  شروع  از  که  می کند  اشاره  پیامدهایی  به 

می کنند  اشاره  همچنین   ،)1990( شاو  و  گزی  با دارد.  ادامه 

کاهش وزن، افراد نگرش های مختلفی نسبت به  که در مورد 

دارند  وزن   کردن  کم  برای  تالش  روند  و  شکست  و  موفقیت 

رفتار  بررسی  به جای  تالش  نظریه   .)1995 کیمل،  و  گزی  )با

یابی می کند. در این نظریه  ، مدل تالش برای عمل را ارز آشکار

هنجارهای ذهنی، نگرش نسبت به فرایند یا ابزارهای تالش، 

انتظارات  موفقیت،  به  نسبت  نگرش  موفقیت،  از  انتظارات 

متغیرهای  به عنوان  شکست  به  نسبت  نگرش  شکست،  از 

یعنی  اصلی  عامل  بر  که  می شوند  مطرح  تالش  برای  اصلی 

کیمل، 1995؛ جف بری، 2008(.  گزی و  تالش تأثیرگذارند )با

نمودار )13( مدل نظریه تالش را نشان می دهد. 

گزی و شاو. جف بری )2008( نمودار 13- نظریه تالش با

مدل رفتار هدایت شده: 

رفتار  نظریه  که  می کنند  اشاره   ،)2001( پروجینی  و  گزی  با

که  است  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه  مبنای  بر  هدایت شده 

که  این تفاوت  با  را نشان می دهد  همان سازه های مدل قبلی 

 ) در این مدل دو متغیر رفتار گذشته )اعم از تکرار یا عدم تکرار

دیدگاهی  و  اضافه شده  آن  به  منفی(  یا  )مثبت  احساسات  و 

مرکب از تصمیم گیری را ارائه می دهد )جف بری، 2008(. در این 

مدل نگرش و پیشینه احساسات مثبت و پیشینه احساسات 

منفی و هنجارهای ذهنی و تکرار رفتار گذشته بر میل و عالقه 

ک شده کنترلی نیز بر میل و  تأثیرگذار است. همچنین رفتار ادرا

نیات به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم بر عمل تأثیرگذار 

است. لئونه و همکاران )2004(، بیان می کنند که این نظریه در 

نشان  برنامه ریزی شده  رفتار  و  مستدل  اقدام  نظریه  با  مقایسه 
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که دارای توانایی پیش بینی قوی تری است، اما نقص  می دهد 

ی  جمع آور برای  و  است  پیچیده تری  مدل  که  است  این  آن 

داده به تکنیک های پیچیده تری نیاز دارد )جف بری، 2008(. 

نمودار )14( این مدل را نشان می دهد.

گزی. جف بری )2008( نمودار 14- مدل نظریه رفتار هدایت شده با

مصرف کننده  رفتار  نظریه های  مسیر  نیز   ،)15( نمودار  در 

را به طور خالصه می توان مشاهده نمود. همان طور که مالحظه 

اقدام مستدل زمینه ساز اصالح  از سال 1975 نظریه  می شود 

و تکمیل نظریه های دیگری در زمینه پیش بینی رفتار و قصد 

ازجمله  مصرف کننده  رفتار  از  دیگری  حوزه های  در  خرید 

به  بسته  مسیرهای  شد.  سبز  یابی  بازار و  ی  نوآور پذیرش 

و  نظریه فعلی است  بر  نظریه های جدید مبتنی  نبودن  معنی 

مسیرهایی که انتهای آن ها با فلش مشخص شده نشان دهنده  

به  توجه  با  جدید  نظریه های  ایجاد  احتمال  و  مسیر  ادامه  

ی و تغییر سبک و ذائقه مصرف کننده است. پیشرفت فناور

 

براي  ها نظريهدر جدول زير نيس به برخي مقاالت كه از اين 
 : شده اشاره اند كردهپژوهش خود استفاده 

 

نمودار 15- مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده
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نظریه ها  این  از  که  مقاالت  برخی  به  نیز   )1( جدول  در 

برای پژوهش خود استفاده کرده اند اشاره  شده است.

کاربردی از مقاالت بر مبنای نظریه ها جدول 1- مثال های 

3. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
اهمیت تحلیل رفتار مصرف کننده بر کسی پوشیده نیست. 

پیش بینی  و  دقیق  تحلیل  داشتن  گرو  در  یابی  بازار علم 

بتواند  تا  است  مصرف کننده  رفتار  درست  امکان  حد  تا 

دانستن  لذا  کند.  هدایت  درست  مسیر  در  را  شرکت ها 

نظریه های رفتار مصرف کننده می تواند یکی از ارکان کلیدی 

مطالعات  به  توجه  با  شود.  محسوب  تجزیه وتحلیل  این 

می توان  رفتار  حوزه  نظریه های  تکامل  مسیر  و  پژوهشگران 

نظریه های  ازجمله  مستدل  اقدام  نظریه  که  داشت  بیان 

مختلف  حوزه های  در  دیگر  نظریه های  که  است  بنیادی 

نظریه های  سطح  در  نظریه ها  این  و  شده اند  مشتق  آن  از 

تأثیرگذار  ارائه  مدل های مختلف می توانند  میانی در جهت 

و در تمامی نظریه های  فراوان دارد  آنچه اهمیت  اما  باشند. 

مصرف کننده  نگرش  تأثیر  می شود  کید  تأ آن  بر  مطرح شده 

می تواند  دیگری  مؤثر  عوامل  گرچه  ا است.  ی  رفتار نیات  بر 

تأثیرگذار  ی  رفتار نیات  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور 

باشد، اما نگرش همواره یکی از متغیرهای مؤثر در مدل های 

مختلف رفتار افراد نقش به سزایی ایفا کرده است. با دانستن 

مشکالت  و  مسائل  می توان  یابی  بازار در  پایه  نظریه های 

به  یادی  ز حد  تا  و  کرد  بررسی  آن ها  طریق  از  را  روز  مطرح 

تمایل  به  توجه  با  پرداخت.  مصرف کننده  رفتار  پیش بینی 

قبال  در  اجتماعی  مسئولیت های  به  مصرف کنندگان 

به  نسبت  آن ها  دانش  و  گاهی  آ افزایش  و  یست  محیط ز

یان های ناشی از مصرف محصوالت  مصرف محصوالت و ز
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یه  نظر که مدل های اصلی  نمود  ، می توان پیش بینی  ناپایدار

رفتار مصرف کننده دستخوش تغییراتی متناسب با سبک و 

ذائقه مشتریان شود و مسیر تکامل خود را با سرعت بیشتری 

به  توجه  است  مسلم  آنچه  اما  کند.  طی  گذشته  به  نسبت 

ایجاد  و  مسیرتکامل  درک  پیش نیاز  که  است  مطلب  این 

یابی  بازار و  مصرف کننده  رفتار  حوزه   در  جدید  نظریه های 

آن ها  اهم  که  است  حوزه  این  اصلی  نظریه های  به  اشراف 

آنجایی که  از  است.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  پژوهش  این  در 

این  در  است  گسترده  مصرف کننده  رفتار  حوزه   مباحث 

است.  پرداخته  شده  آن  از  کوچکی  بخش  به  تنها  تحقیق 

پیشنهاد می شود برای پژوهش های آتی در هرکدام از مباحث 

و سایر  ، فرهنگ  رفتار مصرف کننده مانند احساس، هنجار

مطالعات  مصرف کننده،  تصمیم گیری  نحوه  بر  مؤثر  عوامل 

این  از  هرکدام  با  مرتبط  نظریه های  و  گرفته  صورت  جامعی 

مبنای  و  شکل گیری  نحوه   تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مباحث 

یابان  ایجاد آن به درستی مشخص شود تا راهنمایی برای بازار

در این حوزه باشد.
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