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 چکيده

های خرید احساسی بر قصد خرید تکانشی مشتریان جوان با نقش بررسی تأثیر انگیزه پژوهش حاضر با هدف

مایشی است، پی–صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی و زمان و تعریف کار گری در دسترس بودن پول تعدیل

های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، روایی پرسشنامه برای گردآوری داده

د تأیید قرار ونباخ موراز طریق اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با توجه به ضرایب آلفای کر

گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه کوروش است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با 

 نفر تعیین گردید 483توجه به نامحدود بودن حجم جامعه 

اختاری ت سشده و تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل معادالهای گردآوریوتحلیل دادهبرای تجزیه

های خرید احساسی صورت گرفته است. نتایج نشان داد که انگیزه AMOSو  SPSSافزارهای آماری با استفاده از نرم

تأیید از دیگران بر قصد خرید  .تازگی بر قصد خرید تکانشی مثبت دارد .بر قصد خرید تکانشی تأثیر مثبت دارد

فرار از واقعیات بر قصد خرید تکانشی در  .تکانشی تأثیر مثبت داردسرگرمی بر قصد خرید  .تکانشی تأثیر مثبت دارد

های دسترس بودن زمان رابطه بین انگیزه .تعامل اجتماعی بر قصد خرید تکانشی تأثیر مثبت دارد .تهران تأثیر مثبت دارد

 کند.خرید احساسی و قصد خرید تکانشی را تعدیل می

 : زمان، دسترس بودن زمان، قصد خرید تکانشی، مدل معادالت ساختاریواژگان کليدی

  



Abstract: 

The present study aimed to investigate the effect of emotional buying motivations on the 

impulsive buying intention of young customers with the role of moderating the availability of 

money and time and defining work. The research method is descriptive-survey. A standard 

questionnaire was used to collect data related to measuring research variables. The validity of 

the questionnaire was confirmed by content validity and the reliability of the questionnaire was 

confirmed according to Cronbach's alpha coefficients. The statistical population of this 

research includes the customers of Kourosh store. The sample size was determined based on 

Cochran's formula and due to the unlimited size of the population, 384 people. 

To analyze the collected data and determine the relationships between variables, the 

structural equation modeling technique was performed using SPSS and AMOS statistical 

software. The results showed that emotional buying motives have a positive effect on impulsive 

buying intention. Recently has a positive impulsive buying intention. Confirmation from others 

has a positive effect on impulsive buying intention. Entertainment has a positive effect on 

impulsive buying intention. Avoiding facts on buying intention Impulsiveness in Tehran has a 

positive effect. Social interaction has a positive effect on impulsive buying intention. 

Availability of time moderates the relationship between emotional buying motives and 

impulsive buying intention. 
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