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مطالعه تجربی تأثیر سطح درگیری )مشارکت( ذهنی بر قصد خرید 

 کننده کنندگان با تعدیل گری سطح تفسیر مصرف مصرف
 

 2 صفاییان رضا ،1کرمپور  عبدالحسین

 ضیشاص داوطگاٌ مذیشیت داوطکذٌ استادیاس  1

 مذسع تشبیت داوطگاٌ مذیشیت داوطکذٌ التحصیل فاسؽ 2

 

 چکیده

تفايت بیه اوًاع مختلف تبلیغات اصوظش احساسی یا کاسکشدی بًدن دس اثشگزاسی بش قصذ خشیذ  َذف ایه پظيَص مقایسٍ

کىىذٌ دس تأثیشگزاسی بش قصذ خشیذ  کىىذٌ ي َمچىیه بشسسی ایه وکتٍ است کٍ بیه اوًاع مختلف سطح تفسیش مصشف مصشف

َا )ماَیت  کاسبشدی است، ي اصوظش گشدآيسی دادٌ تفايت مؼىاداسی يجًد داسد یا وٍ. ایه پظيَص اصوظش ماَیت َذف یک مطالؼٍ

َای پیمایطی است. جامؼٍ آماسی ایه پظيَص، کلیٍ خشیذاسان محصًالت باتشی ي  ي امکاوات اجشایی پظيَص(، جضء پظيَص

َای مؼتبش  فشيضگاٌپشسطىامٍ دس  آيسی اطالػات، گیشی ي جمغ ومًوٍی کٍ بشا است َای مجاص ي مؼتبش تبلت دس فشيضگاٌ

طی فشآیىذ اجشای پظيَص با  کىىذٌ مصشف 384است. وظشات  ضذٌ تًصیغکىىذٌ باتشی ي تبلت دس پاساط ایشاویان دس تُشان  ػشضٍ

ي سيش آصمًن  SPSS 19افضاس َا اص وشمدادٌ لیتحل يٍ یتجض مىظًس بٍقشاس گشفت.  لیيتحلٍ یتجضاستفادٌ اص ابضاس پشسطىامٍ مًسد 

ضذٌ است. وتایج حاکی اص آن است کٍ بیه سطًح تفسیش باال ي  قایسٍ میاوگیه چىذ جامؼٍ استفادٌمقایسٍ دي جامؼٍ ي آصمًن م

پاییه دس تأثیشگزاسی بش سابطٍ بیه وًع وگشش بٍ تبلیغات اصوظش کاسکشدی ي احساسی بًدن با قصذ خشیذ تفايت يجًد داضتٍ 

کىىذٌ دس تبلیغات احساسی ي کاسکشدی بشای  یش مصشفتًان وتیجٍ گشفت کٍ بیه میضان تأثیش سطح تفس است. دس وُایت می

 محصًالت با دسگیشی رَىی باال ي دسگیشی رَىی پاییه تفايت صیادی يجًد داسد. 
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