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 :TMBA چکیده

 از اینرو، شناخت و. قدرت رقابت پذیری، ارزشی حیاتی دارند ی خریدها در بازارهای مصرفی در توسعه

در این راستا، . ننده خریدها نقش بسزایی در افزایش سود آوری کسب و کارها داردبهبود عوامل تسهیل ک

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر خرید و تاثیر این عوامل بر خرید ناگهانی می پردازد، زیرا که خرید 

رکهای مختلف ناگهانی، نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می توانند با استفاده از مح

این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده . به آن دست یافته و میزان فروش خود را باال ببرند

جامعه آماری پژوهش را خریداران . ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است

ابزار اصلی . شهر اراک تشکیل می دهند مراجعه کننده به فروشگاهها و پاسازهای لباس و پو شاک مرکز

نتایج پژوهش نشان می دهد که . مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است جمع آوری اطالعات، پرسشنامه با

 .عامل قیمت، باالترین تاثیر را برای خرید ناگهانی دارد

 

 قصد خرید سبک خرید، ،خرید ناگهانی، گیری خرید تصمیم: کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 قصد وقتی .نماید بینی پیش را واقعی رفتار تواند می و است نگرش ساختار در مهم عامل یک نیت و قصد

 رفتار برای بینی پیش عامل مهمترین خرید، قصد بنابراین است، زیادتر نیز خرید احتمال باشد، بیشتر خرید

 .( 2102لیائو، جوچی و لین یی النگ (است خرید

 درک با موفق بازاریابی هستند، بازاریابی فعالیتهای تمامی عطف نقطه کنندگان مصرف که جایی آن ازو 

 مصرف رفتار روی بر که عواملی بررسی و مطالعه .شود می آغاز کننده مصرف رفتار چگونگی و چرایی

 و شناخت به تیابیدس باعث رفتار، روی بر عوامل این از یک هر تاثیر میزان بررسی و هستند تاثیرگذار کننده

 ارائه را محصولی بود خواهند قادر صورت این در تنها بازاریابان که گردد می کننده مصرف رفتار از درکی

 را کاالیی دیگر تعبیر به و باشد داشته بیشتری انطباق کنندگان مصرف خواسته های و نیازها با که نمایند

 نماید تامین را آنان رضایت حداکثر و باشد کنندگان فمصر رفتار بر موثر عوامل برآیند که نمایند ارائه

 .(0931، نو همکارا صفرزاده)

 خریدهای شامل آن طبقه بندیهای از یکی که شود می مطرح ها خرید انواع کننده مصرف رفتار درحوزه 

 توانند می نهچگو بدانند، دارند نیاز بازاریابان و فروشان خرده. است ناگهاانی خریادهای و ریزی نشده برنامه

 پیشی مشتریان، ریزی هبرنام بدون و ناگهاانی دخری از بیشتر سهم آوردن بدست برای بازار در یکدیگر از

 .(2102همکاران،  و جکولین) بگیرند



 

 خریدهای بر مؤثر عوامل کند می وادار را تولیدکنندگان آنی، خریدهای گستردۀ همز، سامرو بازارهای در

 عرصة در بتوانند تا کنند تالش خود سودآوری و فروش افزایش برای آنها، تقویت با و کنند شناسایی را آنی

 ورای در که است دلیل این به ضرورت این .کنند حفظ را خود بقای و باشند داشته فعال حضوری رقابت،

 بگیرد تصمیم تا کند می خریدارطی که مراحلی .است نهفته گیری تصمیم مهم فرایند یک خرید، عمل هر

 صدق آنی خرید جمله از خرید، نوع هر درمورد مهم این. کند خریداری را خدماتی و محصولها نوع چه که

 (.0931، همکاران و صمدی( کند می

  

 :پیشینه نظری پژوهش

 بر  .برنامه بدون خرید و شده ریزی برنامه خرید: نمود تقسیم نوع دو به را خرید 0399 سال در استرن

 ،اطالعات جستجوی برای شده استفاده زمان برنامه ریزی  شده، خرید رفتار در ،بندی دسته این اساس

 برنامه بدون خرید اما کند می پیروی منطقی فرایند یک از گیری تصمیم و است طوالنی نسبتا و مشخص

 .گیرند می انجام شده تعیین قبل از ریزی برنامه بدون که خریدهایی تمام به دارد اشاره

 :کرد بندی طبقه را ناگهانی خرید از متمایز نوع چهار  0392 درسال  استرن  همچنین

 خرید معمول الگوی خالف بر که محصول یک خرید به برنامه بدون و فوری میل :محض ناگهانی خرید. 0

 .باشد می فرد

 همواج محض به خرید حین در که است شده تعیین قبل از نیاز یک نتیجه: شده یادآوری ناگهانی خرید. 2

 که بیند می را شیء یک کننده مصرف که زمانی مثال عنوان به شود، می برانگیخته(  شیء( آیتم آن با شدن

 به تصمیم شود، می آن کامل شدن مصرف یا خانه در شیء آن کمبود مورد در اش حافظه تحریک باعث

 .میگیرد خرید

 و بینید می بار اولین برای را شیء یک رخریدا یک که افتد می اتفاق زمانی: شده پیشنهاد ناگهانی خرید. 9

 .گیرد می شکل شیء آن خرید به میل او در محصول آن مورد در پیشین دانش گونه هیچ بدون

 حراجی خاطر به فقط را محصوالت از بعضی خواهد می کننده مصرف: شده ریزیبرنامه  ناگهانی خرید. 4

 (.2112کولی، ) نماید خریداری است، رزانا خرید یک آن که است معتقد که این خاطر به یا بودن

 

 ناگهانی های خرید بر موثر عوامل

 جانسون و روانشناختی ویگنرون های ویژگی



 

 کمال و گرایی لذت بودن، فرد منحصربه گرایی، مادیه انگیز ارچه 0333 سال در ونجانس و رونویگن

از این ابعاد با عناوین مطرح شده در  که هر کدام ندکرد مطرح روانشناختی های ویژگی عنوان به را گرایی

 .دراین تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند خرید بر موثر زیر به عنوان عوامل

 ثروت برای اشتیاق و مصرف خرید، به عمده گرایش و گیری جهت واقع در قوی گرایی مادی ارزش

 ارزشی گزینه ریگی تجه یک عنوان به مادی کاالهای اهمیت بنابراین .ندک می منعکس را مادی وکاالهای

 یو انتونی ندوم، ابیاجولو( می گذارد تاثیر پول به نسبت او نگرش بر و کرده هدایت را فرد زندگی های

 (.2100،  همکاران و گاچاکو

 قائل مادی های دارایی برای کننده مصرف یک که اهمیتی از است عبارت گرایی مادی بلک تعریف طبق

 می قرار فرد زندگی مرکز در مالکیت، و ثروت داشتن به تمایل این گرایی، مادی باالی سطوح در .است

 بخشی تملک که است معتقد چنین هم او. باشد فرد زندگی در نارضایتی و رضایت منشا تواند می و گیرد؛

 .(0311 بلک،) رود  می بشمار فرد وجود ابراز برای ای وسیله و است انسان وجود از

 ندهکن بینی پیش عامل مهمترین عنوان به طورتجربی هب گرایی مادی مقیاس در کنندگان مصرف امتیاز

 اندی و گارنت ا دای، البیوان( ه استشد مشخص خرید برای کننده مصرف وقت و پول صرف میزان برای

 .(2102کلرک، 

در نظر گرفته فرد موقعیتی عنوان پول در دسترس از متغیرهای  با انگیزه مادی گراییریف ابا توجه به این تع

 .شود میو بررسی 

 برای توجیهی بودن فرد به منحصر انگیزه که کردند مطرح را مفهوم این  2114 سال درن  وجانس و ویگنرون

 می نظر به غیرلوکس محصوالت از رت بکمیا لوکس محصوالت چون است لوکس محصوالت مصرف

 .(2100،  هوانگ جوهای و لی های جی) رسند

و  از ویژگیهای محصول در نظر گرفته بودن با عنوان لوکس بودن فرد منحصربه عریف گزینهبا توجه به این ت

 .شود می بررسی

 به ریتبیش اهمیت گرا کمال مشتریان که کردند مطرح را ممفهو این 2114 سال در ونجانس و رونویگن

 .(2100هوانگ،  جوهای و لی های جی) دهند می بهتر کیفیت داشتن

 می و بررسی با عنوان کیفیت از ویژگیهای محصول در نظر گرفته گرایی  انگیزه کمالتعریف با توجه به این 

 .شود

 از مفرح خریداران. باشد می میدهد، دست خرید فرآیند در نفر یک به که خوشایندی احساسلذت از خرید 

 .(0911، پیراسته نجفی و منافی) کنند می کسب را بیشتری لذت کاال یک خرید عمل به نسبت خرید فرآیند



 

 خوشی، طریق از و است فردی و ذهنی بیشتر که است متغیری خرید، گرایانة لذت ارزش و لذت گرایی 

 (.0331شری، ) شود می درک هدف به دستیابی در عاملی عنوان به سرگرمی، و تفریح

نظر گرفته و در  درونی فرد ویژگی های با عنوان لذت بردن   از  گرایی لذتبا توجه به این تعاریف 

 .بررسی می شود

 

 کندال و سبکهای تصمیم گیری اسپرولز

 تصمیم نحوه در کننده مصرف ذهنی خصوصیات بر زیادی تاکید خود مدل در (0319) کندال و اسپرولز

 هشت این. اند کرده تعریف خود مدل در را کننده مصرف سبک یا و ذهنی خصوصیت هشت و دارند گیری

دراین  خرید بر موثر وضیح داده شده اند  با عناوین مطرح شده به عنوان عواملکه در زیر ت مختلف سبک

 .مورد بررسی قرار می گیرند پژوهش

 انتخاب بهترین انجام به نیاز و باال کیفیت با کاالهای به تمایل از آگاهی و حضور ویژگی، این : اگر کمال. 0

  (. 0319 کندال، و اسپرولز) شود می تعریف دسترسدر  مارک یا محصول اولین خرید جای به

 .که با توجه به این تعریف این گزینه با عنوان کیفیت از ویژگیهای محصول در نظر گرفته شده است

 های مارک معروف، های مارک خرید به تمایلی و نیاز را بودن گرا مارک کندال، و اسپرولز: مارک گرا . 2

 این که معتقدند گرا مارک خریداران. کنند می توصیف د،شون تبلیغ بیشتر که هایی مارک یا قیمت گران

 کندال، و اسپرولز) کند می توجیه را باالتر های قیمت برتر، کیفیت اینکه و دارند بهتری کیفیت ها مارک

0319.) 

 .این گزینه با عنوان برند از ویژگیهای محصول در نظر گرفته شده استکه با توجه به این تعریف 

 و تغییر حال در مدهای وجدید، جذاب های ل مد و ها فرم به تمایل را مدگرایی کندال و لزاسپرو :رامدگ.9

 (.0319 کندال، و اسپرولز) اند کرده تعریف همگان مقبول و انگیز هیجان چیزهای خرید همچنین

 .است از ویژگیهای درونی فرد در نظر گرفته شده مد توجه به این گزینه با عنوانبا توجه به این تعریف 

لذت از  و با عنوان وبا اتالف وقت همراه است  بردن لذت و  تفریحهایی که با نیت  خرید :گرا لذت . 4

 .شود در نظر گرفته میویژگیهای درونی فرد ازخرید 

 ترین پایین با حراجی در کردن خرید و ارزش ازبهترین آگاهی قیمت، به حساسیت: قیمت به حساس .1

  (. 0319 کندال، و اسپرولز) دشو می تعریف ممکن قیمت

 .شود این گزینه با عنوان قیمت از ویژگیهای محصول  در نظر گرفته می

دقتی  بی روی از و واکنشی ، خریدانفعال روی از و قبلی ریزی برنامه بدون خریدهای انجام :یواکنش .9

 (.0319 کندال، و اسپرولز)شود  می تعریف



 

 .بررسی نشده است مدل،ودیت بعلت محد  پژوهشاین گزینه در این 

 وجود مارک لحاظ به محصوالت مورد در کنندگان، مصرف از بسیاری برای: دزیا های گزینه در سردرگم .1

 (.0319 کندال، و اسپرولز)آید  می وجود به سردرگمی و سرگردانی پراکنده، اطالعات و ها

 .بررسی نشده استمدل، بعلت محدودیت   پژوهشاین گزینه در این 

 یا و چسبند می مارک یک به فقط . دارند ای عالقه مورد مارک معموالً که کنندگانی مصرف : اگر عادت .1

 (.0319 کندال، و اسپرولز) ، عادت گرا هستندکنند می خرید فروشگاه یک از مداوم طور به

 .بررسی نشده استمدل، بعلت محدودیت پژوهش این گزینه در این 

 

 ویژگیهای فردی

 به داشتن تمایل و خرید از بردن لذت جنسیت، سن، تحصیالت، سطح درآمد، سطح مانند ردیف عوامل

 .(2119کولی، ) بگذارند تاثیر کنندگان مصرف ناگهانی خرید رفتار بر توانند می خرید

 و درآمد ، انداز پس میزان به بازاریابها .گذارد اثرمی خرد، می که نوع محصوالتی بر شخص اقتصادی وضع

 فیلیپ) نمایند می توجه کنند، خریداری را کاالهایی یا محصوالت وسیله بدان توانند می افراد که بهره نرخ

 .(203و  201        :0911، آرمسترانگ گری_ کاتلر

 تأثیر گیری تصمیم دشواری و کننده مصرف در گیری تصمیم رویکردهای بر تواند می جنسیتی های تفاوت

 زنان واکنش در نیز هایی تفاوت . است اثرگذار ها ونگرش رفتارها بر جنسیتی های تفاوت همچنین .بگذارد

 (.2102، رحمان سبیر محمد)دارد  وجود یکسان بازاریابی های محرک به نسبت مردان و

 تأثیر افراد مصرف الگوی بر زیرا است، مهم بازاریابی پدیده کی سن نمود بیان 0339 سال در کوال آالالک

 خویشتن و درآمد ، خانواده افراد تعداد ندمان) روانشناختی و اجتماعی مهم فاکتور دینچن با و گذاشته

 (. 2102،رحمان سبیر محمد)است  ارتباط در (شناسی

 متغیرهای و پول و وقتداشتن  موقعیتی مانند متغیرهای که رسیدند نتیجه این به 0331 سال در فرل و بیتی

 آنی خرید برای انگیزه و جستجو های محرک از آنی خرید به تمایل و خرید از لذت فردی مانند ویژگیهای

 .شود می انجام آنی خرید چه موقع، و کجا که کنند می مشخص متغیرها این و پذیرند می تأثیر

 از   جنسیت سن و تحصیالت، سطح درآمد، سطح عوامل پژوهشدر این ات که با توجه به این توضیح

پول در  و درونی فرد ویژگی های خرید از  به میل و خرید از تجمعیت شناختی  و لذ ویژگی های

 . نداز ویژگیهای موقعیتی فرد در نظر گرفته وبررسی شده ا  دسترس و زمان در دسترس

 می خرید به خود دوستان با وقتی کنندگان شرکت که یافت دست نتیجه این به آزمایش یک انجام با لئو

 (.2111 لئو،) دارند نیناگها خرید به بیشتری تمایل روند



 

 .از ویژگیهای موقعیتی فرد در نظر گرفته وبررسی شده است خرید با دوستان ح که با توجه به این توضی

 

 فروشگاه هایویژگی

 ترغیب موجب خرید، های محیط زیباترشدن که رسید نتیجه این به پژوهشی در 2119 سال در پوسترل

 .(2100، همکاران و عبدالوند( خریدند هنگام در سرگرمی و یحتفر تجربة دنبال به که شود می مشتریانی

 تسهیالت مداری، تریمش کاال،خدمات، ؛بعد 3 در را فروشگاه  تصویر ابعاد (0314-0311) لیندکویسیت

 .داد توسعه ازخرید پس رضایت و شده هنهادین عوامل گاه،فروش جو ترفیع، راحتی، فیزیکی،

از ویژگیهای موقعیتی فروشگاه در نظر گرفته وبررسی شده  هو جو فروشگا ح  محیطکه با توجه به این توضی

 .است

،  بیکر( گذارد می تاثیر مشتریان خرید به برمیل فروشنده کمک و راهنمایی که دهد می نشان تحقیقات

0334.) 

 شلوغی منفی اثر تعدیل باعث فروشنده دوستانه رفتار که یافتند در خود مطالعه در هم ویرتز و ماتیال

  (.2110، ماتیال) دارد ناگهانی خرید در سزایی به تاثیر و شود یم فروشگاه

نظر گرفته وبررسی شده  از ویژگیهای موقعیتی فروشگاه در فروشنده راهنمایی یح که با توجه به این توض

 .است

 

 ویژگیهای محصول

 یک ناگهانی خرید به دفر یک گرایش که دهد می نشان خود تحقیق در همکارانش و جونز های یافته

 طبقات در ناگهانی خرید در فرد یک شدن درگیر احتمال و نیست محصوالت همه سمت به عام گرایش

 .(2119جونز،)است  متغیر محصول، مختلف

 .ح نوع محصول از ویژگیهای محصول در نظر گرفته وبررسی شده استکه با توجه به این توضی

 به بیشتر کنند، می خرید ناگهانی صورت به بیشتر که کسانی که دنددا نشان خود تحقیقات در فابر و یون

، یون) دهند می نشان واکنش ....و مجانی های نمونه محصول، ماکت ، مجانی هدایای مانند ترفیعی هدایای

2111.) 

 .از ویژگیهای محصول در نظر گرفته وبررسی شده است بازاریابی ترفیعاتح که با توجه به این توضی

 برنامه دارند، باالیی قیمت که محصوالتی خرید برای آنان که دهد می نشان کنندگان مصرف رفتار همطالع

 به که محصوالتی شد متوجه خود های مطالعه در استرن. دهند می نشان زیادی توجه و کنند می ریزی

 (.0391 استرن،) هستند قیمت ارزان بیشتر ، شوند می خریداری ناگهانی صورت



 

 .از ویژگیهای محصول در نظر گرفته وبررسی شده است  محصول قیمتح به این توضی ا توجهکه ب

 این رسد، می نظر به و است گرفته صورت زیادی تحقیقات موردآن در که است موضوعاتی از بندی بسته

 زیباتر و بهتر کاال یک بندی بسته چه هر مثال طور به است گذار اثر مشتریان ناگهانی رفتارخرید بر نیز عامل

 .یابد می افزایش افراد در ناگهانی خرید بروز احتمال باشد

 میتواند نگاری حروف و تصویرنگاری شکلی، راحیط، رنگی ترکیب شامل مختلفی ابعاد از زیباشناختی جنبه

 (.0934ابراهیمی، علوی و نجفی سیاهرودی ، ) باشد موثر مشتری نظر از بندی هتبس یک ترجیح بر

از ویژگیهای محصول در نظر گرفته وبررسی  محصول بندی بسته و طراحی ات حتوضیین که با توجه به ا

 .شده است

 

  پژوهش مدل

 مدل و) 0331 (رلف و بتی مدل از الگو گیری و شده انجام های پژوهش به توجه با حاضر تحقیق در

 .شود ارائه می 0 شکل صورت به پژوهش عملیاتی مدل ،) 0331 (شارونوفارل

 

 1شکل

 

 
 

 مدل پیشنهادی عوامل موثر بر قصد خرید

 

 روش پژوهش



 

 برای تحقیق این در.است پیمایشی و توصیفی نوع از ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر تحقیق

 کامالً تا مخالفم پیوستارکامالً روی ای گزینه پنج لیکرت مقیاس با ای پرسشنامه از ، ها داده آوری جمع

 نظری 9 نمره موافق، حدی تا نظر 4 نمره موافقم، کامال نظر دهنده نشان 1 نمره آن در هک شد استفاده موافقم

 .است مخالفم کامالً نظر 0 نمره و مخالفم حدی تا 2 نمره ندارم،

لباس و  قصد خرید از پاساژ های  31 ماه  در اردیبهشت که است اراکی شهروندان شامل حاضر پژوهش

 .داشتندواقع در مرکز شهر را  پوشاک 

 متعددی های پژوهش در یکه استاندارد های سنجه از اینکه به توجه با نیز، پرسشنامه روایی با رابطه در

از نظر چند تن از لی بااین حل و .بودند  برخوردار قبولی قابل روایی از وقرارگرفته بود استفاده مورد بارها

 .تائیداین مطلب  بوداستفاده شد که گویای  نیزوکارشناسان این  حوزه اساتید 

 برای کرونباخ آلفای مقدار گردیدکه استفاده کرونباخ آلفای ازروش پرسشنامه، پایایی و برای بررسی اعتبار

 پرسشنامه لذا است، بیشتر  1/1 عدد ازمحاسبه شد و با توجه به اینکه  191/1ه استفاد مورد پرسشنامه

 .است برخوردار قبولی قابل پایایی از پژوهش

 

 وپیشنهادها گیری جهنتی

، ویژگیهای  گیهای محصول ژویژگیهای جمعیت شناختی فرد با قصد خرید رابطه معنا داری ندارد ولی وی

موقعیتی فرد ، ویژگیهای موقعیتی فروشگاه و ویژگیهای درونی فرد با قصد خرید رابطه معنا دار و مثبت 

 .دارند

عنا داری ندارد ولی این ویژ گیها با توجه به بعضی از ویژگیهای جمعیت شناختی فرد با قصد خرید رابطه م

عوامل دیگر باعث قصد خرید می شود مثال چنانچه شخصی دارای سطح درآمد باال باشد، وقتی با یک 

محصول با کیفیت، هرچند با قیمت باال روبرو شود، احتمال قصد خرید باال می رود یا مثال افراد جوان به 

مل سن به لوکس بودن محصول و خانمها به نوع محصول حساسیت بیشتری جو فرو شگاه و افراد کا

 .که پیشنهاد می شود دراین باره با جزئیات بیشتر تحقیق شود. داشتند

 .  در این تحقیق قصد خرید  عامل موثری برای خرید ناگهانی شناسایی شد

با خرید ناگهانی رابطه مثبت ترفیعات  واز ویژگیهای محصول ، موارد قیمت، کیفیت، برند، لوکس بودن 

قابل توجه است  .دارند ولی موارد نوع محصول و طراحی و بسته بندی با خرید ناگهانی رابطه منفی دارند

 می ها پیشنهاد فروشگاه به مدیران که قیمت محصول باالترین اولویت را بر قصد خرید ناگهانی دارد که

 ، محصوالت قیمت کاهش جمله، از ویژه و تسهیالت خدمات ارائه با ناگهانی های خرید افزایش برای شود

 . شوند فروشگاه در خرید جهت مشتریان ترغیب باعث



 

از ویژگیهای درونی فرد، توجه به مد و میل به خرید با خرید ناگهانی رابطه مثبت دارند ولی مورد لذت از 

 .دبا خرید ناگهانی رابطه منفی دار خرید

د ولی موارد پول در هانی رابطه مثبت دارمورد خرید با دوستان با خرید ناگ از ویژگیهای موقعیتی فرد ،

 .دسترس و زمان در دسترس با خرید ناگهانی رابطه منفی دارند

 از ویژگیهای موقعیتی فروشگاه ، مورد برخورد فروشنده با خرید ناگهانی رابطه مثبت دارد ولی مورد محیط

که ظاهرا به علت مشابه بودن محیطهای فروشگاههای   .دمنفی دار با خرید ناگهانی رابطه و جو فروشگاه

مورد مطالعه، عامل محیط و جو فروشگاه با خرید ناگهانی را بطه مستقیم ندارد که پیشنهاد می شود این 

با توجه به عوامل مورد بررسی و حتی به طور ویژه با بررسی عامل محیط وجو فروشگاه به تنهایی تحقیق 

و در مکان گسترده ... زمان در حوزه های متعدد مثال هم در حوزه پوشاک و هم لوازم خانگی و وبه طور هم

 .تر انجام شود

 پاسخگو مشتریان به تحقیق و دسترسی بودن زمانکوتاه به  این تحقیق های محدودیت برای بیان نهایت در

 .می شود  اشاره تحقیق این در شرکت به عالقمند و
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Studying Effective Factors on buy and impulse buying 

Abstract 

Purchases in consumer markets have essential values in development of 

competitiveness power. Therefore recognition and improving the facilitating 

factors in purchases play an important role in increasing profitability of 



 

businesses. So, this research is going to study the factors on purchases and  

impressions of these factors on sudden purchasing, because sudden purchasing 

is the hidden half of consumers behavior that experienced sell persons can know 

it and increase the rate of  their selling by using a variety of stimulant. The study 

is functional and applied from the perspective of purpose; in terms of data type 

is quantitative and the method of data collection is descriptive and survey 

method. The population included the buyers who referred to the stores and 

clothing malls in center of Arak city. The main tool for data collection was a 

questionnaire with five point Likert scale. The results show that the price factor 

has highest impact on sudden purchases. 
 

Keywords: buy intention, buy style, decision making for buying, impulse 

buying 


