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شود شما بیشتر از مقدار از جمله رفتارهای احساسی است که باعث می هیجانی خرید

 .ریزی شده، هزینه کنید. خریدهای هیجانی را باید کنترل کنید تا تبدیل به عادت نشوندبرنامه

های متوقف کردن آن بیشتر آشنا کرده تا بتوانید در ادامه مقاله شما را با این مفهوم و روش

 .های مالی خود را به خوبی مدیریت نماییدهزینه

 دهیم؟چرا خرید هیجانی انجام می

 در واقع نوعی سرگرمی بوده که همه ما در طول زندگی حداقل چند  هیجانی خرید

. البته بعضی مواقع هم پیش آمده که از خرید غیر ضروری ایمبار آن را تجربه کرده

 .ایمخود پشیمان شده

 روید. اما یک لحظه به عنوان مثال برای خرید چند کاالی ضروری به فروشگاه می

د. ایشوید که در حال حاضر به آنها نیازی نداشتهدر پای صندوق متوجه تنقالتی می

همه ما هنگام خرید از فروشگاه آن را طی  البته این مورد یک روند طبیعی بوده که

 .ایمکرده

 رفتاری است که هنگام بروز آن باید به خوبی کنترل و مدیریت شود. هیجانی خرید ،

ریزی از پیش تعیین شده شما بهم با خرید کردن کاالهای غیر ضروری برنامه

 .ریزدمی

 توانید جهت تهیه کاالهای ضروری های مالی شما بیشتر شده و نمیاز طرفی، هزینه

های اضافی مشکل خاصی در امور مالی به موقع اقدام نمایید. شاید این مقدار هزینه

 .شما ایجاد نکند

 های اضافی جهت خرید کاالهای غیر ضروری در طول یک اما اگر حساب هزینه

 .ه این موضوع خواهید شدسال را داشته باشید، متوج
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 با مفهوم خرید هیجانی بیشتر آشنا شویم

 ای دانست که هنگام تهیه کاالهای غیر توان احساس کنترل نشدهرا می هیجانی خرید

کند. بسیاری از افراد به هنگام خرید کاالی مورد ضروری در اکثر افراد بروز می

 .گیرندای را در نظر مینظر مقدار بودجه مشخص شده

  ،اگر هزینه بیشتری از بودجه مورد نظر را جهت تهیه کاالیی صرف کردید

 .ایدشده هیجانی خرید دچار

 دسته از خریدهایی دانست که از قبل برای آن توان جزو آنزیرا این خرید را می

گیری جهت خرید کاالهای غیر ضروری، ناگهانی و ریزی نشده است. تصمیمبرنامه

 .از روی احساس است

 بته باید توجه داشته باشید که خریدهای هیجانی برای کاالهای کوچک انجام ال

تر هم ممکن است صورت تر و اساسیشوند. این مورد برای کاالهای بزرگنمی

 .پذیرد

 اند.و خریدهای احساسی انجام داده های حساس قرار گرفتهاکثر افراد در این موقعیت 

درصد افراد خریدهای هیجانی انجام  09 های انجام شده،طبق تحقیقات و بررسی

 .دهندمی

 ها تمایل به خرید احساسی دارند. اما مطالعات نشان شاید تصور کنید که بیشتر خانم

 .هاستداده که تمایل به انجام خریدهای هیجانی در آقایان بیشتر از خانم

 با دالیل تجربه کردن خرید هیجانی آشنا شویم

 3توان به دارد. از مهمترین دالیل خریدهای هیجانی می دالیل مختلفی هیجانی خرید 

 .های قبلی و تفکر خریدار اشاره نمودعامل احساسات، تجربه

 توانند در خریدهای از آنجا که احساسات عامل مهمی در تغییر رفتار ما بوده، می

 .هیجانی نقش مهمی داشته باشند
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  متاسفانه اکثر افراد به دلیل غلبه کردن بر احساسات منفی خود تمایل به خرید

 .کاالهای غیر ضروری دارند

  استدالل آنها هم این بوده که خرید چند قلم کاال مورد چندان مهمی نیست. فروشندگان

هم در اکثر اوقات پی به احساسات آنی شما برده و کاالهای خود را به شما 

 .فروشندمی

 تجربه افراد بوده که به دوران کودکی آنها بر هیجانی خرید دالیل مهم دیگر در از ،

ها توسط گردد. بیشتر افراد از دوران کودکی با چگونگی مدیریت کردن هزینهمی

تواند در تجربه خریدهای هیجانی افراد والدینشان آشنا هستند. همین عامل می

 .تاثیرگذار باشد

 فراد با تصور اینکه کاالیی که قصد تهیه آن را دارم به از طرف دیگر، بعضی از ا

خورد تمایل به انجام خریدهای هیجانی دارند. بسیاری از فروشندگان درد من می

 .فروشندکاالهای خود را در شرایط ویژه می

 شود که بیشتر خریداران از روی احساس کاالی مورد نظر همین امر هم باعث می

 .خود را تهیه نمایند

 ونه خرید هیجانی را کنار بگذاریم؟چگ

 های مشخص جهت خریدپایبند بودن به برنامه 

باید سقف مشخصی از بودجه را مد نظر داشت.  هیجانی خرید جهت جلوگیری از انجام

 .سپس بر اساس بودجه مورد نظر جهت خرید کاالهای ضروری خود اقدام نمایید

های مشخص شده خود جهت خرید دی به برنامهنکته مهمی که باید به آن توجه نمایید، پایبن

های مالی خود را کنترل کرده و از تهیه کاالهای غیر توانید هزینهاست. بدین صورت می

 .ضروری بپرهیزید

 ریزی از پیش تعیین شده جهت خریدهای تفریحیداشتن برنامه 
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این روش در نظر بگیرید. با اجرای  تفریحی خرید سقف هزینه مشخصی را هر ماه برای

های مالی توانید هزینهشوید و هم میهم شما از خریدهای بیش از اندازه در سال خالص می

 .خود را مدیریت نمایید

 دیگر از لحاظ تهیه کاالهای تفریحی خرید با در نظر گرفتن سقف هزینه تعیین شده برای

 .غیرضروری احساس عذاب وجدان نخواهید داشت

 خرید کردن از روی فهرست 

این است که فهرست  هیجانی خرید ی دیگر از راهکارهای اساسی جهت جلوگیری ازیک

 .ای را در نظر گرفته و از روی آن خرید نماییدمشخص شده

توانید در برابر وسوسه ناشی از تهیه کاالهای غیر شما با خرید کردن از روی فهرست می

های غیرضروری خود را توانید بسیاری از هزینهضروری تسلیم شوید. بدین صورت می

 .حذف و کنترل نمایید

 های تبلیغاتیعدم توجه به پیام 

کنند. استفاده می… های تبلیغاتی نظیر: پیامک، ایمیل وهای مختلف پیامفروشندگان از روش

 .گیری نکنیدها آگاه باشید و از روی احساس تصمیمبهتر است که نسبت به این پیام

یغاتی های مختلف تبلشما باید به برنامه خودتان جهت خرید کاالها پایبند باشید و وسوسه پیام

 .فروشندگان نشوید

 تنهایی خرید نرفتن 

این است که همیشه یک نفر را  هیجانی خرید ها جهت جلوگیری ازیکی از بهترین روش

 .هنگام تهیه کاالهای مورد نظر با خود به همراه ببرید

شود تا به هنگام خریدهای غیر ضروری، فرد مورد نظر شما را آگاه کار باعث می زیرا این

 .کرده و از تهیه کاالهایی که به آنها نیاز ندارید، منصرف سازد

 نگهداشتن درآمدتان در کارتی که رمز دوم ندارد 
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کنند، بسیار کارساز دسته از عزیزانی که به صورت اینترنتی خرید میاین روش برای آن

 .است. بخش قابل توجهی از درآمدتان را در کارتی که رمز دوم نداشته، نگهداری نمایید

توانید به موقع از خریدهای غیر ضروری و ناگهانی جلوگیری نموده و بدین صورت می

 .های مالی خود را در طول یک سال مدیریت کنیدهزینه

 گیری نهایینتیجه

گیرد. معموال است که از روی احساس شکل میدسته از خریدهایی جزو آن هیجانی خرید

 .شونداکثر افراد به هنگام خرید با این احساس مواجه می

های خاصی که به شما های مالی در طول یک سال و استفاده از روشمدیریت کردن هزینه

 .کنند از مهمترین مواردی است که باید به آنها توجه نماییددر این زمینه کمک می

 


