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اثر زیگارنیک و تاثیر آن در بازاریابی
نویسنده: agnitas.de - ترجمه: بنفشه عطرسائی - تیم تحریریه مدیرسبز

روانشناسی، همیشه جایگاه ویژه ای در بازاریابی داشته است. فقط به اثر رنگ ها فکر 

کنید. مثال شرکتی که محصوالت ارگانیک دارد بیشتر با رنگ سبز تبلیغ می کند تا قرمز 

با لوگوی صورتی نمی روند.  و احتماال اکثر مردم هرگز سراغ یک مرکز تشییع جنازه 

بسیاری از مردم نمی دانند چرا از بعضی چیزها اجتناب می کنند و موارد دیگری را 

جذاب می دانند. ضمیر ناخودآگاه، بیش ازحد تصور بر ما اثر می گذارد. یکی از این 

اثرات روانی به اثر زیگارنیک معروف است که توسط روانشناسی بنام بلوما زیگارنیک 

و با تحقیقات فراوان به اثبات رسید و به اثر کلیف َهنگر هم معروف است.

اثر زیگارنیک چیست؟
اثر زیگارنیک بر این واقعیت استوار است که »مغز ما برای تکمیل کارها برنامه ریزی 

شده است و می خواهد کارها را تمام کند.« کارهایی که هنوز انجام نشده اند، ذهنمان 
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ایجاد می کنند. به  را به خود مشغول کرده و در ما احساسات منفی و اضطراب 

همین دلیل باید به کارهایی فکر کنیم که هنوز انجام نشده اند و مدت ها به تعویق 

تقریبا  اغلب مردم  و  کارهای جدید کم است  روی  تمرکزمان  افتاده اند. همچنین 

مجبور به تمام کردن کارها می شوند. این نکته مثبتی است که کارهای ناتمام را به 

خاطر می آوریم، درحالی که معموال کارهای انجام شده را به سرعت فراموش می کنیم، 

زیرا مغزمان نیازی ندارد انرژی بیشتری برای آن صرف کند.

یک مثال خوب از این مورد پیشخدمتی است که می داند کدام مشتری هنوز پول 

غذایش را نپرداخته است. اثر زیگارنیک اثر مثبتی هم بر بازاریابی دارد، زیرا مشتریان 

را به انجام کارهای خاصی تشویق می کند. پس، اثر زیگارنیک یک همراه ناخودآگاه 

در زندگی روزمره اکثر مردم است. بااین حال، اگر بیش ازحد برجسته باشد، می تواند 

حاالت طبیعی ما را مختل کند و منجر به اضطراب دائمی و فرسودگی شغلی  شود.

همه با این اثر آشنا هستند، حتی اگر آگاهانه نباشد
استفاده  تبلیغات  و  رسانه  در صنعت  گسترده  به طور  است  زیگارنیک سال ها  اثر 

می شود. یکی از نمونه هایی که همه با آن آشنا هستند، وقفه های تبلیغاتی فیلم ها 

است که تبلیغ درست در هیجان انگیزترین لحظه فیلم آن را قطع می کند و چون 

نیز  سریال ها  در  می کنید.  تماشا  هم  را  تبلیغ  ببینید،  را  فیلم  آخر  تا  می خواهید 

بیننده  تا  می رسد  پایان  به  باز  طرحی  با  سریال  قسمت  هر  و  است  همین طور 

قسمت بعد را هم ببیند. همین موضوع درباره کتاب ها یا بازی های رایانه ای هم 

صدق می کند و معموال دوست داریم این یکی را تمام کنیم و سراغ بعدی برویم. 

حتی خیلی از شما تا دیروقت بیدار می مانید، زیرا فیلم یا بازی آن قدر جذاب است 

که می خواهید ادامه اش را ببینید یا به مرحله بعد بروید. همچنین، اشتیاق بعضی 

اثر زیگارنیک ربط داد که  افراد به جمع  کردن چیزهای خاص را هم می توان به 

گاهی هیچ پایانی ندارد. هر نوع اعتیادی هم حاصل همین اثر است.
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اثر زیگارنیک در بازاریابی
1. وب سایت

اگر هوشمندانه از اثر زیگارنیک در وب سایتتان استفاده کنید، مردم بیشتر در آن 

در صفحه  را مستقیم  مهم  اطالعات  تمام  نباید  و می مانند.   وقت صرف می کنند 

اول قرار دهید، زیرا با لینکی که به سایر صفحات دارای مطالب دقیق تر می دهید، 

باعث شبکه سازی خوب در وب سایتتان می شوید. در نتیجه، شخص عالقه مند زمان 

زیادی در وب سایت می ماند و خدمات و محصوالت مرتبط دیگری را کشف می کند 

که به دردش می خورد. بااین حال، نباید در این مورد زیاده روی کنید، زیرا اگر مطالب 

سایت خیلی پراکنده باشد، بازدیدکننده فورا عالقه اش را از دست می دهد و دیگر 

روی مطلبی کلیک نمی کند.

2. بازاریابی ایمیلی
با نوشتن عنوان جذاب برای ایمیل و تشویق افراد به باز کردن آن، نرخ کلیک و 

باز کردن ایمیل را بیشتر کنید. اثر زیگارنیک به ویژه در ایمیل های تایید مجدد یا 

ایمیل های تکمیل خرید دیده می شود. در عنوان این ایمیل ها عباراتی شبیه این را 

می بینید: »فقط یک کلیک دیگر کافی است تا…« یا »چیزی را فراموش نکرده اید؟« 

اما این ترفند در خبرنامه های معمولی هم به  چشم می خورد. اگر بتوانید با یک 

عنوان جالب، توجه گیرنده را جلب کرده و او را کنجکاو کنید، تقریبا موفق شده اید.

دوباره در خود خبرنامه هم در قالب عکس و لینک از اثر زیگارنیک استفاده می کنید 

و گیرنده فقط وقتی روی لینک کلیک می کند، پیشنهاد کامل، فرصت خرید مستقیم 

یا امکان خواندن کامل مقاله را دریافت می کند. بنابراین گیرنده با هدف تکمیل 

اثر  انجام می دهد. جلوه تصویری  و جدی تر  عمیق تر  را  موردنظر شما  اقدام  کار، 

زیگارنیک همان میله ای است که با رنگ سبز پر می شود و نشانه لود شدن مطلب 

است. به خصوص وقتی مخاطب برای رسیدن به هدف مورد نظر به حداقل تالش 

نیاز داشته باشد، نمی تواند در برابر این وسوسه مقاومت کند. به هر صورت، وقتی 
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کار کامل شد، نه تنها اضطراب کاهش می یابد، بلکه مرکز پاداش مغز هم تحت تاثیر 

قرار می گیرد و هورمون آرام بخش ِاندورفین ترشح می کند.

3. اخبار و پست های وبالگی
شاید با این مثال هم آشنا باشید. در وبالگ ها و مجالت خبری دیجیتال، هرگز کل 

مقاله را نمی بینید، بلکه معموال فقط یک عنوان و متن کوتاه بعدازآن را می بینید 

که اطالعاتی مختصر درباره کل مقاله می دهد و هدفش تشویق خواننده به کلیک 

روی ادامه مطلب است. این روش مزیتی برای ناشر یا نویسنده دارد، زیرا خواننده 

حاضر می شود برای خواندن کل مقاله مبلغی به او پرداخت کند. در بهترین حالت، 

خواننده برای دسترسی به محتوای ممتاز باید در سایت عضو شود.

4. اطالعیه ها
کنجکاوی افراد را درباره رویدادهای آینده شرکت برانگیزید: رویدادها، کتاب ها و 

نشریات، تبلیغات و پیشنهاد هایتان را در زمان مناسب اعالم کنید. مثال، بگویید در 

شماره بعدی مجله قرار است چه مطالبی بیاید و یک داستان را چند بخش کرده 

و هر قسمت را در یک شماره چاپ کنید تا خواننده مشتاق به خواندن کل داستان 

شود و همه شماره ها را بخرد. در رویدادها، نکات برجسته را ذره ذره اعالم کنید و 

بگذارید مخاطبان درباره آن حدس بزنند. پیشنهادات آینده را برجسته کنید. مثل 

کاری که معموال سوپرمارکت ها انجام می دهند و می نویسند: »منتظر تخفیف های 

هفته آینده باشید.«

5. رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی هم معموال به اثر زیگارنیک متکی هستند و برای برانگیختن 

کنجکاوی و ایجاد انگیزه در کاربر، کارهای دوستانش را به او نشان می دهند. هدف 

اجتماعی  شبکه  جذابیت  افزایش  نتیجه  در  و  مخاطب  از  بیشتر  استفاده  آن ها 

است. این روش پلتفرم را برای اعضای جدید هم جذاب تر می کند. چند نمونه از 
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تشویق افراد به اقدام به این شکل است: »جولیا االن چیزی در استوری شما پست 

کرده است«، »مارک حاال با سارا دوست شده است«، »جورج حاال شرکت XY را فالو 

می کند«، »ببینید چه کسی از پروفایلتان بازدید کرده است«، »ِکیت این پست را 

پسندیده است«، »فیل این پست را به اشتراک گذاشته است« یا »تولد مارتین را 

تبریک بگویید…«.

نتیجه
حتما می توانید مثال های بیشتری برای اثر زیگارنیک بیابید. خیلی مهم است که از 

این اثر آگاه باشید و به بهترین شکل از آن استفاده کنید. بنابراین توصیه می شود 

نوعی شخصیت  با  را  برای حفظ مشتریان، محصوالت، پیشنهادات و خدماتتان 

سریالی معرفی کنید. این روش نه تنها در مقاالت، فیلم ها و سریال ها موثر است، 

بلکه می تواند در معرفی لوازم جانبی محصول، نسخه های جدید، نسخه های ویژه، 

شماره های خبرنامه و به روزرسانی ها هم مفید واقع شود.

امیدواریم اثر زیگارنیک را با موفقیت در کارهایتان پیاده کنید!
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