ݣݣخرید آنی در محیط خردهفروشی در چارچوب
مدل ( SORمورد مطالعه :فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران)
مرتضی ملکیمینباشیرزگاه -استادیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
زینب کریمنیا -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان
مهدی دهقانی سلطانی -1دانشجوی دکتری بازاریابی بینالملل دانشگاه سمنان

چکیده

کلمات کلیدی :خرید آنی ،محرکهای فروشگاهی ،هیجانات مثبت ،مدل SOR
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خرید آنی یکی از جنبههای مهم در رفتار مصرفکننده در محیط بازار میباشد .با توجه به اینکه خرید ناگهانی منبع مهمی برای درامد خرده فروشان
میباشد و  30تا  40درصد از خریدها در خردهفروشیها را میتوان به عنوان خرید ناگهانی طبقهبندی نمود .این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی تأثیر
غیرمستقیم محیط خردهفروشی بر خرید آنی با بهره بردن از مدل  SORو ادبیات تحقیق خرید آنی انجام شده است .در این مطالعه به بررسی رابطه
میان محرکهای بیرونی (محیط عمومی داخلی ،متغیرهای انسانی ،متغیرهای چیدمان و طراحی ،متغیرهای نقطه خرید و دکوراسیون ،متغیرهای
بیرون فروشگاهی) واکنشهای هیجانی مثبت در مصرفکننده و خرید آنی پرداختهشده است .روش تحقیق در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و
از نظر گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرفکنندگان خانم فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی
تهران بوده حجم نمونه نیز برابر  192نفر از مصرفکنندگان خانم فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی تهران میباشد و نرخ پاسخدهی  %96است؛
از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری دادههای اولیه استفاده شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزار های  21 IBM SPSSو Smart
 PLSبوده و نتایج حاکی از آن است که رابطهای مثبت میان ادراک مصرفکننده از ویژگیهای محیط خردهفروشی (عوامل ذکرشده) و واکنش
هیجانی مثبت به این ویژگیها وجود دارد .عالوه بر آن ،میان واکنش های هیجانی مثبت به ویژگیهای محیط خردهفروشی و رفتار خرید آنی نیز
رابطهای مثبت وجود دارد.
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اثرات محیط فروشگاه بر رفتار مصرفکننده ،همچون بازدید از فروشگاه و زمان سپریشده در فروشگاه به صورت
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است (هیو جانگ و همکاران .)2011 ،2با این حال محققان به دنبال بررسی
مطالعات بیشتری برای فهم اثر محیطهای فروشگاه بر خریدهای آنی مصرفکننده ،هستند ( ماتیال و ویرتز،3
 .)2008اصطالح «محیط فروشگاه» به تمام عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی یک فروشگاه اطالق میگردد که به
منظور اثربخشی بر رفتار مشتریان و کارکنانش میتواند تحت کنترل باشد (ارا گلو و همکاران .)2001 ،4عالوه بر
عوامل انسانی ،محرکهای محیطی همچون رایحه و ویژگیهای طراحی نیز ممکن است بر وا کنش مصرفکننده
در محیط خردهفروشی اثر بگذارد (بیکر و همکاران .)1994 ،5شناخت رفتار مصرفکننده در محیط کسب و کار
فاکتور مهمی برای دستیابی به فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار میباشد .خرید ناگهانی یا خرید برنامهریزی
نشده از اجزا مهم رفتار مصرفکننده میباشد و به خریدهایی گفته میشود که هیچ قصد و برنامه قبلی برای این
خریدها وجود نداشته و در یک فرآیند تصمیمگیری سریع که با هیجان و انگیزه همراه میباشد ،شکل میگیرد.
ایجاد این انگیزه خرید میتواند هنر یک فروشنده ماهر باشد که با اتخاذ راهکارهای مختلف و استفاده از عوامل
و محرکهای افزاینده در اینگونه فروشها ممکن گردد .خرید آنی به عنوان رفتار خرید لذتجویانه بیان میشود
که بیشتر با احساسات و مشوقهای روانشناختی در ارتباط است ،تا با تأمل و مزایای کارکردی (شارما و همکاران،6
 .)2010روک )1987( 7وقوع یک خرید ناگهانی را اینگونه تعریف میکند« :وقتی یک مصرفکننده تمایلی ناگهانی،
ً
غالبا قوی و پایدار به خرید آنی یک کاال پیدا میکند .این انگیزه ناگهانی پیچیده است و ممکن است تعارض
احساسی ایجاد نماید» .پژوهش درباره خرید ناگهانی فواید کاربردی بسیاری دارد .با آشکار ساختن اهمیت نسبی
عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی ،میتوان استراتژیهای بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد ،تا حجم خرید ناگهانی
یک فروشگاه افزایش یابد و یا از دیگر سو ،میتوان به مصرفکنندگان کمک کرد تا رفتار خرید ناگهانی خود را
ً
کنترل کنند (نظری و قادری .)1390 ،مطالعات نشان میدهد که محرکها در محیط خردهفروشی احتماال بر
هیجانات مشتری اثر میگذارد (داناوان و روزیتر .)1982 ،این مطالعه جهت آزمون اینکه آیا و چگونه ویژگیهای
محیط خردهفروشی سبب ایجاد هیجانات در مصرفکننده میشود (پس از آن بر رفتار خرید آنی مؤثر است)،
صورت پذیرفته است .خصیصهی فردی که ممکن است رفتار خرید آنی را تحت تأثیر قرار دهد ،انگیزههای لذت
جویانه افــراد است .انگیزههای لذت جویانه اشــاره به مشوقهای هیجانی و تجربی دارد که مصرفکنندگان
را با فعالیتهای مرتبط با خرید پیوند میدهد (سولومن .)2007 ،8محققان اشارهکردهاند که مصرفکنندگان
باانگیزههای لذت جویانه برای خرید بیشتر به دنبال جنبهی تفریح و سرگرمی خرید هستند (کیم و فورستای،9
 .)2007خرید آنی در سطوح کم و متوسط آن میتواند فعالیتی لذتبخش باشد که توسط تجربهی خرید لذت
جویانهی مصرفکننده ایجاد میشود ،اما خرید آنی در سطح باالی آن میتواند مضر و برای خود فرد نیز مخرب
باشد .اگرچه مطالعات پیشین بر متغیرهای تفاوت فردی برای فهم بهتر خرید آنی تمرکز کردهاند ،اما عواملی که
خارج از افراد هستند همچون ویژگی محیط خردهفروشی کمتر در مورد رفتار خرید آنی مورد مطالعه قرار گرفته است
Hyo-Jung et al
Mattila & Wirtz
Eroglu et al
Baker et al
Sharma et al
Rook
Solomon
Kim & Forsthye

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 -3بررسی پیشینه تحقیق و توسعه فرضیهها
محیط خردهفروشی ترکیبی از ویژگیهای مختلفی است که جو (محیط) خرید را شکل میدهد (بیکر و همکاران،
 .)1994کاتلر ،)1973( 14جو فروشگاهی را به عنوان تالشی برای طراحی محیطهای خردهفروشی جهت ایجاد
هیجانی خاص در مصرفکننده تعریف کرده است که احتمال خرید را افزایش میدهد .وی همچنین بر اهمیت
ً
ترکیبی بودن ویژگیهای محیط خردهفروشی تأ کید میکند مخصوصا در تحریک تمایل مصرفکننده به خرید.
ویژگیهای محیطی مثل تمیزی ،مطبوع بودن و محیط آرام در واکنشهای هیجانی مصرفکننده مؤثر است
Mehrabian & Russell
Organism
Response
Donovan & Rossiter
Kotller
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11.
12.
13.
14.
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(ماتیال و ویرتز .)2008 ،با افزایش زندگی شهرنشینی و افزایش مشغله افراد ،زمان انجام خرید ملزومات و مایحتاج
زندگی محدودتر شده ،و افراد ترجیح میدهند از فروشگاههای بزرگ که انواع اجناس در آنها موجود میباشد
خرید نمایند و در بیشتر مواقع که در این فروشگاهها در حال تهیه مایحتاج خود میباشند ،به اجناسی بر میخورند
که قصد خرید قبلی برای این اجناس را نداشتهاند ولی چون این اجناس نیازهای آشکار و پنهان این افراد را
برطرف میکنند ،اقدام به خرید مینمایند ،اینگونه خریدها از متداولترین انواع خریدهای ناگهانی میباشند.
به طور کلی خرید ناگهانی یا برنامهریزی نشده نیمه پنهان رفتار مصرفکننده میباشد و با توجه به اینکه خود
مصرفکننده نیز تا قبل از تصمیم به خرید ،از آن آ گاه نمیباشد ،باید با روشهای گوناگون این فرایند را تسریع
نمود و انگیزه خرید در مشتری را باال برد تا میزان خریدهای ناگهانی باالتر رود (کاویانینیا.)1390 ،
با توجه به اینکه بررسی طر حهای کالن اقتصادی در ایران نیز نشاندهنده حرکت اقتصاد به سمت بازار آزاد
میباشد .با این وجود به رغم اهمیت بیاندازه موضوع رفتار خرید ناگهانی و نقش مهم آن در رفتار مصرفکنندگان،
این حوزه تا حدودی از دید محققان و پژوهشگران به ویژه در بازار لوازم آرایش و بهداشتی پنهان مانده و پژوهش
قابل ذکری که به بررسی این پدیده در میان مصرفکنندگان ایرانی پرداخته باشد وجود ندارد .از این رو هدف
از انجام این پژوهش ،مطالعه و بررسی تأثیر محیط خردهفروشی بر خرید آنی با بهره بردن از مدل  SORدر میان
مصرفکنندگان خانم فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی تهران میباشد.
 -2مدل SOR
10
محرابیان و راسل ( )1974مدلی را با عنوان مدل روانشناسی محیطی ارائه نمودند .این مدل برای توضیح رفتار
خرید مصرفکنندگان در فروشگاهها توسعه یافته است و دارای سه بعد میباشد که عبارتند از:
محرک ( )Sبه عنوان عواملی تعریف میشود که بر حاالت درونی فرد اثر میگذارد و میتوان به عنوان اثری که
بر افراد میگذارد مفهومسازی شود و زمانی که رفتار مصرفکننده در قالب مدل  SORترسیم شود محرکها خارج
از فرد هستند و شامل متغیرهای آمیخته بازاریابی و سایر دادههای محیطی هستند.
ارگانیسم ( ،11)Oاشاره به فرآیندهای درونی و ساختارهایی است که یک عامل میانجی میان محرکهای
بیرونی و فعالیتها ،عکسالعملها و واکنشهای ساطعشده از فرد است .فرآیندهای مداخلهگر و ساختارهایی
شامل فعالیتهای ادراکی ،روانشناختی ،احساسی و فکری است (محرابیان و راسل.)1974 ،
واکنش ( 12)Rدر مدل  ،SORنشاندهندهی خروجی نهایی و تصمیم نهایی مصرفکننده میباشد که
میتواند رفتار اجتنابی یا گرایشی باشد (داناوان و روزیتر.)1982 ،13
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(بیتنر .)1992 ،15متغیرهای چینش و طراحی محیط خردهفروشی نیز بر حــاالت هیجانی مصرفکنندگان و
تصمیمات خرید آنها مؤثرند (تای و فانگ .)1997 ،16به عالوه به نقل از جیلبوا و رافائلی ،)2003( 17پیچیدگی
محیط (مثل غنی بودن از چیزهای مجازی ،پیرایش و تنوع اطالعات در مورد محصوالت) اثری مثبت بر انگیختگی
آنان دارد این در حالی است که مرتب بودن محیط (مثل سازماندهی بودن ،منظم بودن و شفافیت محیط) با
برانگیختگی رابطهی منفی و با لذت رابطهی مثبت دارد .ویژگیهای متعددی از محیط فروشگاه ،خرید آنی را
تقویت میکند این ویژگیها كه در مطالعات پیشین بیشتر متمركز بر محیط سنتی کسبوکارها بودهاند ،به گفته
پربوتیا ( ،)2005عبارتاند از :ظاهر فروشگاه ،جو فروشگاه ،نوع فروشگاه و حضور فروشنده .از سوی دیگر ،عوامل
جمعیتی خاصی مثل ازدحام ،برخورد کارکنان و تعامالت میان مصرفکنندگان و فروشندگان هم اثر مثبت و هم اثر
منفی بر رفتار خرید دارند اما جنبهی مثبت آن در این مطالعه بیشتر است (تورلی و میلیمن.)2000 ،18
 -1-3فرضیه  :1رابطهی مثبت و معناداری میان ادرا ک مصرفکننده از ویژگیهای محیط خردهفروشی و
وا کنش هیجانی مثبت به این ویژگیها وجود دارد.
 -2-3ویژگیهای خرید آنی
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برای درک رفتار خرید مشتری به صورت آنی ،الزم است تا ویژگیهای این نوع خرید ،آشکارتر بیان شود .روک
( ،)1987پنج ویژگی برای خرید آنی ارائه کردند که عبارتند از:
 -1تمایل به عمل به صورت ناخودآ گاه و یکباره
 -2عدم تعادل روانی
 -3تضاد و تقالی روانی
 -4کاهش ارزشیابی شناختی
 -5بیتوجهی به عواقب
استرن 19در سال  1962بیان داشت که رفتار خرید برنامهریزی شده یک رفتار منطقی و معقول بوده و به زمان
زیادی نیاز دارد از طرف دیگر خرید برنامهریزی شده نیازی به این چنین برنامههایی ندارد و خرید ناگهانی نامیده
میشود .استرن در تحقیقات خود به چهار نوع خرید (ناگهانی) تفننی اشاره کرده است:
 -1-2-3خرید ساده :میل فوری و بدون برنامه قبلی به خرید کاالیی که برنامه عادی خرید را به هم میریزد.
 -2-2-3خرید یادآورنده :خریدارانی که محصول یا تبلیغی را در مورد کاالیی میبینند و به یاد آورند که آن
کاال در لیست نیازهای منزل میباشد.
 -3-2-3خرید تلقینی :مشتریان هیچ تجربه قبلی در مورد محصول ندارند اما ا گر آن را ببینند ،نیاز به خرید
آن را احساس مینمایند.
 -4-2-3خرید برنامهریزی شده :مشتری کاالیی را میخرد زیرا آن کاال حراج شده است و یا این که آن کاال
احساس معامله و خرید را در فرد بوجود میآورد (عباسی و جعفری.)1390 ،
 -3-3واکنش هیجانی مثبت در رفتار خرید آنی
Bitner
Tai & Fung
Gilboa & Rafaeli
Turley &Milliman
Stern

15.
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17.
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19.

Beatty & Ferrell
Rook & Gardner
Hausman
Adelar et al
broadband multimedia content
Verplanken et al
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محققان بسیاری تعاریف متعددی از خرید آنی ارائه کردهاند .به عنوان مثال روک ( ،)1987خرید آنی را یک
خرید بدون برنامه میداند و اعتقاد دارد زمانی که مصرفکننده در برابر محرکهای محیطی احساس مثبتی
داشته باشد ،به وقوع میپیوندد در این صورت این احساس خوشی و لذت باعث ایجاد هیجانات مثبت میشود.
پایرون ( ،)1991تعاریف پیشین را بازبینی كرد و نتیجهگیری میکند كه هیچ یك از آنها ،به طور كامل این پدیده
جالب و پیچیده را تعریف نمیکنند او تعاریف محققان دیگر را كه در مورد خرید آنی متداول بود ،یكپارچه كرد و
تعریفی كوتاه از خرید آنی به این صورت ارائه داد« :خرید آنی نوعی خرید برنامهریزی نشده است ،نتیجه رویارویی
با محرکهاست و در محل خرید ،در موردش تصمیمگیری شده است و پس از خرید ،خریدار واکنشهای احساسی
و یا شناختی را تجربه میکند ».در مطالعهای بتی و فرل ،)1998( 20به این موضوع اشاره میکنند كه خرید آنی،
به وسیله محرکهای درونی و بیرونی به وجود میآید .خریدهای آنی اغلب با واکنشهای عاطفی قوی مانند
احتیاج مبرم به خرید یا احساس لذت و هیجان همراه است .خرید آنی حتی در جایگاه مصنوعی و کاذب خود
باعث بــرآورده شدن انگیزههای لذت جویانه میشود (شارما و همکاران .)2010 ،مطالعات پیشین نشان داده
است که خلق و خوی مصرفکننده یا حاالت احساسی بر رفتار خرید آنی او مؤثر است .این خوشحالی یا هیجان
تجربهشده در هنگام خرید به صورت مثبت بر رفتار خرید آنی مؤثر است (داناوان و روزیتر .)1982 ،به نقل از روک
و گارنر ( ،)1993خلق و خوی مثبت اثر بیشتری نسبت به خلق و خوی بد در رفتار خرید آنی دارد اگرچه در هر دو
اتفاق میافتد .مصرفکنندگانی که در حاالت هیجانی مثبتتری قرار دارند تمایل به تصمیماتی با پیچیدگی و
زمان کمتری دارند (ایسن .)1984 ،بعالوه مصرفکنندگان با هیجانات مثبت خرید آنی بیشتری را از خود نشان
میدهند زیرا حس این را دارند که کمتر کنترل میشوند ،تمایل به جایزه دادن به خود را دارند و پرانرژی هستند
(روک و گاردنر .)1993 ،21واکنشهای هیجانی مثبت احتمال اینکه مصرفکنندگان به صورت خاصی رفتار کنند
را افزایش میدهد زیرا آنها اعتقاد دارند که رفتار نتیجهی خروجی مثبت است (گاردنر.)1985 ،
 -4-3فرضیه  :2رابطهای مثبت و معناداری میان واکنشهای هیجانی مثبت به ویژگیهای محیط
خردهفروشی و رفتار خرید آنی وجود دارد.
 -5-3فرضیه  :3رابطه مثبت و معناداری میان ویژگیهای محیط خردهفروشی و رفتار خرید آنی وجود دارد.
هاسمن )2000( 22در پژوهشی با عنوان "چند روش بررسی انگیزههای مصرفکنندگان در رفتار خرید آنی" به
این نتیجه دست یافت که خرید آنی روشی معمول در انتخاب محصول است ،به این دلیل که خرید و انتخاب آنی
محصول باعث ایجاد لذت میشود .در تحقیق آدالر و همکاران ،)2003( 23نتایج نشان داد که استفاده از محتوای
چندرسانهای پهن باند ،24قصد به خرید آنی محصوالت و خدمات را نسبت به حالتی که تنها از متن استفاده
ً
میشود را افزایش خواهد داد .آنها به این نتیجه رسیدند که تصاویر و ویدیو لزوما بیشتر از ترکیب متن با موسیقی
قصد خرید آنی را باال نمیبرد و این بدین معنی است که تجارت الکترونیک و مدیران بازاریابی باید به چگونگی
25
تأثیر محتوای چندرسانهای (یا غیر چندرسانهای) بر پاسخ مصرفکننده توجه کنند .ورپالنکن و همکاران
( )2005در پژوهشی با عنوان "سبک و سالمت مصرفکننده :نقش خرید آنی در غذاهای ناسالم" بر رابطه بین
سبک مصرفکننده آنی و غذا خوردن ناسالم تمرکز کردند .در این مطالعه ،ارتباط قوی بین اعتماد به نفس پایین،
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تأثیر منفی موقعیت ،تمایل به خرید آنی ،عادت خوردن غذاهای آماده و مختصر و اختالل در گرایش به خوردن
کشف شد .تمایل به خرید آنی به شدت با عادت خوردن غذاهای آماده و مختصر ارتباط داشت .ژو و وونگ
( )2008در تحقیقی تحت عنوان "خرید آنی مصرفکننده و محرکهای داخل فروشگاهی در سوپرمارکتهای
چین" به بررسی اثر متغیرهای محیط فروشگاه خردهفروشی در رفتار خرید مصرفکننده آنی پرداختند .در این
مطالعه دو اثر پوستر در نقطه خرید ( ،27)popعملکرد معنادار و عمیق پوستر و تعاملی بودن 28محیط در رفتار
خرید آنی مصرفکنندگان در محیط سوپرمارکتهای چینی بررسی شد .نتایج به دست آمده دیدگاههای مهمی را
در رابطه با فرموله کردن محرکهای استراتژیک بازاریابی خردهفروشی ارائه کرد .همچنین در همین سال ماتیال
و ویرتز 29در پژوهشی که در زمینه خرید آنی انجام دادنــد به این نتیجه دست یافتند که تحریک بیش از حد
تأثیر مثبتی بر خرید آنی دارد و مدیران فروشگاهها میتوانند از متغیرهای محیطی برای افزایش تحریک برای
خرید آنی استفاده کنند .هم چنین دوستی کارکنان با یکدیگر و ازدحام جمعیت نیز به همراه طراحی فروشگاه
میتواند بر خرید آنی تأثیر بگذارد .هیو جانگ چانگ و همکاران )2011( 30از طریق مدل  SORبه بررسی اثرات
مستقیم و غیرمستقیم ویژگیهای محیط خردهفروشی بر رفتار خرید آنی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:
ویژگیهای محیط /طراحی بر پاسخ هیجانی مثبت مصرفکننده به محیط خردهفروشی و پاسخ هیجانی مثبت
مصرفکننده در رفتار خرید آنی اثر مستقیم دارد .هم چنین در این مطالعه انگیزه لذتجویی ،رابطهی بین
ویژگیهای اجتماعی محیطهای خردهفروشی و پاسخهای هیجانی مثبت مصرفکنندگان را تعدیل میکند .در
سال ( )2011دنگ-جن یانگ و همکاران 31در تحقیقی تحت عنوان "عوامل موثر بر خرید آنی لوازم آرایشی در
کائوسیونگ" عوامل تعیینکننده در خرید آنی در مصرفکنندگان از لوازم آرایشی زن را تجزیه و تحلیل کردند .آنها
به این نتیجه رسیدند که درآمد و سطح آموزش افراد نیز در خرید آنی بیاثر است .هم چنین دریافتند قصد خرید
آنی به راحتی توسط تبلیغات ،نمایش کاال ،جو و تبلیغات تحت تأثیر قرار میگیرد .عالوه بر این قصد خرید آنی در
زنان میتواند به دلیل عملکرد فروشنده و توصیههای مشتریان دیگر افزایش یابد .یون )2012( 32در مقالهای
تحت عنوان "پیشزمینهها و تجارب در فروشگاه بر اساس نوع شناسی تجربی" به بررسی اثرات انگیزه خرید بر
تجربه خرید برای سه نوع از فروشگاههای خردهفروشی (فروشگاه بزرگ ،فروشگاه حراجی 33و فروشگاه اینترنتی)
و دو نوع محصول (عطر و مواد شوینده) پرداخت .این مطالعه نشان داد که انگیزه خرید اثرات قابلتوجهی بر
تجربه خرید دارد .همچنین دریافت که تجربه خرید هیجانی ،خرید آنی را افزایش و تجربه منطقی خرید آن را در
فروشگاه کاهش داد .در پژوهشی که در سال ( )2012توسط تیفرت و هرشتاین 34انجام شد ،مشاهده شد که زنان
نسبت به مردان به نام تجاری متعهدتر هستند ،لذا خردهفروشان باید از مارکهای باکیفیت باال برای مشتریان
زن استفاده کنند .همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که زنان نسبت به مردان خرید آنی بیشتری دارند ،از آنجا
که خرید آنی توسط عوامل غریزی ایجاد میشود ،فروشندگان میتوانند نشانههای حسی در فروشگاهها که باعث
جذب زنان به محصوالت میشود را برجسته کنند.
خرید آنی با نامهای دیگری نیز در داخل مورد بررسی قرار گرفته است همچون خرید تکانشی ،خرید ناگهانی،
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Zhou & Wong
Point-of-purchase
Atmosphere engagement
Mattila & Wirtz
Hyo-Jung et al
Dong-Jenn Yang et al
Sung-Joon Yoon
Discount store
Tifferet & Herstein

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

خرید بدون برنامه و خرید تفننی .در این جا خالصهای از تحقیقات مرتبط با این حوزه ارائه گردیده است .نظری
و قادریعابد ( )1390مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی ارائه نمودند که در آن به این نتیجه
دست یافتند که سطح عزت نفس ،تنها به خرید رفتن ،تحریکپذیری ،نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تأثیر
معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تأثیر عوامل جنسیت ،محیط خرید ،راهنمایی فروشنده ،فردگرایی و
قیمت محصول مورد تأیید نیستند .کاویانی نیا ( )1390در پژوهشی با عنوان «خرید ناگهانی نیمه پنهان رفتار
مصرفکننده» ،محرکها و عوامل موثر بر خریدهای ناگهانی یا برنامهریزی نشده را مورد بررسی قرارداد .خرید
ناگهانی نیمه پنهان رفتار مصرفکننده است و فروشندگان ماهر با استفاده از محرکهای مختلف میتوانند به آن
دستیافته و میزان فروش خود را باال ببرند و برای موفقیت بیشتر باید تمامی فاکتورهای الزم را شناسایی و بررسی
کنند و از فرهنگ و رفتار مصرفکننده نیز غافل نباشند .جعفری و عباسی ( )1390در تحقیقی تحت عنوان «بررسی
عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی (برنامهریزی نشده) زنان بر محصوالت سوپرمارکتی »FMCGنیز خرید آنی را بررسی
کردند .محمودی ( )1391در بررسی که بین نمونهای متشکل از  329نفر از مشتریان  5شعبه فروشگاه شهروند
انجام داد به این نتیجه رسید که ارزیابی هنجاری ،لذتبخش بودن خرید برای مشتریان ،گرایش مشتریان به
خرید تفننی و نوع محصول به ترتیب بیشترین تأثیر را در خرید تفننی مشتریان دارد .نظری و بغدادی ()1392
در پژوهشی با عنوان «شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنالین در فروشگاههای تخفیف گروهی
در ایران» مشتریان فروشگاههای اینترنتی تخفیف گروهی را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان دادند كه عوامل
مرتبط با كاال و ویژگیهای فردی ،تأثیر به سزایی بر میزان خریدهای آنی آنالین دارند ،در عوض تأثیر ویژگیهای
محیطی ،موقعیتی و روشهای پیشبرد بر خرید آنی ،مورد تأیید قرار نگرفتند.

 -4چارچوب نظری پژوهش

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

35. Environmental inputs
36. Stimulus
37. Organism
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چارچوب نظری این مطالعه برگرفته از مدل ( S-O-Rمحرابیان و راسل )1974 ،و ادبیات خرید آنی است .در
مدل کالسیک  ،SORمحرک ( )Sبه عنوان عواملی تعریف میشود که بر حاالت درونی فرد اثر میگذارد و میتوان
به عنوان اثری که بر افراد میگذارد مفهومسازی شود (اروگلو و همکاران .)2001 ،به نقل از باگوزی ( ،)1986زمانی
که رفتار مصرفکننده در قالب مدل  SORترسیم شود محرکها خارج از فرد هستند و شامل متغیرهای آمیخته
بازاریابی و سایر دادههای محیطی 35هستند  .در این مطالعه ،محرکها ( ،36)Sویژگیهای محیط عمومی هستند
که بر پاسخهای هیجانی مصرفکننده اثر میگذارد.
ارگانیسم ( ،37)Oاشاره به فرآیندهای درونی و ساختارهایی است که یک عامل میانجی میان محرکهای
بیرونی و فعالیتها ،عکسالعملها و واکنشهای ساطعشده از فرد است .فرآیندهای مداخلهگر و ساختارهایی
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شامل فعالیتهای ادرا ک ــی ،روانشناختی ،احساسی و فکری اســت .مــدل اصلی  SORبر  3عامل لــذت،38
برانگیختگی 39و چیرگی 40است که به صورت مخفف  PADخوانده میشود و میانجی میان محرکها و واکنشهای
رفتار فردی میباشد (محرابیان و راسل .)1974 ،در این مطالعه وا کنش هیجانی مثبت اشاره به احساسات مثبت
مصرفکننده نسبت به ویژگیهای محیطی خردهفروشی دارد و نشاندهندهی جنبهی عاطفی بخش ارگانیزم
است .واکنش ( 41)Rدر مدل  ،SORنشاندهندهی خروجی نهایی و تصمیم نهایی مصرفکننده میباشد که
میتواند رفتار اجتنابی یا گرایشی باشد (داناوان و روزیتر .)1982 ،این مطالعه متمرکز بر وا کنش هیجانی مثبت و
ً
رفتارگرایشی (یعنی خرید آنی) است زیرا خردهفروشان عموما تالش میکنند تا محیطی را ایجاد کنند که احساسات
مثبتی را در میان مصرفکنندگان ایجاد کند تا رفتار خرید را تشویق کنند.

 -5روششناسی تحقیق
تحقیق پیشرو بر اساس هدف از نوع کاربردی به شمار میرود و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی میباشد.
این تحقیق توصیفی با توجه به ماهیت روابط مورد بررسی در دسته تحقیقهای همبستگی طبقهبندی میشود.

 -6ابزار سنجش و گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از یک پرسشنامه استاندارد  32سؤالی که خرید آنی در محیط خردهفروشی را در چارچوب مدل
 SORمیسنجد ،براساس طیف لیکرت پنجگزینهای که توسط محقق ،تهیه و تنظیم گردیده ،استفاده شده است.
به منظور جمعآوری دادهها برای انجام تحلیل ،تعداد  200پرسشنامه در جامعه مورد نظر پخش گردید و 192
مورد آن که قابل تحلیل بود ،جمعآوری شد که نرخ پاسخدهی  %96را نشان میدهد .روایی پرسشنامه به صورت
صوری و با تأیید اساتید بازاریابی بود ،پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ناشی از  30نمونه اولیه
(که وارد نرمافزار  21 IBM SPSSشد) برابر  0.743به دست آمد که مقدار بیش از  0.7خوب ارزیابی میشود .ضریب
آلفای کرونباخ مربوط به هریک از متغیرهای پرسشنامه در جدول  1آورده شده است.
جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش
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متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

منبع

رفتار خرید آنی

0.725

(هیو جا گ چانگ و همکاران)2011 ،

وا کنش هیجانی مثبت مصرفکننده

0.755

(بیتی و فرل)1998 ،

ویژگیهای محیط خردهفروشی

0.746

(تورلی و میلیمن)2000 ،

برای طراحی پرسشنامه از مطالعات دیگری بر اساس ادبیات بهره گرفته شد که عبارتاند از:
 )1محرکهای فروشگاهی ( :)Sاین بخش برگرفته از مقاله تورلی و میلیمن ( )2000بوده است.
 )2وا کنش هیجانی مثبت مصرفکننده ( :)Oاین بخش برگرفته از مقاله بیتی و فرل ( )1998بوده است
ً
که  4صفت هیجانانگیز ،جهت خوشگذرانی ،شادیآفرین ،کنجکاوانه به صورت طیف لیکرت  5تایی از کامال
Pleasure
Arousal
Dominance
Response

38.
39.
40.
41.

ً
موافقم تا کامال مخالفم در پرسشنامه قرار داده شد.
 )3رفتار خرید آنی ( :)Rاین بخش بر گرفته از مقاله هیو جاگ چانگ و همکاران ( )2011است که رفتار خرید
آنی در قالب  3سؤال در پرسشنامه لحاظ گردید.

 -7قلمرو تحقیق
دوره زمانی انجام این پژوهش نیمه اول سال  1391و مکان تحقیق فروشگاههای لــوازم آرایشی و بهداشتی
تهران میباشد .مصرفکنندگان خانم فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی تهران جامعه آماری تحقیق را شکل
میدهند .حجم نمونه نیز برابر  192نفر از مصرفکنندگان خانم فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران
میباشد ،بدین ترتیب که با مراجعه به فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی و انتخاب تصادفی خانمهایی که
برای خرید به این فروشگاهها مراجعه کرده بودند ،پرسشنامه را برای پر کردن را در اختیار آنان قرار داده شد.
همچنین ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود با سطح اطمینان  ،%95خطای  0.05و واریانس
( 0.343به دست آمده از  30نمونه اولیه پخششده) ،استفاده گردید.

 -8تجزیه و تحلیل دادهها  -یافتههای اصلی پژوهش
روش تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهگیری از مدلسازی معادالت ساختاری ))SEMو رویکرد حداقل مربعات جزئی
( )PLSبوده است و از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSبرای این منظور استفاده شد PLS.نسبت به LISREL
دارای انعطافپذیری بیشتری میباشد .فرض اساسی در مدل  PLSاین است که سیستم یا فرایند مورد مطالعه
حاوی تعدادی متغیرهای مکنون است که این متغیرهای مکنون به عنوان میانگین وزنی متغیرهای مشاهده
شده تخمین زده می شوند .بنابراین  PLSرا می تــوان به عنوان یک جعبه ابــزار تحلیلی داده بــرای مشاهده
غیرمستقیم متغیرهای مکنون دید (ولد و همکاران PLS .)2001 ،42شامل دو مرحله است:
•ارزیابی روایی و پایایی مدل سنجش در مورد ارتباط بین متغیرهای مشاهده شده با متغیر مکنون متناظر
•ارزیابی مدل ساختاری مربوط به ارتباط بین متغیرهای مکنون با یکدیگر
توالی این دو مرحله تضمین می کند که مقیاس سنجش سازه ها معتبر و قابل اطمینان است قبل از اینکه
تالشی در خصوص نتیجه گیری در مورد روابط بین سازه ها صورت گیرد (سینز و همکاران2009 ،43؛ هالند،44
.)1999
1 .1مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری ( :)CRاین ضریب از صفر تا یک متغیر است که مقادیر باالتر از  0.7پذیرفته
میشود و مقادیر کمتر از  0.6نامطلوب ارزیابی میگردد (ورتز و همکاران.)1984 ،45
2 .2میانگین واریانس استخراجشده ( :)AVEجهت اعتبار همگرایی به کار میرود و همبستگی زیاد شاخصهای یک
سازه را در مقایسه با همبستگی شاخصهای سازههای دیگر نشان میدهد .مقدار این ضریب نیز از صفر تا یک متغیر
است که مقادیر باالتر از  0.5پذیرفته میشود (فورنل و الرکر.)1981 ،46
3 .3ضریب آلفای کرونباخ :عامل دیگری است که مقدار آن از  0تا  0.5متغیر است که مقادیر باالتر از  0.7پذیرفته میشود
(کرونباخ .)1951 ،در جدول زیر مقدار این ضریب برای هر یک از عوامل آورده شده است.
Wold & et al
Saenz &et al
Hulland
Werts et al
Fornell & Larcker

42.
43.
44.
45.
46.
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 -1-8ارزیابی مدل اندازهگیری (مدل بیرونی):
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شکل ( )2مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب استاندارد
جدول ( )2ارزیابی درونی

ارزیابی درونی

سا
ل اول
ش
ماره
دوم
ب
هار 3
139

عوامل

آلفای کرونباخ

CR

AVE

خرید آنی

0.731

0.784

0.568

محرکهای فروشگاهی

0.714

0.721

0.552

وا کنش هیجانی مثبت

0.712

0.789

0.632

 -2-8ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)
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 .1ضریب تعیین  :R2اولین معیار کلیدی که بدین منظور در نرمافزار مورد استفاده قرار میگیرد ،همین ضریب است
که ارتباط بین مقدار واریانس شرح دادهشده یک متغیر نهفته را با مقدار کل واریانس سنجش مینماید .مقدار این
ضریب نیز از صفر تا یک متغیر است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .چاین ( ،)1988مقادیر نزدیک به  0.67را
مطلوب ،نزدیک به  0.33را معمولی و نزدیک به0.190راضعیفارزیابیمینماید.
 .2ضرایب مسیر :47اندازه ضریب مسیر نشاندهندهی قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهفته است .برخی
محققین بر این باورند که ضریب مسیر بزرگتر از  0.1یک میزان مشخصی از تأثیر در مدل را نشان میدهد .جدول
زیر این ضرایب را در مورد متغیرها نشان میدهد (حنفی زاده و زارع.)1391 ،
 .3آزمون  :tضرایب مسیر بایستی حداقل در سطح اطمینان ( 0.05یعنی  tبزرگتر از  1.96باشد) معنیدار باشند
که با استفاده از تکنیک  Bootstrappingبر روی مدل قابل مشاهده است .بدین منظور آزمون  tدوسویه مورد
استفاده قرار گرفت (حنفی زاده و زارع.)1391 ،
47. Path Coefficient
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شکل ( )3مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معنیداری
جدول ( )3ارزیابی مدل درونی

ارزیابی مدل درونی

ضریب t

ضریب مسیر
0.375

عوامل

R2

واکنش هیجانی مثبت← خرید آنی

0.141

4.167

محرکهای فروشگاهی← واکنش هیجانی مثبت

0.136

4.772

0.368

محرکهای فروشگاهی ← خرید آنی

0.126

1.135

0.124

 -9بحث و نتیجهگیری
خرید ناگهانی رفتارهای احساسی کم تالشی هستند که هنوز شباهتها و تفاوتهای موجود در ریشه اجتماعی-
روانشناختی آنها تحت کشف و برسی است هرچقدر خرید گرانتر باشد درگیری ذهنی باالیی را برای مشتری به
وجود میآورد وکمتر منجر به خرید ناگهانی میشود اما در خرید ارزان سطح درگیری ذهنی مصرفکننده پایین بوده
و بیشتر منجر به خرید ناگهانی میشود در این گونه خریدها متاسفانه نارضایتی پس از خرید زیاد است و خریدارانی
که این چنین خرید کردهاند از خرید خود چندان خرسند و راضی نیستند .میتوان متصور کرد که در خریدهای
ناگهانی بر طبق تصمیمات عقالنی خرید انجام نمیشود و بیشتر بر پایه و اساس سرگرمی ،تفریح ،هیجانات و
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با توجه به جدول  ،3از آنجا که مقدار ارزش  Tدر اثر وا کنش هیجانی مثبت بر خرید آنی ،برابر با ( 4/167یعنی
بزرگتر از  )1/96میباشد ،لذا اثر مذکور معنادار بوده ،بنابراین فرضیه اول تحقیق پذیرفته میشود .همچنین،
همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،ضریب  Tدر اثر محرکهای فروشگاهی بر وا کنش هیجانی
مثبت ،برابر با ( 4/772یعنی بزرگتر از  )1/96میباشد ،بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز پذیرفته میشود.
از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و جدول  3مبنی بر اینکه ضریب  Tدر اثر
محرکهای فروشگاهی بر خرید آنی ،برابر با ( 1/135یعنی کوچکتر از  )1/96میباشد ،لذا چنین استنباط میشود
که محرکهای فروشگاهی به طور مستقیم بر خرید آنی تأثیر ندارند و فرضیه سوم پژوهش رد میشود.
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احساسات فرد مبادرت به خرید میکند و بیشتر این نوع از خریدها اتفاقی و فوری میباشند خرید ناگهانی یک
پژوهش اصلی در میان محققان رفتار مصرفکننده میباشد نه تنها به خاطر پیچیدگی بلکه همچنین به خاطر
گستردگی آن در میان دامنه گستردهای از طبقهبندی محصوالت توجه زیادی را درمحققین رفتار مصرفکننده به
خود جلب کرده است.
در تحقیق انجام شــده فقط به بررسی تأثیر ویژگیهای محیط خردهفروشی بر وا کنش هیجانی مثبت
مصرفکننده و رفتار خرید آنی پرداخته شد .همچنین بررسی تأثیر وا کنش هیجانی مصرفکننده بر رفتار خرید آنی
نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها مشخص کرد که محرکهای فروشگاهی با سطح اطمینان  %99با وا کنش
هیجانی مثبت رابطه مثبت دارد و میتوان نتیجه گرفت که با افزایش محرکهای فروشگاهی همچون متغیرهای
بیرون فروشگاهی ،محیط عمومی داخلی ،متغیر چیدمان و طراحی ،نقطه خرید و دکوراسیون و متغیرهای انسانی
سبب ایجاد هیجانات مثبت در مصرفکنندگان (به خصوص خانمها بر اساس این مطالعه) شد.
همچنین فرضیه اثر واکنش هیجانی مثبت مصرفکننده بر خرید آنی نیز در سطح اطمینان  %99تأیید گردید
که نشاندهنده این است که مصرفکنندگان دارای هیجان مثبت برای خرید آنی بسیار مستعد میباشند.
البته باید این نکته را ذکر کرد که به دلیل پایین بودن  R2می توان به این نتیجه رسید که عوامل دیگری نیز
بر خرید آنی مؤثر هستند و بایستی آنها در مطالعات دیگری بررسی گردند.
چون خرید ناگهانی یک عمل برنامهریزی نشده است ،در نتیجه مشتری به دنبال این خرید نمیباشد و
اولین فاکتوری که باعث ایجاد انگیزه خرید در اینگونه خریدها میگردد ،دیدن است و مشتری با دیدن محصول
به تصمیم خرید میرسد .در نتیجه میشود با در دسترس قرار دادن محصوالت خود امکان این گونه خریدها را
باال برد (ماتیال و ویرتز.)2008 ،
هرچند بخش بزرگی از خریدها به خرید ناگهانی نسبت داده میشود بدون شک یک خوبی برای فروشندگان
و برای مصرفکنندگان خوبی نیست چون ممکن است باعث پشیمانی شود با این وجود بازاریابان باید بدانند که
خرید ناگهانی یک رفتار مهم از خریداران در بازار مصرفی است بنابراین خرده فروشان و بازاریابان نیاز دارند بدانند
چگونه میتوانند از یگدیگر در بازار برای بدست آوردن سهم بیشتر از خرید ناگهانی و بدون برنامهریزی مشتری
پیشی بگیرند .خرید ناگهانی نیمهپنهان رفتار مصرفکننده است که فروشندگان ماهر میتوانند با استفاده از
محرکهای مختلف بدان دست یافته و میزان فروش خود را باال ببرند برای موفقیت بیشتر باید تمامی فاکتورهای
الزم را شناسایی و بررسی نمود و از فرهنگ و رفتار مصرف کننده نیز غافل نشد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که پژوهش حاضر در زمره نخستین تحقیقات صورت گرفته شده در
حوزه رفتار خرید آنی در محیط خردهفروشی در ایران میباشد و از این رو با محدودیتهایی نظیر جامعه کوچک
آماری مواجه بود که این موضوع باید مورد توجه سایر پژوهشگرانی که میخواهند در آینده به انجام پژوهش در
این حوزه اقدام نمایند ،قرار گیرد و سعی در گسترش جامعه آماری داشته باشند.
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