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چکیده :خريدهای آنی در توسعة قدرت رقابتپذيری در بازارهای مصرفی ،ارزشی حیاتی دارند.
از اينرو ،شناخت و بهبود عوامل تسهیلکنندۀ اين خريدها نقش بسزايی در افزايش سودآوری
اينگونه کسبوکارها دارد .در اين راستا ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل فردی ،محیطی
و مدگرايی با نقش میانجی احساس مثبت بر خريد آنی میپردازد .اين پژوهش از ديد هدف،
کاربردی ،از ديدگاه نوع دادهها ،کمی و از نظر شیوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمايشی است.
جامعة آماری پژوهش را خريداران مراجعهکننده به بازار بزرگ تهران تشكیل میدهند .برای
نمونهگیری نیز از روش تصادفی خوشهای استفاده شده است .بهمنظور بررسی ارتباط بین
مفاهیم مورد مطالعه و ابعاد آنها ،از تحلیل عاملی تأيیدی و برای بررسی فرضیههای پژوهش ،از
مدل معادلههای ساختاری استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان میدهد مدگرايی و احساس
مثبت ،بهطور مستقیم رفتار خريد آنی را افزايش میدهند .عوامل محیطی و فردی نیز به تسهیل
خريدهای آنی کمک میکنند .برايناساس ،پیشنهادهايی برای تسهیل و افزايش خريدهای آنی
ارائه میشود.
یهایمحیطی .
واژههایکلیدی:احساسمثبت،خریدآنی،عواملفردی،مدگرایی،ویژگ 
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مقدمه
رقابت موجود در بازارهای امروز ،در مقايسه با گذشته ،گستردگی و تنوع باﻻتری دارد و بسیاری از
شرکتها در تالشاند تا با تدوين راهبردهای رقابتی مناسب ،شرايط رشد و پیشرفت خود را
فراهم سازند (دهدشتی و مبرهن .)1391 ،يكی از اين راهبردها ،توجه بیشتر به خريدهای آنی
است .از ديدگاه آندرهیل ،اگر مصرفکنندگان فقط در موقع نیازشان خريد کنند ،اقتصاد بازار با
شكست مواجه میشود که اين جمله ،ارزش و حیاتیبودن خريد آنی 1را در بازارهای مصرفی
آشكار میسازد .همچنین بهدلیل افزايش اين نوع از خريدها در فروشگاههای کنونی ،تعداد
پژوهشهای دانشگاهی در اين زمینه نیز در دهة اخیر افزايش چشمگیری يافته است (جونز و
همكاران .)2003 ،اين روند نشان میدهد امروزه خريد آنی به يكی از جنبههای مهم رفتار
مصرفکننده تبديل شده است .موگلونسكی میگويد در سال  1997اين نوع خريد بهتنهايی
سالیانه  4/2میلیارد دﻻر از خريدهای مشتريان را تنها در آمريكا تشكیل میدهد .آبراهام ()1998
نیز به اين نتیجه رسید که اين نوع خريد ،تا  80درصد خريدهای مشتريان را در طبقة خاصی از
کاﻻها به خود اختصاص داده است .ماتیال و ويرتز ( )2008نیز خريدهای آنی يا بدون برنامهريزی
در فروشگاهها را  27تا  62درصد دانستهاند .هاسمن ( )2000نیز میگويد خود خريداران نیز  30تا
 40درصد خريدهای خود را آنی توصیف کردهاند.
اين سهم گستردۀ خريدهای آنی ،تولیدکنندگان را وادار میکند عوامل مؤثر بر خريدهای آنی
را شناسايی کنند و با تقويت آنها ،برای افزايش فروش و سودآوری خود تالش کنند تا بتوانند در
عرصة رقابت ،حضوری فعال داشته باشند و بقای خود را حفظ کنند .اين ضرورت به اين دلیل
است که در ورای هر عمل خريد ،يک فرايند مهم تصمیمگیری نهفته است .مراحلی که خريدار
طی میکند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولها و خدماتی را خريداری کند ،فرايند
تصمیمگیری خريد نامیده میشود .اين مهم درمورد هر نوع خريد ،از جمله خريد آنی صدق
میکند (صمدی و همكاران.)1398 ،
اگر مصرفکنندگان ،تنها به هنگام نیاز و آن هم بهگونهای بسیار منطقی ،محصولهای
مصرفی مورد نیاز خود را خريداری میکردند ،بسیاری از محصولها بايد از سبد تولیدکنندگان
حذف میشدند و درنتیجه ،اقتصاد بازار با شكست مواجه میشد .اين موضوع ،اهمیت و نقش
خريدهای آنی را در بازارهای مصرفی نشان میدهد و پرداختن به زمینههای گسترش آن را
ضروری میسازد.

1. Impulse Buying
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با وجود اهمیت خريدهای آنی ،پژوهشهای انجامشده در اين زمینه ،هنوز از غنای کافی
برخوردار نیست و شناخت کاملی از عوامل مؤثر بر تسهیل و توسعة اينگونه خريدها وجود ندارد.
از اينرو ،اين پژوهش بر آن است تا از میان عوامل گوناگون مؤثر در اين زمینه ،تأثیر عوامل
فردی ،محیطی و مدگرايی 1بهطور همزمان بر اين نوع خريد را بررسی کند .بدينمنظور ،تأثیر
اين عوامل ،با درنظرگرفتن نقش میانجی احساس مثبت بر مدگرايی بررسی میشود .اين بررسی،
با استفاده از مدل «اس .ا .آر» ،به تشريح نقش اين عوامل در تسهیل خريد آنی میپردازد.
برای انجام اين مطالعه ،در ادامة اين بخش ،يعنی در بخش  ،2مفاهیم مربوط به خريد آنی و
عوامل مؤثر بر آن بررسی خواهند شد و سپس در بخش  ،3بر پاية شناخت بهدستآمده از بخش
مرور ادبیات ،فرضیههای پژوهش بیان خواهند شد .در مراحل بعدی ،روش جمعآوری داده ،تعداد
نمونه ،جامعة آماری و روش نمونهگیری ،روايی و پايايی ابزار جمعآوری دادهها و روش تحلیل
آنها تشريح میشود .در بخش  ،4نتايج تحلیل دادهها بیان میشوند .در بخش  ،5نتیجهگیری
پژوهش ارائه میشود و درنهايت ،پیشنهادهايی برای توسعة زمینة مساعد خريدهای آنی بیان
میشود.
پیشینة نظری پژوهش
خرید آنی

در ادبیات بازاريابی ،خريدهای آنی را بهعنوان خريدهای بدون برنامهريزی ،بیان و تعريف
میکنند ،اما مفهوم خريد آنی فراتر از اينهاست؛ درواقع ،خريد آنی تجربة تمايل و اشتیاق برای
خريد است .اين اشتیاق ،نوعی احساس ناگهانی و شديد و اغلب وسوسهانگیز است (نجفی و
همكاران .)1387 ،تا پیش از سال  ،1982تعريف خريد آنی ،بهجای خريدار ،بر محصول بهعنوان
محرک خريد متمرکز بود .بهعنوان نمونه ،استرن در سال  1962اين خريدها را در سه نوع
برنامهريزیشده ،برنامهريزینشده و آنی دستهبندی کرد .برمبنای اين بخشبندی ،خريد
برنامهريزیشده خريدی است که در آن ،اطالعات و وقت کافی برای جستوجو و تصمیمگیری
وجود دارد (هاسمن.)2000 ،
بعدها در سال  ،1982پژوهشگران بر جنبههای رفتاری اينگونه خريدها بیشتر تمرکز کردند.
دراينمیان ،کوب و هوير ( ،)1986پیرون ( ،)1991روک ( )1987و وينبرگ و گاتوارد ()1982
درمورد اين موضوع به توافق رسیدند که خريد آنی رفتاری است که بهمنظور دريافت احساس
لذت و خوشی انجام میشود .برای نمونه ،روک در سال  1987گزارشهايی از مشتريانی ارائه داد
1. Fashion Involvement
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که احساس میکردند کاﻻ آنها را برای خريد صدا میزند .اين امر بر اين موضوع تأکید میکند
که خريد آنی ،جنبة رفتاری دارد .وی درنهايت اين تعريف را از خريد آنی ارائه کرد:

خريد آنی هنگامی انجام میشود که در خريدار ،حالت انگیزشی ناگهانی ،قوی و
فوری برای خريد چیزی ايجاد شود .خريدهای آنی از ديد احساس لذت و خوشی
که به خريدار دست میدهد ،بسیار پیچیدهاند و ممكن است سبب تعارض
احساسی شوند .همچنین رفتار خريد آنی ،اغلب با بیتوجهی به پیامدهای آن
خريد انجام میشود.
عوامل محیطی

پوسترل در سال  2003در پژوهشی به اين نتیجه رسید که زيباترشدن محیطهای خريد ،موجب
ترغیب مشتريانی میشود که به دنبال تجربة تفريح و سرگرمی در هنگام خريدند .امروزه
محیطهای تجاری ،حالتی جذاب دارند و سرگرمیهای مختلفی همچون موسیقی ،نمايش و
سرگرمیهای ديداری را برای مشتری فراهم میکنند .از اينرو ،محیط فروشگاه بهگونهای
طراحی میشود که مشتری تجربة لذتبخشی را در آن تجربه کند (عبدالوند و همكاران.)2011 ،
دونوان و همكاران ( )1994دريافتند که محیطهای لذتبخش ،مشتريان را تشويق میکنند تا
مدت بیشتری را در مرکز خريد بمانند و بدون داشتن برنامهريزی قبلی خريد کنند .از اينرو،
محیط فروشگاه را محرکی برای خريد آنی معرفی میکنند.
افزون بر اين ،برنامة خريداران برای خريد ،گاهی از شرايط محیطی فروشگاه تأثیر میپذيرد و
تغییر میکند .ويژگیهای محیطی ،از طريق بهچشمآمدن بعضی ويژگیهای کاﻻ ،موجب افزايش
خريدهای آنی میشوند .بالچ و ريچنز ( )1983و هاستون و راتسچیلد ( )1978نیز به اين نتیجه
رسیدند که شرايط محیطی ،سبب جلب توجه خريداران و ترغیب آنان به خريد میشود .جنبههای
منحصربهفرد فروشگاه ،همچون پخش موسیقی ،نورپردازیهای داخل آن و چیدمان کاﻻها
ممكن است بر تصمیم مشتری برای خريدکردن يا نكردن تأثیر بگذارند .حتی در شرايطی خاص،
امكان لمس کاﻻ بهوسیلة خريدار ممكن است به افزايش امكان خريد آن بینجامد.
مدگرایی

خريد آنی مبتنی بر مد با میزان درگیری در مدگرايی مشتريان ،رابطهای قوی دارد .در ادبیات
خريد آنی ،رابطة بین درگیری در مد و خريد آنی ،از سوی چندين پژوهشگر (هان و همكاران،
1991؛ پو و لو2004 ،؛ پارک2006 ،؛ پنتكوست و اندرز2010 ،؛ تیرمیزی و همكاران)2009 ،
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بررسی شده است .مدگرايی به تمايل و عالقهای شديد به کاﻻهای در زمرۀ مد روز اطالق
میشود .اين پديده ،ابتدا برای پیشبینی رفتار افراد در هنگام خريد کاﻻهای مد روز استفاده
میشد (پارک و همكاران .)2006 ،يافتههای هان و همكاران در سال  1991درمورد مدگرايی
مشتريان نشان داد اين رفتار به افزايش خريدهای آنی مشتريان میانجامد.
اگر خريدهای آنی ،تصوير شخص در ديد ديگران را از راه مدگرايی بهبود بخشند ،ممكن
است خريداران ،متأثر از محیط ،خريدهای احساسی انجام دهند ،نه منطقی (پو و لو.)2004 ،
پارک و همكاران در سال  2006بین مدگرايی ،خريد آنی و محیط فروشگاه رابطة مثبتی يافتند.
احساس مثبت

1

احساس ادراکشده ،عامل بسیار مهمی در تصمیم خريدار برای خريد است .احساس همیشه در
دو بخش متضاد بررسی میشود (همچون مثبت و منفی) (واتسون و تلگان.)1985 ،
پژوهشهای چندی ،بیانگر افزايش روحیه و انرژی خريداران ،پس از خريد است (روک،
1987؛ ديتمار و همكاران1996 ،؛ بايلی و نانكارو .)1998 ،حالت و احساس مثبت خريدار با
چیدمان مؤثر ،وضعیت روحی قبلی خريدار و مواجهه با تحرکهای محیطی پديدار میشود.
احساسها بهطور قوی ،محرک خريدهای ناگهانیاند (بیتی و فرال1998 ،؛ هاسمن2000 ،؛ روک
و گاردنر1993 ،؛ يون و فابر .)2000 ،مشتريانی که از احساس مثبت در هنگام خريد برخوردارند،
تمايل دارند که از فرايندهای سادهتری برای اخذ تصمیم خريد خود استفاده کنند (آيزن.)1984 ،
در مقايسه با احساس منفی ،مشتريانی که در هنگام خريد ،احساس مثبت دارند ،به دلیل بررسی
نكردن پیامد ،پاداشدهی به خود و داشتن انرژی باﻻتر ،خريدهای آنی بیشتری انجام میدهند
(روک و گاردنر.)1993 ،
در حین خريد ،احساس مانند کیفیت کاﻻ ،بر ارزش خريد و رضايت ايجادشدۀ خريد تأثیر میگذارد
(بابین و بابین .)2001 ،بیتی و فرال ( )1998دريافتند که احساس مثبت خريداران با انگیزش آنها به
خريد ،همبستگی مثبتی دارد .اين نتیجه از پژوهش قبلی حمايت میکرد که میگفت مشتريانی که
خريد آنی انجام میدهند ،از آنانی که با برنامهريزی خريد میکنند ،احساسیترند.
از آنجاکه مشتريانی که خريد آنی بیشتری انجام میدهند ،از خود احساس مثبت بیشتری
نشان میدهند ،زمان بیشتری را در فروشگاه سپری میکنند (دونوان و روسیتر)1982 ،؛ بنابراين،
میتوان نتیجه گرفت که احساس مثبت مشتری ،عامل تعیین کنندهای در پیشبینی خريدهای
آنی بهشمار میرود.
1. Positive sense
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ویژگیهای فردی

پس از اينكه پژوهشگران توجه خود را به فرايندهای روانشناختی و درونی افراد در هنگام خريد
معطوف کردند ،اينبار بر جنبة شخصیتی و عاطفی خريد آنی متمرکز شدند .وينبرگ و گاتوارد در
سال  ،1982خريد آنی را نوعی رفتار چندبعدی توصیف کردند .آنها اين نوع خريد را نتیجة
ويژگیهای فردی و شخصیتی میدانند.
برای پیشبینی رفتار ،بايد به چگونگی تأثیر دوجانبة محیط و ويژگیهای فردی توجه شود.
ويژگیهای فردی (همچون مشغولشدن مشتری با کاﻻ ،برونگرايی ،نبود کنترل ،نوگرايی،
لذتبردن از خريد) بر تمايلها و خريد بدون قصد قبلی تأثیر میگذارند (کاسن و لی.)2002 ،
بیتی و فرال در سال  1998به اين نتیجه رسیدند که متغیرهای موقعیتی (مانند داشتن وقت و
پول) و متغیرهای ويژگیهای فردی (مانند لذت از خريد و تمايل به خريد آنی) ،از محرکهای
مثبت /منفی ،جستوجو و انگیزه برای خريد آنی تأثیر میپذيرند و اين متغیرها مشخص میکنند
که کجا و چهموقع ،خريد آنی انجام میشود .همچنین آنها دريافتند .1 :هنگامیکه افراد ،وقت و
پول داشته باشند ،مايل به جستوجوی داخل فروشگاه هستند؛  .2هنگامیکه تمايل زيادی به
خريد آنی داشته باشند ،خريد انجام میشود؛  .3اگر محرک مثبتی وجود داشته باشد ،افراد برای
خريد آنی بیشتر انگیخته میشوند؛  .4افراد وقتی میتوانند خريد آنی داشته باشند که انگیزه و
تمايل کافی برای آن داشته باشند.
پیشینة تجربی پژوهش

اين پژوهش با هدف ارائة الگويی از تأثیر عوامل فردی ،محیطی و مدگرايی بر خريد آنی انجام
شده است .بدينمنظور و برای پیشبرد نتايج پژوهشهايی که در گذشته در اين زمینه انجام
شدهاند ،بعضی از مهمترين و مرتبطترين پژوهشهای انجامشده دربارۀ موضوع اين مطالعه
بررسی شدند .در جدول  ،1خالصة بررسیهای انجامشده درمورد تأثیر ويژگیهای فردی و
محیطی بر خريد آنی ارائه شده است.
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بهعنوانسابقةخریدآنی
یهایفردیومحیطیمطالعهشده 
جدول.1ویژگ 
ویژگیهایفردی

پژوهشگروزمانانجام

یهایمحیطی
ویژگ 

پژوهش

پژوهشگروزمانانجام
پژوهش

برونگرايی
نوآوری

ورپالنكن و هرآبادی ()2001
پو و لو ()2004

وضعیت روحی -روانی

وينبرگ و گاتوالد ( )1982و
گاردنر و روکز ()1988
بیتی و فرال ( )1998و پارک و
همكاران ()2006

فردگرايی
مادیگرايی

کاسن و لی ()2002
تروئیسی و همكاران ()2006

محیط فروشگاه
تحريککنندۀ کاﻻ
هیجان و تحريککنندۀ تبلیغاتی
جو و محرکهای فروشگاهی
عوامل محیطی و اجتماعی

يون و فابر ()2000
ژو و وونگ ()2003
ماتیال و ويرتز ()2001
ماتیال و ويرتز ()2008

تمايل رفتاری
تمايل به خريد ناگهانی
هنجار درونی
ماهیت تمايل خريد ناگهانی

روک و فشر ()1995
عمر وکنت ( )2001و پک و
چیلدرز ()2006
ژانگ و همكاران ()2007
میشايل و همكاران ()2003

درگیری خريداران ناگهانی
با لوازم تیم ورزشی با مد

کوون و آرمسترانگ ()2002
پارک و همكاران ()2006

مصارف لذتی

هاسمن ()2000

گروهبندی کاﻻها :لباس ،کفش و
لوازمالتحرير

بهلنگر و همكاران ()1978
شامداسانی و روک ()1989
ديتمار و همكاران ()1996
مای و همكاران ()2003

مدل مفهومی پژوهش

در اين پژوهش ،مدل ارائهشدۀ محرابیان و راسل ( )1974بهعنوان مبنای تدوين مدل مفهومی
پژوهش استفاده شده است .اين مدل ،روابط میان عوامل موقعیتی و ويژگیهای فردی را در
خريد آنی نشان میدهد .مبنای اين مدل ،چارچوب محرک -ارگانیسم -پاسخ( 1اس .ا .آر) است
که نشان میدهد رفتار انسان بهطور مستقیم ،از محیط فیزيكی تأثیر میپذيرد (شكل .)1
پاسخ

ارگانیسم

محرک

شکل.1مدلاس.ا.آر


برايناساس ،در اين پژوهش ،ويژگیهای محیطی فروشگاه بهمنزلة عامل محرک رفتار
خريداران (خريد آنی) درنظر گرفته شدهاند .بدينترتیب و برمبنای مرور ادبیات پیشین ،الگوی
مفهومی پژوهش بهصورت شكل  2تدوين و فرضیههای پژوهش ،بهاينترتیب ارائه شدند:
1. Stimulus-Organism-Response
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محیط
فروشگاه
H1

خرید آنی

H3

H2

احساس
مثبت

مدگرایی

H4
ویژگیهای

شکل.2الگویمفهومیپژوهش

فردی



 .1محیط فروشگاه بر خريدهای آنی مشتريان ،تأثیر معنادار و مثبت دارد.
 .2مدگرايی بر ايجاد احساس مثبت در مشتريان به هنگام خريد ،تأثیر معنادار و مثبت دارد.
 .3احساس مثبت بر رفتار خريد آنی مبتنی بر مدگرايی ،تأثیر معنادار و مثبت دارد.
 .4ويژگیهای فردی مشتريان بر خريدهای آنی آنها ،تأثیر معنادار و مثبت دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از ديد هدف ،کاربردی است؛ زيرا از نتايج يافتههای آن میتوان برای حل مشكلهای
سازمانها استفاده کرد .اين پژوهش از نظر ماهیت و روش ،توصیفی -پیمايشی بهشمار میرود؛ زيرا
تالش میکند با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز از وضع موجود نمونة آماری را بهدست آورد.
همچنین از جنبة زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها ،کمی بهشمار میرود.
جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری پژوهش را خريداران مراجعهکننده به بازار بزرگ تهران تشكیل میدهند .نمونهگیری
بهشكل تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران و با خطای  6درصد برابر  267نفر انجام شد .در اين
پژوهش ،از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده است .با وجود اين ،برای اطمینان بیشتر ،حدود
 300پرسشنامه توزيع شد.
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ابزار جمعآوری دادهها

روش گردآوری دادهها در پژوهش حاضر ،از نوع کتابخانهای و پیمايشی است که بهترتیب ،از
ابزارهای فیشبرداری و پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامة مورد استفاده ،درمجموع  26سؤال دارد و در آن ،از طیف پنجسطحی لیكرت
استفاده شده است .متغیرها ،سؤالهای مربوط به آنها و منبع اصلی سؤالها در جدول  2ارائه شده
است (گلداسمیت و هفیكر1991 ،؛ هندريک و همكاران1999 ،؛ بیتی و فرال1998 ،؛ استرن،
1962؛ ويكفیلد و بالدگت1994 ،؛ فیرهارست و همكاران.)1989 ،
سؤالهاومنبع 

جدول.2متغیرها،تعداد
ناممتغیر

تعدادسؤالها

خريد آنی
محیط فروشگاه
احساس مثبت
ويژگیهای فردی
مدگرايی

3
5
4
10
4

منبع
Stern, 1962
Wakefield and Baker, 1998
Beatty and Ferrell, 1998
Hendriks et al, 1999, Goldsmith and Hofacker, 1991
Fairhurst et al., 1989

برای بررسی پايايی پرسشنامه ،پیشآزمون روی  50نفر از اعضای جامعة آماری اجرا شد که
با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ،بهشرح زير در جدول  3بیان شده است .اين نتايج ،پايايی
باﻻی پرسشنامه را تأيید میکنند.
سؤالهایپرسشنامه 

جدول.3پایاییوتفکیک
ردیف

متغیرها

تعدادسؤالها

1
2
3
4
5

خريد آنی
محیط فروشگاه
احساس مثبت
ويژگیهای فردی
مدگرايی

3
5
4
10
4

آلفایکرونباخ
پایاییابعادموردبررسی

پایاییکل

0/825
0/706
0/759
0/901
0/896

0/88

روش تجزیه و تحلیل دادهها

در اين پژوهش ،برای تجزيه و تحلیل دادههای بهدستآمده از نمونهها و ارتباط بین مفاهیم مورد
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مطالعه و ابعاد آنها ،از تحلیل عاملی تأيیدی و برای بررسی فرضیههای پژوهش از مدل
معادلههای ساختاری استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

برای تجزيه و تحلیل دادهها از مدل معادلههای ساختاری استفاده شده است .در مدل ساختاری
بهدنبال آنیم که مشخص کنیم روابط موجود بین صفتهای مكنون که براساس نظريه استخراج
شدهاند ،با توجه به دادههای گردآوریشده از نمونه ،تأيید میشوند يا خیر؟ (کالنتری .)1388 ،در
اين مدل 26 ،متغیر آشكار (شامل پرسشهای پژوهش) و  5متغیر مكنون (متغیرهای مستقل و
وابسته) وجود دارد .برای بررسی معناداربودن روابط پیشبینیشده در فرضیهها ،از مدل معناداری
و برای ارزيابی چگونگی و میزان اين تأثیر ،از مدل استاندارد استفاده میشود .شكل  ،3مدل
ارائهشده در پژوهش در حالت معناداری را نشان میدهد.

شکل.3مدلپژوهشدرحالتمعناداری 

پس از مدلسازی ،ﻻزم است برازش مدل ارزيابی شود .بهاينمنظور ،از اين شاخصها استفاده
میشود :نسبت کای دو بر درجة آزادی که بايد کمتر از مقدار مجاز  3باشد؛ مقدار ريشة میانگین توان
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دوم خطای تقريب که مقدار مجاز آن ،بايد کوچکتر از  0/08باشد و مقدار پی که بايد کوچکتر از
 0/05باشد و شاخص برازش و شاخص برازش تعديليافته بايد بزرگتر از  0/9باشند .با توجه با
شاخصهای ارائهشده در جدول  4میتوان گفت مدل پژوهش ،از برازش مناسبی برخوردار است.

شاخصهایبرازش 

جدول.4
ردیف

شاخصها


مقدارمجاز

اعدادبهدستآمده

1
2
3
4
5

نسبت کای دو به درجة آزادی
1
مقدار پی
2
ريشة میانگین توان دوم خطای تقريب
3
شاخص برازندگی
4
شاخص برازندگی تعديليافته

)/df ) < 3 
 > 0/05مقدار پی
0/05 > RMSEA > 0/08
باﻻتر از 0/9
باﻻتر از 0/9

2/99
0/00
0/075
0/98
0/92

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

باﻻتر از 0/9

0/907

برازش مناسب

6

شاخص برازش مقايسهای

5

2

نتیجه

مدل در حالت معناداری ،موارد اشارهشده را بررسی میکند .درمورد معناداری اعداد بايد گفت
از آنجاکه در اين پژوهش ،در سطح اطمینان  0/95بهدنبال آزمون فرضیهها هستیم ،اعدادی
معنادار خواهند بود که بین  1/96و  -1/96نباشند .بدينترتیب ،اگر عددی بین  1/96و -1/96
قرار بگیرد ،بیمعنا خواهد بود .در مدل معناداری ،همة روابط ،معنادارند.
مدل در حالت استاندارد نشان میدهد تأثیر عوامل بررسیشده بر خريد آنی قابل تأيید است.
بدينترتیب ،براساس نتايج بهدستآمده از مدل معناداری و مدل استاندارد ،میتوان نتايج بررسی
فرضیههای پژوهش را در جدول  5خالصه کرد.
جدول.5نتایجحاصلازبررسیفرضیهها 
فرضیه

اثرمثبتومعنادار

ضریب

اعدادمعناداری

نتیجه

 1محیط فروشگاه بر خريدهای آنی مشتريان

0/76

2/21

تأيید

 2مدگرايی بر ايجاد احساس مثبت در مشتريان به هنگام خريد

0/72

2/24

تأيید

 3احساس مثبت بر رفتار خريد آنی مبتنی بر مدگرايی

0/69

3/26

تأيید

 4ويژگیهای فردی مشتريان بر خريدهای آنی آنها

0/64

2/69

تأيید

استاندارد

1. P-Value
2. RMSEA
3. GFI
4. AGFI
5. CFI
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الگوی کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلههای ساختاری با فرضیههای بیانشده سازگار
بودند؛ هر چهار رابطة بررسیشده معنادار و مهم بودهاند .براساس نتايج بهدستآمده ،عوامل
بررسیشده بر خريد آنی ،تأثیری مهم و معنادار دارند.
اين يافتهها با نتايج پژوهشهای پیشین در اين زمینه ،سازگاری دارند؛ آزمون فرضیة  1با
پژوهشهای ماتیال و ويرتز ( ،)2008لی ( )2008و عبدالوند و همكاران ( )2011مقايسه شد که
هريک بهنوعی ،رابطة بین محیط فروشگاه و خريدهای آنی مشتريان را تأيید کردند .وينبرگ و
گاتوالگ ( )2013نیز تأثیر هیجانهای فردی بر خريد آنی را تأيید کردهاند ،اما در پژوهش نظری
و قادری ( )1390تأثیر اين عامل بهدلیل ادراکهای مشتری ،تأيید نشده است .آزمون فرضیة  2با
پژوهش پارک و همكاران ( )2006همسويی دارد که تأثیر مثبت مدگرايی بر ايجاد احساس مثبت
در مشتريان به هنگام خريد مشتريان را تأيید کردهاند .آزمون فرضیة  3نیز با پژوهش پارک و
همكاران ( )2006هماهنگ است .اين پژوهش ،تأثیر مثبت احساس مثبت بر خريد آنی را تأيید
کرده است .درنهايت ،نتايج حاصل از آزمون فرضیة  4نیز با مطالعة پو و لو ( )2004و عبدالوند و
همكاران ( )2011همراستا بوده است که تأثیر ويژگیهای فردی بر خريد آنی را تأيید کردهاند ،اما
از سوی ديگر ،در پژوهش مشابهی که از سوی هاسمن ( )2000انجام شده است ،تأثیر
ويژگیهای فردی بر خريد آنی تأيید نشده است؛ بنابراين ،میتوان گفت اين بخش از نتايج
پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهای قبلی و ادبیات موجود متفاوت بوده است .شايد بتوان دلیل
اين تفاوت را به اهمیت و تأثیر عوامل گوناگون فردی در خريدهای آنی محصولهای گوناگون
نسبت داد .همچنین وجود تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در میان نمونة آماری اين
پژوهشها در اين زمینه مؤثر است.
درنهايت ،آنچه موجب تمايز و دانشافزايی اين پژوهش میشود ،بررسی همزمان تأثیر عوامل
فردی و محیطی بر رفتار آنی و همچنین نقش عوامل محیطی در ايجاد احساس مثبت در
مشتری است که نقش تسهیلگری در خريد آنی دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
اين مقاله به بررسی مدلی پرداخت که در آن ،تأثیر عوامل فردی ،محیطی و مدگرايی به همراه
تأثیر احساس مثبت ،بهعنوان عاملی میانجی بر خريدهای آنی در بازار بزرگ تهران بررسی شد.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد مدگرايی و احساس مثبت ،بهطور مستقیم رفتار خريد ناگهانی را
افزايش میدهند .همچنین شواهد نشان دادند که عوامل محیطی و فردی نیز به تسهیل
خريدهای آنی کمک میکنند.
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با توجه به نتايج بهدستآمده و ادبیات موجود در حوزۀ خريد آنی میتوان به اهمیت و نقش
محیط فروشگاهی در تسهیل خريدهای آنی پی برد .همچنین نقش مثبت و معنادار مدگرايی در
ايجاد احساس مثبت در افراد در هنگام خريد تأيید شد .اين نتايج نشان میدهند فروشندگان
میتوانند با توجه به محیط فروشگاه ،حالت روحی مشتريان و توجه به ويژگیهای فردی آنها،
فروش خود را افزايش دهند .خريدارانی که بهدلیل محیط مناسب فروشگاه ،زمان زيادی را در
آنجا سپری میکنند ،پول زيادی را نیز برای خريد از آن فروشگاه صرف خواهند کرد .حتی
مشتريانی که با احساس ناخوشايند وارد فروشگاه میشوند ،هنگام رويارويی با محیطی آرام و
دلپذير ،حالت روانی خوشايندی پیدا میکنند و برای گذراندن وقت بیشتری در آنجا تمايل پیدا
خواهند کرد .افزون بر اين ،با توجه به اينكه احساس مثبت مشتريان ،حالتی درونی است ،در
هنگام حضور در فروشگاه بهصورت مستقیم بر خريدهای آنی مشتريان تأثیر دارد؛ زيرا انگیزۀ
خريد را تحريک میکند.
بر پاية نتايج بهدستآمده از اين مطالعه میتوان پیشنهادهای زير را برای تسهیل و افزايش
خريدهای آنی ارائه داد:
 با توجه به تأثیر مثبت احساس مثبت مشتريان بر خريدهای آنی ضروری است بازاريابان و از
جمله فروشندگان و مديران فروشگاهها ،محیط فروشگاه را چنان جذاب و خوشايند کنند که
احساس مثبتی در مشتری برانگیخته شود و حالت روانی مساعدی برای انجام خريد آنی در او
ايجاد شود.
 با توجه به تأثیر مثبت عوامل فردی در تسهیل خريدهای آنی پیشنهاد میشود فروشندگان با
توجه به اين ويژگیها ،مشتريان بالقوه را به خريدهای آنی بیشتر ترغیب کنند.
 تأثیر مثبت مدگرايی بر تسهیل خريدهای آنی نشان میدهد ارائة محصولهای مورد پسند
افراد مدگرا و تنوع در ارائة چنین محصولهايی ،میزان چنین خريدهايی را افزايش میدهد.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار ويژگیهای فردی مشتريان بر خريد آنی و اينكه اين ويژگیها
حالتی روانشناختی و درونی دارند و در فرهنگهای مختلف متفاوتاند ،پیشنهاد میشود
فروشگاهها با افزايش تنوع محصولها ،توانايی خود را در برآوردهکردن خواستهها و ساليق
گوناگون مشتريان افزايش دهند تا از اين راه بتوانند خريدهای آنی را تسهیل کنند.
 درمجموع ،میتوان پیشنهاد کرد مديران بازاريابی با جذابسازی محیط فروشگاه ،تأثیر
مستقیمی بر احساس مثبت مشتريان ايجاد کنند .اين وضعیت ،به خريد آنی مشتريان
میانجامد ،اما اينكه با توجه به ويژگیهای فردی ،چگونه میتوان مشتريان را در خريدهای
آنی برانگیخت ،به مطالعة بیشتری نیاز دارد؛ بنابراين ،بازاريابان میتوانند محیط فروشگاه را
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 چنان جذاب و، روانی و همچنین ويژگیهای فردی مشتريان-متناسب با ويژگیهای روحی
.آراسته کنند که بر خريد آنی مشتريان تأثیر مثبت بگذارند
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