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Identifying the Relationship between Sociability Features of Sellers, Store Interior and
Impulse Buying Behavior of Customers (Case Study: Shahrvand Chain Stores in
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Abstract
Nowadays, as a result of growing competitive environment, identifying and understanding
the importance of factors affecting customer’s buying behavior is considered as a powerful
tool which can be used in order to be distinguished from competitors and attract customers,
subsequently. Since most buyers are often involved in impulse purchases and more than half
of them make impulse buying in the shopping centres, this paper is aimed to identify the
relationship between sociability features of sellers, store interior and impulse buying behavior
of customers. The research methodology was descriptive- survey and data were collected
using questionnaire. Furthermore, the research sample size is equal to 398 customers out of
all customers of Shahrvand Chain Stores in Tehran, using convenience sampling method.
Moreover, data were analyzed via the two softwares of SPSS22 and Smart PLS2. The
research results showed that the sociability features of sellers and store interior have a
positive effect on impulse buying behavior. Also, the results indicated that two situational
factors including spot cash and purchase intention moderate the emotional positive states of
customers and impulse buying behavior, while the uptime variable is not able to play the role
of moderator variable.
Keywords: Impulse buying behavior, Sociability features of sellers, Store interior,
Situational factors.
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بررسی رابطة ویژگی های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی
مشتریان ،با تمرکز بر فروشگاههای زنجیرهای شهروند در تهران
لیال شاهپوری ،1ناصر یزدانی ،*2مصطفی قاضیزاده

3

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
 -4استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
 -3استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده
امروزه با توجه به رشد فضای رقابتی ،شناسایی و درک اهمیّت عوامل مؤثّر بر رفتاار خریاد مشاتریاا ابا ار قدرتمنادی
است که میتواا با کمک آا خود را از رقبا متمای ساخت و راهی برای جذب مشاتریاا فاراهم کارد .باا توجاه باه این اه
بسیاری از خریداراا غالباً در خریدهای ناگهانی درگیر میشوند و بیش از نیمی از آناا در مراک فروش ،خریادهای خاود
را ناگهانی انجام میدهند؛ در این پژوهش ،رابطة ویژگیهای معاشرتی کارکناا و فضای داخلی فروشگاه باا رفتاار خریاد
ناگهانی در میاا مشتریاا فروشگاه های زنجیرهای شهروند تهاراا جامعاة آمااری تحقیا در نظار گرفتاه شاده و تج یاه و
تحلیل شده است .نمونهگیری به روش تصادفی در دسترس است که بر اساس فرمول کوکراا  382نموناه محاسابه شاده و
 318پرسشنامه از جامعة آماری جمعآوری شده است .اب ار گردآوری دادهها با اساتفاده از پرسشانامة محقا سااخته شاده
است .روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر استاداا و صاحبنظراا به دست آمده است و پایایی آا بر اسااس راری
آلفای کرونباخ سنجیده شده است؛ رری

آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها و کل پرسشنامه  0/87به دست آمده است.

دادهها با استفاده از معادالت ساختاری و رگرسیوا چندگانة تعدیلشده با نرماف ارهای spssو  plsتحلیال شادهاناد .نتاای
پژوهش نشاا میدهد که ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا و فضای داخلی فروشگاه بر رفتار خریاد ناگهاانی تاثثیر مثبات
دارند .همچنین ،نتای نشاا میدهد که دو عامل موقعیتی پول در دسترس و هاد

از خریاد رابطاة باین حااالت احساسای

مثبت مشتریاا و رفتار خرید ناگهانی را تعدیل میکنند؛ اما متغیر زماا در دسترس نتوانست نقش متغیار تعادیلگار را ایفاا
کند.
کلیدواژهها :رفتار خرید ناگهانی ،ویژگیهای فضای داخلی ،ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا ،عوامل موقعیتی.
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مقدمه
با توجه با این ه شارکتهاا هماواره باه دنباال ساود

مصر کنندگاا را متثثر سازند و نقاش ایان عوامال در

هستند و برای تحصایل ساود بایاد باه نیازهاای مشاتری

بروز این نوع رفتار خرید ،بارای خاردهفروشااا اهمیات

توجه کنند ،بنابراین ،موروع رفتار مصر کننده مطرح

اساسی دارد .بنابراین ،این پاژوهش باه دنباال شناساایی

میشود که ی ی از مباحث و شاخههای مهم بازاریاابی

رابطة ویژگیهای معاشرتی کارکنااا و فضاای داخلای

و

فروشاگاه باا رفتاار خریاد ناگهاانی در میااا مشاتریاا

است .شناخت رفتار مصر کنناده در محای کسا
کار عامل مهمی برای دستیابی به فروش بیشتر و کس

فروشگاه شهروند است.

سهم بیشتر بازار مایباشاد .ایان حقیقات کاه خریاد باه
دالیل مختلفی فراتر از نیاز به یک محصول انجام گیرد،

مروری بر ادبیات پژوهش

مسیری را پیش روی محققاا بازاریابی گشوده است تاا

در این بخش تاش میشاود تاا مباانی نظاری الزم

درک عمی تری از رفتار مصر کننده به دست آورند

برای بررسی پدیدة رفتار خرید ناگهاانی ارائاه شاود .باا

که ال اماً با دیدگاه انساا اقتصادی همساو نیسات .تناوع

این هد  ،ابتدا حوزة رفتار مصر کننده بررسای مای-

رفتار مصر کننده به دلیل تعدّد عوامل اثرگذار بر رفتار

شود ،سپ

با مطالعة پیشینة نظری رفتار خرید ناگهانی،

و انگی ة فرد برای خرید است (لین و هم اراا.)4007 ،9

تعریف جامعی از این پدیده بیااا مایشاود و در نهایات

از طرفی در خردهفروشیها خریاد ناگهاانی یاک منباع

عوامل تثثیرگذار بر این نوع خرید تشریح میشوند.

مهام درآماد بارای خاردهفروشااا محساوب مایشاود؛

رفتار مصرف کننده از موراوعات جدیاد حاوزة

درنتیجه آنها تمایل دارند که فرایند خرید را در کنتارل

بازاریابی اسات .اولاین کتاابهاا در ایان زمیناه در دهاة

خود درآورند و جوّ مناسبی را برای قانعکاردا افاراد و

 9160تثلیف شدهاند؛ ولی پیشنة ایان موراوع باه زمااا

خرید محصوالتشاا ایجااد کنناد (هاویر و م لیان ،4

پیشتر برمیگاردد .در مطالعاة متاوا و نوشاتههاا رفتاار

4009؛ کرباسااایوار و یاراحمااادی .)4099 ،همچناااین از

مصر کننده را این گوناه تعریاف مایکنناد کاه رفتاار

طرفی دیگر بیشتر خریداراا غالباً در خریدهای ناگهاانی

مصاار کننااده مجموعااهای از فعالیااتهااای فی ی اای،

درگیر میشوند و بیش از نیمی از آناا در مراک فاروش

احساساای و نهناای کااه افااراد هنگااام انتخاااب ،خریااد،

خریدهای خود را بهطور ناگهانی انجاام مایدهناد .ایان

استفاده و دورانداختن کاالها و خدمات برای رفع نیازهاا

مسئله نهتنها به دلیل پیچیدگی و گساتردگیهاایی اسات

و خواستههای خود درگیر آنها هستند (صامدی: 9384 ،

که این موروع دارد ،به دلیل عمومیت گساتردة آا باین

 .)3به عبارت دیگر ،فتاار مصار کنناده مجموعاهای از

طبقات مختلف محصاول اسات (بیتای و فارل)9118 ،3؛

فرایندهای روانی و فی ی ی است که قبل از خرید آغااز

(شارما و هم اراا .)4090 ،2بنابراین شناخت متغیرهاایی

میشود و تا بعد از مصار

اداماه پیادا مایکناد (تااا و

کاااااه تماااااایات و تصااااامیمات خریاااااد ناگهاااااانی

فریسی.)4099 ،5
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طبقهبندی رفتار خرید

تف اار و باایرنااگ انجااام دهااد (روک.)919 :9187 ،5

الف) رفتار خرید برنامهریززیشزده :اساترا،

خرید ناگهانی بدوا قصد و غیرعمدی است؛ زیرا فارد

رفتار خرید برناماهریا یشاده را شاامل فرایناد زماانبری

فعاالنه به دنبال کاالی خاصای نیسات و های برناماهای

باارای جسااتجوی اطاعااات ماایدانااد کااه بااا یااک

برای خرید ندارد و در حال انجاام عمال خریاد نیسات.

تصمیمگیری عقایی همراه است (ژو و وانگ.)4002 ،9

خرید ناگهانی بدوا تف ر است؛ زیرا این خریاد بادوا

ب) رفتار خرید برنامهریزینشده :نقطاة مقابال

انجام ارزیابیهای زیاد انجام مایگیارد (روک )9187،و

خریااد برنامااهری ا یشااده ،خریاادهای باادوا ایاان قبیاال

کمتر پایش مایآیاد کاه در طای آا ،افاراد باه پیامادها

برنامههای پیشارفته قارار دارد کاه باه تماامی خریادهای

بیندیشند یا در خریاد خاود ف ار کنناد .خریاد ناگهاانی

غیرمنتظره و بدوا برنامة قبلی اطاق مایشاود (پیاروا،4

همانند ویژگیهای تحریکپذیری کلای ،شا ل فاوری

 )9113به طور کلی خریدهای برنامهری ینشده عبارتناد

دارد .بدین معنا که فاصلة زماانی باین دیادا محصاول و

از خریدهایی که فرد در فروشگاه بدوا تصامیم قبلای و

خریدا آا محصول بسیار کوتااه اسات ،تصامیم خریاد

به صورت آنی انجاام مایدهاد و متفااوت از آا چیا ی

شتابناک است (جون و هم اراا.)4003 ،6

است کاه قبال از ورود باه فروشاگاه قصاد خریاد آا را
داشته است (روساتا و بطحاایی ،)545 : 9385 ،در نتیجاه
خرید ناگهانی در ایان گاروه قارار مایگیارد (کاات و
ویلت.)9167 ،3

عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی
بسیاری از پژوهشهای انجامگرفته در ماورد خریاد
ناگهانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به علل یا سواب
خرید ناگهانی توجه کردهاند؛ در نتیجه عوامال متعاددی
بر خرید ناگهانی مؤثرناد .هاد

رفتار خرید ناگهانی

ایان پاژوهش بررسای

خرید ناگهانی یک پدیدة گسترده در سراسر جهااا

عواملی است که محققاا پیشین کمتر بداا توجه کرده-

اساات کااه شاااخههااای کوچااکتاار و محاادودتری از

اند؛ بنابراین ،عوامل ماؤثر بار خریاد ناگهاانی را باه ساه

خریدهای برنامهری یشده را در بار مایگیارد و معارّ

دسته «ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا»« ،ویژگیهاای

نااوعی رفتااار فی یولوژیااک محااف اساات .رفتااار خریااد

فضااای داخلاای فروشااگاه» و «عواماال مااوقعیتی خریااد»
7

ناگهانی نتیجة یک میل قوی و کنترلنشدنی برای خریاد

تقساایمبناادی ماایکناایم (جونااگچانااگ و هم اااراا ،

فوری برخی کاالهاست (شوهام و م ااوک برنسایک،2

.)4092

 .)4003در این رفتار خرید ،زماا سپریشده میاا دیادا

الف) ویژگیهزای معاشزرتی فروشزندگان:

و خرید کاال بسیار کوتاه است و تصمیم خرید شتابناک

کارمناداا فاروش و فروشاندگاا فروشاگاههاا ،اصاوالً

است .به طور کلی محققاا پذیرفتهاند که خرید ناگهانی

دستیار و هم ار مشتریاا محسوب مایشاوند و در ایان

زمانی اتفاق میافتد که فردی خریدی بدوا قصد ،بدوا

فرایند ارتباطی ،چنین داد و ستدی بسیار مؤثر واقع شاده
اسات و اطاعاات الزم مشاتریاا را رو در رو باه آنهاا

1 Zhou & Wong
2 Piron
3 Kollat and Wilett
4 Shoham & Makovec Brencic

5 Rook
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7Jung Chang et al
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منتقل میکند .پاسخهای کارکناا باه طاور روشانی بار

چیدمان :چیادماا صاحیح و شا یل کااال و ااهر

مشاتریاا تاثثیر بگاذارد و رفتارهاای شخصای مانناد

آراستة مغازه میتواناد فرایناد فاروش را تساهیل بخشاد.

ایجااد

وقتی به کاالهاایی کااماً ی سااا در فروشاگاههاایی باا

احساس مثبت در مشتریاا میشاود؛ اماا حضورنداشاتن

اهرهای متفاوت روبهرو میشویم ،بهوراوح مایبینایم

فروشنده یا هنر بد فروشندگی مم ن اسات احساساات

که کاالی موجود در یک فروشگاه شیک ،بسایار بیشاتر

منفای ایجااد کناد (موهااا و هم ااراا.)9792 :4093،9

از هماا کاال در یک فروشگاه معمولی جل

توجه می-

محققاااا تااثثیر مثباات رفتااار فروشااندگاا باار عمل اارد

کند (دهاندیل و کوالا.)4001 ، 8

لبخندزدا یا در دسترس مشاتری باودا موجا

فروشااگاه را بااه ش ا ل فراگیااری پذیرفتااهانااد (بی اار و

نزورپردازی :اساتفاده اثاربخش از ناور ،ی ای از

هم ااااراا9112، 4؛ یاااو و باساااتین .)4090 ،3بناااابراین

عوامل دخیل در جذابیت داخلی فروشگاههاا مایتواناد

میتواا استنباط کرد که اگر کارکناا فروشگاه بهخوبی

سطح عمل ارد را در بیشاتر محای هاای خاردهفروشای

آموزش دیده باشند ،میتوانند با گفتوگاوی معناادار و

اف ایش دهد .نورپردازی میتواند برای جذب مشاتریاا

قاانعکننااده بار رفتااار خریاد ناگهااانی مصار کنناادگاا

به داخل فروشگاه ،هدایت آنها به سوی قسمتی خاص،

تثثیرگذار باشند (بادجیاا و ورما.)928 :4095 ،
ب) ویژگیهای فضزای داخلزی فروشزگاه:
ی ی از واقعیتهای ان ارنشدنی دنیای تجارت و رقابات

جلا

توجاه باه ساوی کااالیی خااص و ساوقدادا

مشتریاا به فرایند معامله استفاده شود (محمدیاا و منتی،
.)14 ،85 :9386

امروز ،این است که رفتار انساا متثثر از محی کاه یاک

موسززیقی :قاادرت و حضااور موساایقی در زناادگی

متغیر قدرتمند و علّی است ،تعیاین مایشاود (ساونگ و

انساااا بااهخااوبی شااناخته شااده اساات .موساایقی عاماال

هم اراا .)4092 ،2فضای حااکم در فروشاگاه و جنباه-

تس یندهنده و آرامشبخشی است که بار رفتاار خریاد

های فی ی ی محی خرید نی جا و عاواملی اسات کاه

ناگهانی مصر کننادگاا تثثیرگاذار اسات (بادجیااا و

میتواناد بار حالات روانای و رفتاار خریاد افاراد تاثثیر

ورما.)928 :4095 ،1

بگذارد (بابین و اتاوی4000 ،5؛ دوناواا و بین9112 ،6؛ ؛

رایحة محیطی :اغل خریدها بار پایاة احساساات

پک و چیلدرز .)4006 ،7شواهد زیادی نشااا مایدهناد

انجام میگیرند .از بین همه حواس پنجگانه ،بو و رایحاه

کااه عواماال موجااود در محاای خریااد موجاا خریااد

اب ار قدرتمندی است که بیشترین تثثیر را بار احساساات

ناگهانی شاوند .از جملاه عوامال محیطای تثثیرگاذار بار

میگذارد .بو بیشتر از هر ح

دیگر ،به طور مساتقیم باا

خرید ناگهانی میتواا به چیدماا ،نورپردازی ،موسیقی،

احساااسهااای خوشااحالی ،گرساانگی ،تنفاار ،دلتنگاای و

رنگآمی ی ،رایحة محیطی اشااره کارد کاه باه تفصایل

غربت در ارتباط است .به همین دلیل است که بازاریاباا

توریح داده میشوند.

میکوشند تا این احساسات را ایجاد کنناد .رایحاههاای
1 Mohan et al
2 Baker et al
3 Yu & Bastin
4 Song et al
5 Babin and Attaway
6 Darden & Babin
7 Peck & Childers

مطلوب و خوشایند ،حالتهای خوبی در مشتریاا ایجاد
میکند و کنج اوی آناا را برمیانگی د ،همچنین آنااا
8 Dhaundiyal & Coughlan
9 Badgaiyan & Verma
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را به مدت طوالنیتری در فروشاگاه نگااه مایدارد کاه
سب

فاروش بیشاتر مایشاود (اورث و باورین4005 ،9؛

لوی و وین .)4007،4

احساس مثبت بوده است .بنابراین ،عمل خریاد ناگهاانی
به نوعی بیاا احساس خوب 7فرد است.
د) عوامل موقعیتی خرید :عوامال ماوقعیتی بار

رنگآمیزی :هی ش ی نیست که رنگ مهمترین

رخداد خرید ناگهانی تثثیرگذارناد و رابطاة باین حالات

اب ار در طراحی ویترین و نمای دروا فروشگاهی است.

احساساای مشااتریاا و رفتااار خریااد ناگهااانی را تعاادیل

رنگ واکنشهاای زیساتی غیارارادی باه وجاود آورد،

میکنند .عوامل موقعیتی عبارتند از:

واکنشهای احساسای خاصای خلا کناد و نگااههاا را

 )1زمان در دسترس :زماا در دسترس ،به زمانی

کند .در صاورت اساتفاده از رناگهاای مناسا ،

گفته میشود که خریاداراا بارای خریاد در فروشاگاه

اناارژی خااوبی را بااه مشااتریاا انتقااال داد (بلیا ی و

سپری میکنند (بتی و فارل .)975 :9118 ،مقادار زماانی

هم اراا44: 9183 ،3؛ علیرحیمی .)50 :9313 ،گفتنای

که فرد برای خرید در اختیار دارد ،تثثیر زیادی بر فرایند

است که اگر از رنگها بهدرستی استفاده شود ،ی ای از

تصمیمگیری وی دارد (وبروبلیت و هم ااراا.)4001 ،8

مؤثرترین و ارزااترین راههای ایجاد تصوّر نهنی خوب

هرچه خریاداراا زمااا بیشاتری را در فروشاگاه ساپری

از فروشگاه است (لوی و ویت .)4007 ،

کنند ،احتمال خرید ناگهانی اف ایش مییاباد (فروغای و

جل

ج) واکنش احساسی مثبت مشزتریان :حااالت

هم ااااراا4094 ،؛ آیااار9181 ،1؛ آیااار و هم ااااراا،90

احساسی و عاطفی متغیر بسیار مهام و محارّک باالقوهای

9181؛ هرینگتااااوا و کاااااپا9115 ،99؛ نی ااااوالس و

برای خرید ناگهانی هستند .رفتار خریاد ناگهاانی ناوعی

هم ااااراا9117 ،94؛ انااادرهیل .)4001،93در پاااژوهش

رفتار احساسی است نه عقایی ،درنتیجاه کنتارل منطقای

حارر عامل زماا در دسترس ،عامال تعادیلگار فرایناد

کمتااری وجااود دارد و رفتاااری بساایار واکنشاای اساات

خرید ناگهانی در نظر گرفته شده است.

(وینبرگ و گاتوالاد .)9184 ،2زماانیکاه فارد باا ناوعی

 )2پول در دسزترس :پاولی کاه فارد در دسات

محارّک خاااص در یااک نااوع محصااول خاااص مواجااه

دارد ،عامل تسهیلکننادة فرایناد خریاد ناگهاانی اسات.

میشود ،ایان رفتاار باروز مایکناد (جاون و هم ااراا،

زیرا که قدرت خرید افاراد را افا ایش مایدهاد (بتای و

 .)4003احساس مثبت و منفی دو امر جدا از هام هساتند

فرل .)976 :9118 ،پول در دسترس فارد موجا

افاراط

(ایساان .)9182 ،5در پژوهشاای کااه روک و گاااردنر 6در

در فعالیّتهای خرید میشاود و باه فرایناد رفتاار خریاد

 9113انجام دادهاند ،این پرسش را بررسی کردهاناد کاه

ناگهااانی ساارعت ماایبخشااد (بادجیاااا و ورمااا:4095 ،

کدام حالت احساسی ،افراد را به خرید ناگهاانی تشاوی

.)927

میکند .جواب این سؤال برای اغل

افراد بررسیشاده،

 )3هدف از خرید :از دیدگاه بازاریابی هاد
خرید ،دلیلای اسات کاه فعالیّات مصار

1 Orth & Bourrain
2 Levy & Weitz
3 Bellizzi et al
4 Weinberg & Gottwald
5 Isen
6 Rook & Gardner

از

بار مبناای آا

7 Expression of feeling good
8 Virvileite et al
9 Iyer
10 Iyer et al
11 Herrington and cappella
12 Nicholas et al
13 Underhill
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ش ل میگیرد .این عامل در تصامیمگیاریهاای خریاد

میکنند .همچنین ثابت شده است که تنهاا ساطح بااالی

اهمیت دارد؛ زیرا مصر کنندگاا بساته باه هدفشااا از

تحریککنندگی محرّکها میتواند باعث انجاام خریاد

خرید ساطوح متفااوتی از حالات احساسای مثبات را در

ناگهانی در مشتریاا شود.
3

محی فروشگاه تجربه میکنند ،مصر کننادگاا دارای

کیساان و هم اااراا در سااال  ،4094گفتااهانااد کااه

خاص ،مم ن اسات پاساخ احساسای کمتاری باه

عااواملی ماننااد ویژگاایهااای محصااول ،شاایوة چیاادماا

محی فروشاگاه بدهناد و تصامیم منطقایتاری بگیرناد

محصااول در ویتاارین فروشااگاههااا و فضااای داخلاای

(جونگچانگ و هم اراا.)4092 ،

فروشگاه میتواند بار تصامیم مصار کنناده باه خریاد

هد

ناگهانی محصول تثثیر بگذارد.
پژوهشهای داخلی و خارجی

موهاا و هم اراا ( ،)4093در پژوهشی دریافتاهاناد

محمودی و احمدینژاد ،)4099( 9در پژوهشی نشاا

کااه محاای باار رفتااار خریااد ناگهااانی از طری ا حالاات

دادهانااد کااه آزمااایش کاااال و محاارّکهااای محیطاای

احساسی مثبت تثثیرگذار است .همچناین عوامال فاردی

فروشگاه نقش بس ایی در رفتار خرید ناگهاانی مشاتریاا

نی از طری انگیا ش و حالات احسااس مثبات بار رفتاار

دارد؛ درحالیکه ارتباط بین عنصر بازارپردازی و عوامل

خرید ناگهانی مؤثرند؛ هرچند این پژوهش ارتباطی باین

موقعیتی با رفتار خرید ناگهانی چنداا معنادار نیست.

حاالت احساسی منفی و انگی ش به خرید ناگهانی نیافتاه

کش ولی ( ،)9319با انجام پژوهشی نشاا داده است

است.

که سه متغیر محارّکهاای محیطای فروشاگاه ،ترفیعاات
فروش و تبلیغات و بازارپردازی ،با میاانجیگاری عامال
تمایل به خرید آنی ،بر رفتار خرید ناگهانی تاثثیر مثبات
دارند.
سهرابی ،صمدی و یوسفیفرد ( ،)9313در پژوهشی
عوامل ماؤثر بار رفتاار خریاد ناگهاانی را باه چهاردساته
ویژگیهای فردی ،ماوقعیتی ،روانشاناختی و مرباوط باه
محصول تقسیم کردهاند و تثثیر این عوامال را بار خریاد
ناگهانی سنجیدهاند .باتوجهبه نتای مشخص شاده اسات
کاه هار چهاار عامال باا رفتاار خریاد ناگهاانی رابطاة
معناداری دارند.
ماااتیا و ورت ا  ،)4008( 4پ ا

از بررساای دادههااای

تحقیقات ،اینگوناه نتیجاه گرفتاهاناد کاه محارّکهاای

چارچوب مفهومی پژوهش
بعااد از بررساای مبااانی نظااری و تشااریح هریااک از
متغیرهای موجود در مدل مفهومی ،در این مرحلاه ساعی
شده است تا رواب نامبرده بین ایان متغیرهاا در شا ل 9
به صورت شفا تری به تصاویر کشایده شاوند .ماهیّات
متغیرهای موجود در مدل مفهومی را میتواا باه تناسا
روش تثثیرگذاری آنها بر ی دیگر شناخت .بهطور کلای
در ایاان ماادل ویژگاایهااای معاشاارتی فروشااندگاا و
ویژگی های فضای داخلی فروشاگاه متغیرهاای مساتقل،
پاسخ احساسی مثبت مشاتریاا متغیار میاانجی ،زمااا در
دسااترس ،پااول در دسااترس و هااد

از خریااد متغیاار

تعدیلگر و رفتار خرید ناگهانی متغیر وابسته هستند.

محیطی در مشتری احساس لاذت و برانگیختگای ایجااد

1 Maymand & Ahmadinejad
2 Mattila & Wirtz

3 Kacen et al
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
کااربردی و از نظار

استخراج شدهاند .در این پرسشنامه ،پاسخها با استفاده از

پژوهش حارر باتوجهبه هاد

روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصایفی از

مقیاس طیف لی رت در پن سطح درجهبندی شادهاناد.

نوع پیمایشی است .جامعاة آمااری مطالعاهشاده در ایان

باارای تعیااین روایاای ،پرسشاانامه در اختیااار اسااتاداا و

پژوهش ،مشتریاا فروشگاه های زنجیارهای شاهروند در

صاحبنظراا قرار گرفات و از آنااا نظرخاواهی شاد کاه

تهراا هستند .نمونهگیری به روش تصاادفی در دساترس

درنهایت با تثیید آنهاا ،روایای پرسشانامههاا تثییاد شاد.

است که برای تعیین حجام نموناة بررسایشاده در ایان

همچنااین باارای اناادازهگیااری قابلیّ ات اعتماااد ،از روش

مطالعه ،از فرمول جامعة نامحادود )کاوکراا) باا ساطح

آلفااای کرونباااخ اسااتفاده شااده اساات .تعااداد سااؤاالت،

اطمیناااا  15درصااد اسااتفاده شااده اساات .براساااس ایاان

پارامترهای توصیفی و رری

پایایی هر متغیر در جدول

فرمول ،حجم نمونه  382محاسبه شده که  318پرسشنامه

 9آمده است .همااگونه که در جدول  9مشخص است،

از جامعة آماری جمعآوری شده است.

آلفای کرونباخ تمامی متغیرها و کل پرسشنامه از مقادار

در ایاان زمینااه از اب ا ار پرسشاانامة  38سااؤالی محق ا
اسااتفاده شااده اساات .باارای طراح ای پرسشاانامه نخساات
مقاالت و پژوهشهای مختلف بررسی و سپ

ساؤاالت

 0/7بیشتر است؛ پ
و مناس

میتواا گفت پرسشنامه پاذیرفتنی

است و اعتبار آا تثیید میشود.
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جدول .1پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت پرسشنامه به تفکیک متغیرها
مؤلفه/متغیر موردسنجش

تعداد سؤاالت

میانگین

واریان

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

90

35253

05181

0581

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا

5

25049

95081

0587

پاسخ احساسی خریداراا

6

35696

95086

0580

زماا در دسترس

3

35706

95283

0570

پول در دسترس

3

45831

95205

0574

از خرید

3

35297

95534

0570

رفتار خرید ناگهانی مشتریاا

8

4/591

9/578

0/84

کل پرسشنامه

38

35346

9/456

0/87

هد

همچنین بارای دساتیابی باه اعتباار همگارا و میا اا
همبساتگی ،آزماواهاای پایاایی مرکّا
واریااان

و میاانگین

بااا ناارمافاا ار  plsانجااام شااده اساات .نتااای

تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عامل تثییادی مادل
پژوهش در جدول  4مشخص شده است .همااگونه کاه
دادههااای جاادول  4نشاااا ماایدهااد ،بارهااای عاااملی

آلفای کرونباخ

یافتههای پژوهش
تج یه و تحلیل دادهها برای پاسخ باه ساؤاالت و یاا
بررسی پاذیرش و یاا ردشادا فررایههاا بارای هار ناوع
تحقی اهمیت خاصی دارد .دادههای خاام باا اساتفاده از
فنوا آماری تج یه و تحلیل میشوند و پ

از پاردازش

بااه ش ا ل اطاعااات در اختیااار اسااتفادهکنناادگاا قاارار

گویههای اول ،سوم ،پنجم و ششم مربوط به متغیر «رفتار

می گیرند .این بخش شاامل دو قسامت عمادة توصایف

خرید ناگهانی مشاتریاا» کمتار از  0/5هساتند ،بناابراین

دادهها و تحلیل دادههاست .بررسی اطاعاات جمعیات-

اعتبار مناسبی ندارند؛ اما بارهاای عااملی ساایر گویاههاا
بیشتر از  0/5است که از اعتباار مناسابی برخوردارناد .از
سوی دیگر ،دادههای جدول مذکور نشاا میدهناد کاه
پایایی مرکّ

بهدستآمده برای همة متغیرها با رگتار

از  0/7و میااانگین واریااان

ب اهدسااتآمااده باارای تمااام

شناختی حجم نمونه بررسیشده نشاا میدهد کاه بیشاتر
افراد آزمودنی را زناا تش یل میدهد کاه  60/9درصاد
از نمونه آماری باودهاناد .از نظار وراعیت تثهال76/9 ،
درصد متثهلاند .همچنین در میاا اعضای نمونه بیشترین
فراوانی سنی باا  31/4درصاد باین  49تاا  30ساال باوده

متغیرها (جدای از یک متغیر) ب رگتر از  0/5است کاه

است .از لحاظ سطح تحصیات بیشترین فراوانای متعلا

این مقادیر ،اعتباار همگرایای نسابتاً خاوب و بااالیی را

به سطح دیپلم و زیار دیاپلم باا  22/7درصاد ( 978نفار)

نشاا میدهند .با توجه به نامناس بودا اعتبار  2ماورد از
گویههای پرسشنامه ،گویههای ماذکور در تحلیال مادل
نهایی پژوهش حذ

شدهاند.

بوده است.
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جدول  2نتایج تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مدل پژوهش در نرمافزار PLS

گویه

بار

نتیجة

پایایی

میانگین

عاملی

اعتبار

مرکّ

واریان

گویه

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

بار

نتیجة

پایایی

میانگین

عاملی

اعتبار

مرک

واریان

پاسخ احساسی مثبت مشتریاا

سؤال 9

05790

مناس

سؤال 9

05768

مناس

سؤال 4

05729

مناس

سؤال 4

05766

مناس

سؤال 3

05770

مناس

سؤال 3

05808

مناس

سؤال 2

05609

مناس

سؤال 2

05507

مناس

سؤال 5

05745

مناس

سؤال 5

05759

مناس

سؤال 6

05761

مناس

سؤال 6

05623

مناس

سؤال 7

05689

مناس

0519

0550

رفتار خرید ناگهانی مشتریاا

سؤال 8

05675

مناس

سؤال 9

05345

نامناس

سؤال 1

05688

مناس

سؤال 4

05518

مناس

05744

مناس

سؤال 3

05245

نامناس

سؤال 2

05734

مناس

سؤال 9

05769

مناس

سؤال 5

05350

نامناس

سؤال 4

05827

مناس

سؤال 6

05447

نامناس

سؤال 3

05870

مناس

سؤال 7

05585

مناس

سؤال 2

05843

مناس

سؤال 8

05851

مناس

سؤال 5

05773

مناس

سؤال
90

0586

0559

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا

0519

0566

0/75

0/30

درادامه ،با پایاایافتن بخش توصیفی ،پاسخ سؤاالت

بنابراین میتواا نتیجه گرفات کاه فررایه مناسا باودا

پرسشنامه تج یه و تحلیل میشاوند .بارای انتخااب ناوع

توزیع هی کدام از متغیرها تثیید نمیشود .بنابراین توزیع

آزماوا و نارمافا ار مناسا

بارای تحلیال دادههاا ،ابتاادا

متغیرهای پژوهش عادی و مناس

نیست.

ورعیت مناس بودا متغیرها را بررسی کردهایم .باا ایان

مدلیابی معادالت ساختاری یاک روی ارد جاامع

با نارمافا ار

برای آزموا فرریات ،دربارة رواب متغیرهای آش ار و

 spssاستفاده شده اسات .باا توجاه باه خروجای آزماوا

پنهااا اسات (هاومن .)99 :9387 ،در ایان پاژوهش از

باارای متغیرهااای پااژوهش

مدلیابی معادالت ساختاری با کمک نرمافا ار ( Plsباه

(جدول  ،)3مشاهده میشود کاه ساطوح معنااداری باه-

دلیل غیرعادی بودا متغیرها) بارای آزماوا فررایات و

دسااتآمااده باارای تمااام متغیرهااا کمتاار از  0/05اساات.

صحّت مدل استفاده شده است.

هد  ،از آزموا کولموگرو -اسمیرنو
کولمااوگرو -اساامیرنو
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جدول  .3خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر

Mean

Std. D

Z

Sig

نتیجه

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

35253

05617

05059

05095

غیرعادی

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا

25049

05821

05932

05000

غیرعادی

پاسخ احساسی مثبت مشتریاا

35696

05733

05085

05000

غیرعادی

زماا در دسترس

35657

05177

05944

05000

غیرعادی

پول در دسترس

45831

05814

05994

05000

غیرعادی

از خرید

35297

05706

05934

05000

غیرعادی

45544

05839

05082

05000

غیرعادی

هد

رفتار خرید ناگهانی مشتریاا

ارزیابی مدل ساختاری
مسایر هماراه باا

میتواا گفت که این مسیر در سطح اطمیناا  15درصاد

نتای آزموا مدل در قال

ررای

آمارة  tفرریههای مرتب با مسیرهای مدل در جادول 2

معنادار است .به عباارت دیگار ،فررایة مرباوط باه ایان

آمااده اساات .در ادامااه باتوجااهبااه اطاعااات حاصاال از

مساایر (فرراایة دوم پااژوهش :تااثثیر متغیاار ویژگ ایهااای

آزمااوا ماادل (جاادول مااذکور) هرکاادام از مساایرهای

فضای داخلی فروشگاه بر متغیار پاساخ احساسای مثبات

پژوهش جداگانه بررسی میشود.

مشتریاا) تثیید میشود.

بررسی مسیر اول مدل :مقدار آمارة  tمربوط به مسیر

بررسی مسیر ساوم مادل :مقادار آماارة  tمرباوط باه

اول  5/388میباشد که از  9/16ب رگتر است؛ بنابراین

مسیر سوم  6/858میباشد که از  9/16با رگتار اسات؛

میتواا گفت که این مسیر در سطح اطمیناا  15درصاد

بنابراین میتواا گفت که این مسیر در سطح اطمیناا 15

معنادار است .به عبارت دیگر ،فررة مربوط به این مسیر

درصد معنادار میباشد .به عبارت دیگر ،فررایة مرباوط

(فرریة اول پژوهش :تثثیر متغیر ویژگایهاای معاشارتی

به این مسایر (فررایة ساوم پاژوهش :تاثثیر متغیار پاساخ

فروشندگاا بار متغیار پاساخ احساسای مثبات مشاتریاا)

احساسی مثبت مشتریاا بار متغیار رفتاار خریاد ناگهاانی

تثیید میشود.

آنها) تثیید میشود.

بررسی مسیر دوم مدل :مقدار آمارة  tمربوط به مسیر
دوم  92/299است که از  9/16ب رگتر اسات؛ بناابراین

بررسی رابطة ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریاا 85 / ...

جدول .4مقادیر ضریب مسیر و آمارة  tفرضیههای وابسته به مسیرهای مدل پژوهش
رابطه

رری

آماره t

نتیجه

مسیر

9

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا



پاسخ احساسی مثبت مشتریاا

55388

05454

تثیید مسیر

4

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه



پاسخ احساسی مثبت مشتریاا

925299

05575

تثیید مسیر

3

پاسخ احساسی مثبت مشتریاا



رفتار خرید ناگهانی مشتریاا

65858

05475

تثیید مسیر

برازش مدل
در روی رد حداقل مربعات ج ئای ( ،)plsکیفیّات و

باتوجهبه اطاعات جدول  ،5مقاادیر باهدساتآماده

برازش مدل با استفاده از دو شاخص بررسی اعتبار حشاو

برای شاخصهای بررسی اعتبار حشو یا اف ونگای (CV-

یاااا اف ونگااای ( )CV-Redundancyو بررسااای اعتباااار

 )Redو بررسی اعتبار اشتراک یاا روایای متقااطع (CV-

اشاااتراک یاااا روایااای متقااااطع ()CV-Communality

 ،)Comهمگاای مثباات هسااتند کااه نشاااادهناادة کیفیّات

سنجیده میشود .مقادیر بهدستآمده برای شاخصهاای

مناس

مدل آزمواشده است.

مذکور در جدول  5نشاا داده شده است.
جدول  .5مقادیر شاخصهای  CV-Redو CV-Com
CV-Red

CV-Com

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا

05209

05209

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

05338

05338

پاسخ احساسی مثبت مشتریاا

05401

05419

رفتار خرید ناگهانی مشتریاا

05043

05400

متغیر

در ش ل .9مدل آزمواشدة پژوهش و رری

مسیر به دستآمده برای تمامی مسیرهای مدل ،مشخص شده است.

شکل  .1مدل آزمون شده پژوهش در نرمافزار PLS
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بررسی فرضیههای دربردارندة متغیرهای تعدیلگر پژوهش
فرر ایههااای تعاادیلگاار ماادل بااا روش رگرساایوا

( ،)-0/901متغیر پول در دسترس اثار تعادیلی منفای بار

چندگانة تعدیلشده به کماک نارمافا ار  spssتج یاه و

رابطة پاسخ احساسای مشاتریاا و رفتاار خریاد ناگهاانی

تحلیل شدهاند .نتای حاصل از تحلیل رگرسیوا تعدیل-

آنهااا دارد؛ بنااابراین ماایتااواا گفاات کااه فرراایة پاانجم

شدة چندگانة پژوهش در جدول 6مشخص شده است.

پژوهش تثیید میشود .به عباارت دیگار ،عامال پاول در

فرریة فرعی چهارم :با توجه به نتای باهدساتآماده

دسترس ،رابطة پاسخ احساسای مثبات مشاتریاا و رفتاار

در بخش تثثیرات رگرسیوا مربوط به زماا در دسترس،

خریااد ناگهاااانی آنهاااا را تعااادیل ماایکناااد و جهااات

چواکه اثر تعاملی متغیرهای مستقل و تعدیلگر معناادار

تعدیلگری آا مع وس میباشد.

نیست ( ،)p<0/05بنابراین متغیر زماا در دساترس یاک

فررایة فرعاای ششاام :براساااس نتااای بخااش اثاارات

باتوجاهباه ایان نتاای بایاد

خرید ،چاواکاه اثار تعااملی

متغیر تعدیلگر نیسات؛ پا

رگرسیوا مربوط به هد

گفت که فرریة چهارم پژوهش رد میشود .باه عباارت

متغیرهای مستقل و تعدیلگر معناادار اسات (،)p>0/05

دیگر ،عامل زمااا در دساترس ،رابطاة پاساخ احساسای

پ

از خرید یک متغیر تعدیلگر مایباشاد

مثبات مشاتریاا و رفتااار خریاد ناگهااانی آنهاا را تعاادیل

که باتوجهبه مثبتبودا راری

بتاای اثار تعااملی پاساخ

نمیکند.

احساسی مثبت مشتریاا ،هد

از خرید ( ،)0/492متغیر

فرریة فرعی پنجم :براساس نتای باهدساتآماده در

هد

متغیر هد

از خرید اثر تعدیلی مثبتی بر رابطة پاسخ احساسی

بخش اثارات رگرسایوا مرباوط باه زمااا در دساترس،

مثبت مشتریاا و رفتار خرید ناگهانی آنها دارد .بناابراین

چواکه اثر تعاملی متغیرهای مستقل و تعدیلگر معناادار

میتواا گفت که فرریة ششم پژوهش تثیید میشود .به

متغیر پول در دسترس یک متغیار

از خریااد ،رابطااة پاسااخ

است ( ،)p>0/05پ

تعدیلگر است و بنابر منفیبودا رری

عبااارت دیگاار ،عاماال هااد

بتای اثر تعاملی

احساسی مثبت مشتریاا و رفتاار خریاد ناگهاانی آنهاا را

پاسااخ احساساای مثباات مشااتریاا ،پااول در دسااترس

تعدیل میکند و جهت تعدیلگری آا مستقیم میباشد.

جدول  .6نتایج آزمون رگرسیون تعدیلشده چندگانه مربوط به متغیرهای تعدیلگر پژوهش
اثرات رگرسیوا

متغیر پیشبین
اثر تعاملی پاسخ احساسی مثبت مشتریاا  -زماا
اثر تعاملی پاسخ احساسی مثبت مشتریاا -پول
اثر تعاملی پاسخ احساسی مثیت مشتریاا-هد

از خرید

B

Beta

t

sig

0/057

0/052

9/013

0/475

-05948

-05901

-45467

05042

05492

05931

45778

05006

اثبات فرضیه اصلی پژوهش
بیااا فررایه :ویژگایهاای معاشارتی فروشاندگاا و

دارد .این فرریه در دو بخش ج ئی به صورت جداگانه

فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهاانی مشاتریاا

(برای هرکدام از متغیرهای اصالی) ،باا اساتفاده از روش

در فروشگاههای زنجیارهای شاهروند رابطاهای معنایدار

رگرسیوا ساده و با نرماف ار  spssتج یه و تحلیال شاده

بررسی رابطة ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریاا 87 / ...

است .نتای تحلیل رگرسیوا ساده فرریة اصلی پژوهش

در جدول  7مشخص شده است.

جدول .7نتایج آزمون رگرسیون ساده مربوط به فرضیة اصلی پژوهش
بخش

اثرات رگرسیوا

متغیر پیشبین
B

Beta

t

Sig

9

ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا

05908

05999

45495

05047

4

ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

05929

05998

45379

05098

در بخش اول تحلیل فرریة اصلی پژوهش ،براسااس

بیااشده در بخش ارزیابی مدل ساختاری فررایة اصالی

نتای باهدساتآماده در بخاش اثارات رگرسایوا بارای

پژوهش را اثبات کرد ،یعنی با توجه باه تثییاد مسایرهای

مدل ،به ایان دلیال کاه ساطح معنااداری باهدساتآماده

اول (تثثیر متغیر ویژگایهاای معاشارتی فروشاندگاا بار

( )0/047کمتر از سطح معناداری استاندارد است ،رابطاة

متغیر پاسخ احساسی مثبت مشتریاا) و سوم مادل (تاثثیر

میاا متغیر مستقل و وابسته تثیید میشود .همچنین چاوا

متغیر پاسخ احساسی مثبت مشتریاا بر متغیر رفتار خریاد

مقدار باهدساتآماده بارای بتاا ( )0/999دارای راری

ناگهانی آنها) میتواا گفت که تثثیر متغیر ویژگایهاای

مثباات ماایباشااد ،بایااد گفاات کااه متغیاار ویژگ ایهااای

معاشرتی فروشندگاا بر رفتار خرید ناگهانی مشتریاا باا

معاشرتی فروشندگاا بر متغیر رفتار خریاد ناگهاانی اثار

میااانجی متغیاار پاسااخ احساس ای مثباات مشااتریاا تثییااد

مستقیم دارد .ازاینرو ،براساس این نتای میتواا گفات

میشود و می اا این تاثثیر برابار  0/061اسات .همچناین

که بخش اول فرریة اصلی پژوهش تثیید میشود.

باتوجهبه تثیید مسیرهای دوم (تاثثیر متغیار ویژگایهاای

در بخاااش دوم تحلیااال فررااایة اصااالی پاااژوهش،

فضای داخلی فروشگاه بر متغیار پاساخ احساسای مثبات

براساس نتای بخش اثرات رگرسیوا برای مدل ،به ایان

مشتریاا) و سوم مدل (تثثیر متغیر پاسخ احساسای مثبات

دلیل که سطح معناداری بهدستآمده ( )0/098کمتار از

مشتریاا بر متغیار رفتاار خریاد ناگهاانی آنهاا) مایتاواا

سطح معناداری استاندارد است ،رابطة میاا متغیر مساتقل

گفت که تثثیر متغیر ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه

و وابسته تثیید میشود؛ چاواکاه مقادار باهدساتآماده

بر رفتار خرید ناگهانی مشتریاا باا میاانجی متغیار پاساخ

مثبات اسات ،مایتاواا

احساسی مثبت مشتریاا تثیید میشود و می اا ایان تاثثیر

برای بتا ( )0/998دارای راری

گفت که متغیر فضای داخلای فروشاگاه بار متغیار رفتاار
خرید ناگهانی اثر مستقیم دارد .از اینرو ،براساس نتاای
مااذکور ماایتااواا گفاات کااه بخااش دوم فررایة اصاالی
پژوهش تثیید میشود .همچنین میتواا براساس مطالا

برابر  0/958است.
درپایاا ،نتای آزموا فرریههاا باه صاورت خاصاه
در جدول  8آورده شده است.
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جدول  .8نتایج کلی آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه

فرضیهها
فرعی اول :ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا با پاسخ احساسی مثبت مشتریاا رابطه دارد.

تثیید شد

فرعی دوم :ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه با پاسخ احساسی مثبت مشتریاا رابطه دارد.

تثیید شد

فرعی سوم :پاسخ احساسی مثبت مشتریاا با رفتار خرید ناگهانی آنها رابطه دارد.

تثیید شد

فرعی چهارم :عامل زماا در دسترس ،رابطة پاسخ احساسی مثبت مشتریاا و رفتار خرید ناگهانی آنها را تعدیل

تثیید نشد

میکند.
فرعی پنجم :عامل پول در دسترس ،رابطة پاسخ احساسی مثبت مشتریاا و رفتار خرید ناگهانی آنها را تعدیل

تثیید شد

میکند.
فرعی ششم :عامل هد

از خرید ،رابطة پاسخ احساسی مثبت مشتریاا و رفتار خرید ناگهانی آنها را تعدیل می -تایید شد

کند.
فرضیة اصلی :ویژگیهای معاشرتی فروشندگاا و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریاا در

تایید شد

فروشگاههای زنجیرهای شهروند رابطه دارد.

بحث و نتیجهگیری
از پژوهش حارار بررسای ناوع تثثیرگاذاری

را تاارک ماایکنااد .همچنااین معناااداری رابطااة بااین

هد

ویژگاایهااای معاشاارتی فروشااندگاا و فضااای داخلاای

ویژگی های فضای داخلی فروشاگاه باا پاساخ احساسای

فروشگاه با تعدیلگری متغیرهای موقعیتی بوده است .باا

مثبت مشتریاا ،با یافتههاای مطالعاات جوناگچاناگ و

این هد  ،فرریههای پژوهش آزموا شدهاند که بخش

هم ااااااراا ( ،)4092ساااااونگ و هم ااااااراا ()4092

معنااااداری رابطاااة مساااتقیم ویژگااایهاااای معاشااارتی

همسوست .ویژگی های فضاای داخلای فروشاگاه مانناد

فروشندگاا با پاسخ احساسی مثبت مشتریاا ،با یافتههای

رایح اة مطبااوع ،موساایقی ،نااورپردازی ،رنااگآمی ا ی و

مطالعااات بی اار و هم اااراا ( ،)9114ماااتیا و ویرتاا

چیدماا مناس  ،تثثیرات وسیعی بر رفتارهای مربوط باه

( ،)4008یاااو و باساااتین ( ،)4090موهااااا و هم ااااراا

خرید ،برانگیختگی ،زماا سپریشاده در محای دارناد.

( )4093همسوست .ویژگیهاای معاشارتی فروشاندگاا

این عوامل به تغییر احساس مصر کننده کمک میکند

مدتهاست که متغیری با نفون در نظر گرفتاه مایشاود.

و بر رفتار دروافروشگاهی آناا تثثیر میگذارد و باعث

رفتااار دوسااتانه ،راهنمااایی و کمااک فروشاانده در طااول

خرید ناگهانی میشود .به عباارت دیگار ،فاراهمآوردا

خوبی را در مشتریاا دروا فروشگاه ایجاد

محیطی دلنشین برای خریدار ،خرید ناگهانی را اف ایش

خوب می اا ررایت از فروشگاه و

میدهد .درهمینزمیناه ،معنااداری رابطاة مساتقیم پاساخ

خرید ،ح

میکند و این ح

کاالهای آا را میتواند افارایش دهاد .کوچاکتارین

احساسی مثبت مشتریاا با رفتار خرید ناگهاانی باا نتاای

غفلت در چناین ماواردی اثارات ناامطلوبی را در نهان

مطالعات ،روک و گاردنر ( ،)9113پارک و هم ااراا

9

مصر کننده باقی میگذارد؛ بهطوریکه آنااا از ساایر
جنبههای مثبت فروشگاه چشمپوشی کرده و فروشاگاه

1 Joo Park et al
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بررساای عاماال هااد

( ،)4006جونگچاناگ و هم ااراا ( )4092همخاوانی

خریااد در نقااش عاماال سااوم
عامال هاد

خریاد،

دارد .حاالت احساسی و عاطفی متغیر بسیار مهمی اسات

تعدیلگر تثیید شاده اسات؛ پا

که میتواند محرّکی بالقوه بارای خریاد ناگهاانی باشاد.

رابط اة پاسااخ احساس ای مثباات مشااتریاا و رفتااار خری اد

براساس علم روااشناسی وقتی که فردی دارای احساس

ناگهانی آنها را تعدیل میکند و جهت تعادیلگاری آا

یا روحیة مثبت است ،تمایل بیشاتری باه کانش رفتااری

مستقیم است .یافتاههاای ایان پاژوهش باا نتاای بررسای

دارد تا این ه از آا دوری کند.

پان  )4099( 2و جوناگچاناگ ( )4092مطابقات دارد.

آزمااوا رگرساایوا تعاادیلشاادة چندگانااه نقااش

این مطالعه نشاا میدهد که مصار کننادگاا براسااس

تعاادیلگاار عاماال زماااا در دسااترس را در رابطاة پاسااخ

هد

از خرید سطح متفاوتی از حالات احساسای مثبات

احساسی مثبت مشتریاا و رفتار خریاد ناگهاانی را تثییاد

را در محی فروشگاه تجربه میکنند .مصار کننادگاا

نمااایکناااد .نتاااای فررااایه باااا یافتاااههاااای مطالعاااات

دارای هد

خاص مم ن است پاسخ احساسی کمتاری

جونااگچانااگ ( )4092همسوساات و بااا یافتااههااای

به محی فروشگاه بدهند و تصمیم منطقیتری بگیرند.

4

فرریة اصلی پاژوهش در دو بخاش ج ئای (بخاش

مطالعااات گاارت و یاااا ،)4002( 9ژوانااگ و هم اااراا

( )4006مغایرت دارد .شاید بتواا دلیال ایان مغاایرت را

اول :ویژگی های معاشرتی فروشاندگاا باا رفتاار خریاد

اینگونه گفت که در پاسخ به گویههای مربوط به زمااا

ناگهانی مشتریاا در فروشگاه زنجیرهای شاهروند رابطاه

در دسترس ،مصر کنندگانی که با داشتن زمااا کاافی

دارد ،بخش دوم :ویژگیهای فضای داخلی فروشگاه باا

برای خرید مواف بودهاند ،در مقایساه باا افارادی کاه از

رفتار خریاد ناگهاانی مشاتریاا در فروشاگاه زنجیارهای

کمای

شهروند رابطه دارد) به صورت جداگانه تج یه و تحلیال

هستند .همچنین با آزموا رگرسیوا تعدیلشدة چندگانه

و دو فرریه تثیید شدهاند .نتیجة بهدستآمده با یافتههای

میتواا نشاا داد که عامل پول در دسترس ،رابطة پاسخ

مطالعات بادجیااا و ورماا ()4095و موهااا و هم ااراا

احساسی مثبت مشتریاا و رفتاار خریاد ناگهاانی آنهاا را

( )4093همخوانی دارد .بهطور کلی بر اساس یافتاههاای

تعاادیل ماایکنااد و جهاات تعاادیلگااری آا مع ااوس

پااژوهش ماایتااواا گفاات کااه ویژگاایهااای معاشاارتی

میباشد .یافته های حاصل از بررسی این فرریه باا نتاای

فروشندگاا و فضای داخلی فروشگاه بهطور غیرمساتقیم

بررسی تحقیقات وود )9118( 3و جونگچانگ ()4092

و از طری متغیر میانجی حالت احساسی مثبات بار رفتاار

همخوانی دارد اما جهت تاثثیر آنهاا مغاایر اسات .شااید

خرید ناگهانی تثثیر مثبت دارند.

لحاظ زماانی زیار فشاار هساتند ،دارای واریاان

بتواا دلیل این تفاوت را چنین توجیه کرد کاه مراجعاه-
کنندگاا بررسایشادة ایان فروشاگاه کنتارل بااالیی بار

پیشنهادها

حاالت احساسی خود داشتهاند و با این ه پاول کاافی در

با توجه به نتای بهدستآمده و ادبیاات موجاود در

دسترس داشتهاند ،پاسخ احساسی مثبت آنها باعث رفتاار

حوزة خرید ناگهانی میتواا به اهمیات و نقاش فضاای

خرید ناگهانی نشده است.

داخلی فروشگاه و شایوة برخاورد کارکنااا در تساهیل
خریدهای ناگهانی پی برد .بنابراین به فروشگاه شاهروند
1 Gehrt & Yan
2 Zhuang et al
3 Wood

4 Punj
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توصیه می شود از محرّکهای بازاریابی به ش ل مناسبی

 -2علااایرحیمااای ،شااایرین (« ،)9313بررسااای تاااثثیر

استفاده کند .همچنین براسااس تاثثیر حااالت احساسای

توجهات سمعی و بصری محی فروشگاه بر خریاد

مثبت مشتریاا بر خریدهای ناگهانی ،رروری است که

برنامهری ینشده» ،پایاانامه منتشرنشاده کارشناسای

بازاریاباا و از جمله فروشندگاا و مدیراا فروشاگاههاا

ارشاد ،رشاتة ماادیریت بازرگاانی ،دانشاگاه تربیاات

کارکناا را آموزش دهند و محی فروشگاه را آاچناا

مدرس ،دانش ده مدیریت و اقتصاد.

جذاب و خوشایند کنند که احساس مثبتای در مشاتری

 -5کش ولی ،محبوبه (« ،)9319تاثثیر عوامال محیطای

برانگیخته شود و حالات روانای مسااعدی بارای انجاام

بر رفتار خرید آنی مشتریاا مورد مطالعاه فروشاگاه

خرید ناگهانی در او ایجاد شود.

رفاه» .پایاانامه منتشر نشده کارشناسی ارشاد .رشاتة

همچنااین بااه پژوهشااگراا پیشاانهاد ماایشااود کااه در
پژوهش هاای بعادی مادل پاژوهش را باا افا ودا ساایر

ماادیریت بازرگااانی ،دانشااگاه عامااه طباطبااایی.
دانش ده مدیریت و حسابداری.

متغیرهای مستقل و یا تعدیلگر برای سنجش دقی تر این

 -6محمااادیاا ،محماااود و منتااای ،حساااین (،)9386

رفتار در میاا مصر کنندگاا بسا دهناد .بارای مثاال

چاشنیهای فروش از دیدگاه بازاریابی ،چااپ اول،

متغیر بهتنهایی خرید کاردا را باه متغیرهاای تعادیلگار

تهراا :انتشارات ترمه.

مدل پژوهش حارر بیف ایند.
باید گفت که هار پژوهشای هرچناد جاامع و کامال
باشد ،با محدودیتهایی همراه است .این پژوهش نی با
محااادودیتهاااایی از قبیااال فشاااار کمباااود زمااااا
پاسااخدهناادگاا ،کنتاارلن ااردا تااثثیر سااایر متغیرهااا و
هم اااری مناس ا

نداشااتن فروشااگاههااای زنجیاارهای

شهروند روبهرو بوده است.
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