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چکیده
تحقیق علمی دربارة مصرفکننده همزمان با گسترش بازاریابی توسعه یافته است ،و از میان
جنبههای فرآیند بازاریابــی به طور خاص ،بر روی رفتار مصرفکننده تمرکز دارد .از مباحثی که
امروزه از مهمترین مباحث در حوزة رفتار مصرفکننده به شمار میرود ،رفتار خرید آنی است .مطالعة
حاضر تالشی است برای بررسی تأثیر عوامل درونفروشگاهی ،به منزلة محرک بیرونی ،بر خرید آنی
کتاب .برای برازش مدل از تکنیک تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیههای تحقیق از مدلیابی
ساختاری استفاده شد .خریداران فروشگاههای کتاب شهر تهران به منزلة جامعة تحقیق انتخاب شدند.
با اســتفاده از روش نمونهگیری کوکران 384 ،نفر به عنوان نمونه تعیین شدند .محقق برای اطمینان
 400پرسشنامه توضیح کرد که  391پرسشنامه قابل استفاده بود .روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و
بارهای عاملی تأییدی سنجیده شد ،و ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده نیز حکایت از پایایی مناسب
پرسشنامه دارد .نتایج بهدستآمده روشن ساخت که محیط درونفروشگاه ،طراحی فروشگاه ،و اندازة
آن در خرید آنی تأثیر دارد.
کلیدواژهها
خرید آنی کتاب ،عوامل درونفروشگاهی ،فروشگاههای کتاب
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مقدمه
با تغییر فلسفة بازاریابی ،از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و بعد از آن گرایش
بازاریابی ،مصرفکنندگان و رفتار آنها از اهمیت خاصی برخوردار شدند .شناخت چگونگی و چرایی
خرید افراد عالقة روزافزونی برای مطالعة سبکهای تصمیمگیری مصرفکننده در پژوهشگران
به وجود آورده اســت (.)113-Anic-Damir & Suleska-Ciunova 2010:102
تنوع رفتار مصرفکننــده به دلیل گوناگونی عوامل اثرگذار در رفتار و انگیزة فرد برای خرید
اســت .بهکارگیری دانش رفتار مصرفکننده برای توسعة استراتژی بازاریابی نوعی هنر است
(صمدی و همکاران 11 :1389 ،ـ .)93داشتن درک صحیح از مصرفکنندگان و فرآیند خرید
مزیتهای متعددی در بر دارد .این مزیتها شــامل کمک بــه مدیران در تصمیمگیری ،تهیة
یک مبنای شناختی با استفاده از تحلیل مصرفکنندگان ،کمک به قانونگذاران به منظور وضع
قوانیــن مربوط به خرید و فروش کاالها و خدمــات ،و در نهایت کمک به مصرفکنندگان
برای تصمیمگیری بهتر است .از این رو ،درک صحیح رفتار مصرفکنندگان از اهمیت زیادی
ت تأثیر عوامل مختلفی ،که
برخوردار است .تصمیم خرید مصرفکنندگان درون فروشگاهها تح 
میتوانند درونی یا بیرونی باشند ،قراردارد .عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،و عواملی
را که در حیطة قدرت شرکت هستند (مانند عوامل درونفروشگاهی) میتوان جزء عوامل خارجی
در نظر گرفت .انگیزه ،ادراک ،شــخصیت ،و عواملی از این قبیل ـ که منحصربهفرد هستند و
از درون شخص سرچشمه میگیرند ـ در ردیف عوامل درونی طبقهبندی میشوند .شرکتها به
دلیل رقابتی شدن بازار محصوالتشان ،دیگر نمیتوانند به سالیق ،عالیق ،خواستهها و تمایالت،
و در کل نیاز مشــتریان بیتوجه باشند .بنابراین ،تمرکز بر نیازهای مختلف مصرفکنندگان و
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پاسخگویی صحیح و بهموقع به خواســتههای آنها ضروریترین وظیفة سازمانها برای تحقق
اهدافشان به حساب میآید (.)131-117 Fernie, et al, 2001:
با پیشفرض انتفاعی بودن صنعت کتاب و کتابفروشی ،که تداعیکنندة اصطالح صنایع
فرهنگی در ذهن است ،فروشگاههای فروش کتاب برای سود بیشتر نیازمند آن هستند که سبد
خرید مشــتریان خود را از محصوالت خود پر کنند؛ خواه محصوالتی که از پیش در سبد خرید
مشــتریان قرار داشته ،و خواه درون فروشگاه این تصمیم اخذ شده باشد .این امر نیازمند شناخت
رفتار مصرفکننده و بهخصوص فرآیند خرید آنی است.
بیان مسئله
امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتریمداری ،مطرح شدن آن به منزلة مهمترین
مزیت رقابتی سازمانها ،و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها هستیم (رنجبریان و
همکاران 70 :1391ـ .)55امروزه از مهمترین مباحث در حوزة رفتار مصرفکننده رفتار خرید
آنی اســت .خرید آنی همچون پدیدهای فراگیر و متمایز توجه محققان و تئوریپردازان را به
خود جلب کردهاســت ( .)Young & Faber 2000: 185-179اخیرا ً محققان بازاریابی
رفتار آنی را در فرآیند رفتار خرید مصرفکننده بســیار قدرتمند و اثربخش معرفی کردهاند؛ تا
آنجا که بیش از نیمی از خریدهای درونفروشــگاهی به صورت آنی اتخاذ میشوند (Bayley

426; Crawford-114; Hausman 2000: 403-& Nancarrow 1998: 99

 .)98-and Melewar 2003: 85خرید آنی به پدیدهای کام ً
ال شناختهشده در بسیاری از
کشورها تبدیل شــده و امروزه خرید محصوالت جدید بیشتر تابع خرید آنی است ،تا خرید با
برنامهریزی قبلی ( )176-Kacen and Lee 2002: 163ـ که منجر به اهمیت خرید آنی
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در فعالیتهای بازاریابی شده است ( .)199-189 :1987 Rookhبنابراین ،امروزه شرکتها
به منظور درک درست مفهوم خرید آنی و همچنین بیشینه کردن این رفتار در محیط فروشگاهی،
بودجة درخور توجهی را به تحقیقات این حوزه تخصیص میدهند (.)Millner 2002: 38
مرور پژوهشهای تجربی پیشین نشان داد ،که هر یک از پژوهشگران به منظور سنجش
خریــد آنی ،متغیرهای مختلفی را ارزیابی کردهاند .در این مطالعه با توجه به نتایج پژوهشهای
پیشــین ،مؤلفة عوامل درونفروشگاهی مؤثر در خرید آنی فرض شد .فرضیههای مطالعة حاضر
عبارتاند از:

فرضیة اصلی:
عوامل درونفروشگاهی تأثیر مثبتی در خرید آنی کتاب دارد.
محیط فروشگاه
طراحی فروشگاه
عوامل نیروی انسانی 3فروشگاه
4
شرایط فروش
5
اندازة فروشگاه
1

2

پیشینةپژوهش
خرید آنی
در گذشته از خرید آنی همچون نوعی «خرید بدون برنامهریزی» یاد میشد (Clover

;363-362 :1951 West ;40–32 :1951 Applebaum ;70-66 :1950
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 ،)1967 Kollat & Willett ;67-63 :1964 Cox ;59-62 :1962 Sternمنظور
از «خرید بـ�دون برنامهریزی» تمام خریدهای غیرمنتظره و بدون برنامة قبلی اسـ�ت( (�Clo
 ،)514-363; Piron 1991: 509-70; West 1951: 362-ver 1950: 66که
شامل خرید آنی نیز میشــود ( .)426-Hausman 2000: 403محققان میان خرید آنی
با خریدهای قابل انتظار و با برنامة قبلی تفاوت قائل میش��دند (Weinberg & Gottwald
 .)57-43 :1982این نگرش توجهی به «آنیگرایی» در تصمیمات خرید نداشت (Rookh
 .)199-189 :1987در حالی که خرید آنی مفهومی بســیار پیچیدهتر از خرید بدون برنامه
اس��ت .ولمان بیان میکند «آنیگرایی» آگاهانه برنامهریزی نشــده و ناشی از مواجهه شدن با
محرکها اس��ت ( .)Rookh 1987: 199-189خرید آنی عبارت است از خریدهایی که
دربرگیرندة سطح باالیی از احساســات ،کنترل منطقی کمتر ،و رفتارهای بسیار واکنشی است
(.)57-Weinberg & Gottwald 1982: 43
روک و هاک 6پنج جزء اساسی خرید آنی را معرفی کردهاند:
میل ناگهانی و خودجوش به فعالیت (عمل خرید)
حالتی از فقدان ثبات روانشناختی
آغاز کشمکش و اختالل روانشناختی
تقلیل ارزیابی عقالیی
بیتوجهی به عواقب خرید آنی
در دهة  ،1950هنگامی که خرید آنی فقط بهمانند یک مفهوم به رسمیت پذیرفته شده بود،
تکبعدی و ساده در نظر گرفته میشد .ادبیات آن دوره خری د آنی را با خرید بدون برنامهریزی
مترادف میدانس��تند ( .)Clover 1950: 66-70; West 1951: 362-363شاید این
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تعریف کمعمق و ساده نتیجة تحقیقات محدود در این حوزه بود .پیرون )1991( 7مطرح کرد که
در طی آن دوره ،خرید بیشتر از مصرفکننده مرکز توجه محققان بوده اســت .یک دهه بعد،
این بینش به خریدآنی به ادراک تکاملیافتهتری دست یافت .در ادبیات آن دوره ،پذیرفت ه شد،
د آنی است؛ اما شرط کافی نیست (Stern
که خرید بدون برنامهریزی فقط یک الزام برای خری 
 .)1962: 62-59; Kollat & Willett 1969رد ایدة غیر منطقی بودن خرید آنی توسعة
درخور توجهی در مطالعات خرید آنی بود ( .)Stern 1962: 62-59مطالعات دهة هشــتاد
میالدی با به رسمیت شناختن عوامل گوناگون مؤثر در خرید آنی و همچنین تأثیر متفاوت شرایط
مشــابه در افراد به درک کاملتر از خرید آنی کمک شایانی کرد (Rookh 1987: 189-
.)199; Beatty & Ferrell 1998: 161-167
عوامل مؤثر در خرید آنی
محیط درونفروشگاهی
اصطالح «محیط فروشــگاه» به تمام عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی یک فروشگاه ،که
به منظور اثربخش��ی در رفتار مشتریان و کارکنانش میتواند تحت کنترل باشد ،اطالق میشود
( .)Eroglu & Machleit 1993: 34فضای فروشگاه در شکلدهی تجربة مشتری اثرگذار
است و توجه صرف به اجناس یا خدمات ارائهشده کافی نیست و خردهفروشان میتوانند با افزودن
و کنترل عناصر تشکیلدهندة فضای فروشگاه در مشتریان خود اثر گذارند؛ بهخصوص هنگامی
که آنها در حال ارزیابی خدمات و اجناس ارائهشده هستند (Babin & Attaway 2000:
 .)99-91بسیاری از محققان و خردهفروشان بر اهمیت محیط درونفروشگاهی ،همچون ابزاری
برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی ،تأکید کردهاند ( .)Levy & Weitz 1998احتما ًال این امر
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به جلب توجه مصرفکننــده و ایجاد عالقه به محیط کمک میکند ( Peck &:765-769

 .)Childers 2006خریدارانی که محیط فروشــگاه را دوست دارند ،به دلیل حس خوبی که
ناشــی از جو فروشگاه است ،ممکن است پول بیشتری در آنجا خرج کنند .این تحریک حسی
همچنین میتواند خودکنترلی و مقاومــت فرد را کاهش داده و راهی برای رضایت آنی فراهم
آورد ( .)Adelaar, et al. 2003: 247-266هنگامــی که افراد زمان بیشــتری را در
فروشگاه صرف میکنند ،با محرکهای بیشتری مواجه میشوند ،که این امر احتمال خرید آنی را
افزایش میدهد ( .)Jarboe & McDaniel 1987: 46-53خردهفروشان باید برای ایجاد
محیط خری ِد خوشایند تالشی مستمر داشته باشند ( ،)Bloch, and Richins 1983تا ادراک
منفی مصرفکنندگان به خریدآنی عوض شــود (Donovan and Rossiter 1982:
.)57-34
زمانی که مصرفکننده به این نتیجه برسد که کاالها چیزی فراتر از بعد فیزیکی هستند
و تمایالت ذهنی و جســمی آنها را برآورده میسازند ،راحتتر با رفتارهای خرید آنی کنار
میآید ( .)426-Hausman 2000: 403طراحی فروشگاه ،بهویژه رنگبندی دیوارها و
دکوراســیون آن ،میتواند واکنشهای زیستی غیر ارادی و احساسی خاصی را ایجاد و توجه را
جلب کند .نیروی انسانی فروشگاه تأثیر بسزایی در فرآیند تصمیمگیری مشتریان دارند .با افزایش
تعداد مشتریان و کارکنان ،محیط فروشگاه شــلوغ شده و لذت خرید مشتریان کاهش مییابد
( .)Eroglu & Machleit 1993: 34محیط شلوغ امکان کنترل کمتری به محیط را برای
افـ�راد فراهم میکند و در نتیجه میزان رضایت کاهش مییابد( (Hui and Bate�: 84-174
 .)son 1991محیط پرازدحــام لذت خرید را در خریدار از بین برده و تصمیمات خرید آنی
را کاهش میدهد .بهخصوص در فروشگاههای کتاب با توجه به میل خریدار در مطالعة اجمالی
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کتاب برای اطمینان از انتخاب خود ،نیازمند محیطی آرام و بدون تنش است .شرایط فروش نظیر
8
قیمت و ترفیعهای فروش درونفروشــگاهی عوامل عمده در خرید آنی مطرح شدهاند .گاف
( )1995معتقد اســت قیمت را حتی میتوان مؤثرترین محرک برای خرید آنی در نظر گرفت.
اگر کاالی جذابی با قیمت معقولی ارائه شــود ،مشتری در صورت نیاز آن را خواهد خرید .اما
اگر قیمت کاال پایین باشــد ،مشتری در اثر یک محرک لحظهای اقدام به خرید میکند؛ چه آن
کاال را نیاز داشته باشد ،چه نداشته باشد .پیشنهادها و ترفیعهای خرید ویژه میل شدید را در ذهن
مشتری ایجاد کرده ( ،)Millner 2002مشتری خرید آنی را سودمند میبیند و خرید میکند ،و
ممکن است واکنش پس از خری ِد مثبتی نیز به همراه داشته باشد (Adelaar, et al 2003:
.)266-247
مطالعات پیشین نشان داده اســت که اندازة فروشگاه در خرید آنی اثر دارد .برای یک
فروشگاه کوچک ،محرکهای درونفروشگاهی بهنسبت کمتر هستند (مانند تخفیفها) .یک
فروشگاه کوچک برای برآورده ساختن نیازهای اساسی مصرفکننده طراحی شده است .اگرچه
فروش��گاههای کوچک (مثل کتابفروشــیهای کوچک) محصوالت را در معرض نمایش
میگذارند ،بهندرت پیش میآید که فردی برای گذران وقت به چنین فروشگاههایی مراجعهکند.
از سوی دیگر در فروشگاههای بزرگ ،مشتری میتواند کتب را لمس و با حوصله برانداز کند.
به مطالعة سرفصلهای آن بپردازد ،و در نهایت یکی را برگزیند .تعداد اقالم موجود در فروشگاه
نیز به فراخور اندازة فروشگاه ،موجب برطرف کردن نیازهای بیشتری از مشتری میشود.
برای سنجش عوامل درونفروشگاهی از مدل نخیل جاالن ( )Nikhil Jalan 2006:
و همچنین برای ســنجش خرید آنی از مدل هیو جانگچانگ و همکاران ()Chang 2011
استفاده شده است .در نهایت مدل مفهومی این مطالعه بدین صورت است:
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شهریار محسنین و
همکاران
()1391

این پژوهش با هدف شناسایی سبکهای تصمیمگیری مدل اسپرولز و کندال،
بررسی سبکهای
در بین مشتریان فروشگاههای لوازم خانگی شهر تهران انجام گرفته است.
تصمیمگیری مشتریان
سبکهای خرید بدون برنامهریزی و قصد قبلی و لذتگرایی و تمایل به خرید
در خرید محصوالت لوازم
برای سرگرمی دو سبک از شش سبکی است که در این مطالعه تائید شده
خانگی
است.

نظری و قدری عابد
()1390

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در خرید آنی در بین
مصرفکنندگان ایرانی و به طور خاص میان دانشجویان دانشکدة
مدیریت دانشگاه تهران است .در این مطالعه خرید آنی به همراه عوامل
ارائة مدلی برای بررسی
مختلف جمعیتشناختی ،روانشناختی ،آمیختة بازاریابی ،و موقعیت
عوامل مؤثر در رفتار خرید تأثیرگذار در آن بررسی شدهاست .نتایج حاکی از آن است که بهتنهایی
ناگهانی
د کردن ،سطح عزت نفس ،تحریکپذیری ،نوع محصول ،و ابزارهای
خری 
ترفیعی تأثیر معناداری در رفتار خرید آنی داشته و تأثیر عوامل جنسیت،
محیط خرید ،راهنمایی فروشنده ،فردگرایی ،و قیمت محصول تأیید
نشدهاند.

یوون ()2012

به بررسی اثرات مشوقهای خرید در تجربیات خرید برای سه نوع از
خردهفروشیها میپردازد (فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای حراج،
پیشزمینهها و پیامدهای فروشگاههای اینترنتی) و همچنین در مورد دو محصول عطر و مواد شوینده
تجربیات داخل فروشگاهی  302پاسخگو داشته است .نتایج نشان داد که خریداران فروشگاهها بیشتر
تجربیات احساسی را ترجیح میدهند؛ در حالی که خریداران فروشگاههای
بر اساس گونهشناسی
حراجی و اینترنتی تجربیات عقالیی را در نظر میگیرند .به عالوه در خرید
تجربی
عطر بیشتر احساسی هستند و دربارة شویندهها عقالیی .نوع فروشگاه و نوع
محصول میانجی میان مشوقهایخرید و تجربیات آن است.

9

01

هیو جانگ چانگ
و همکاران
()2011

مطالعه بر روی  212مصرفکننده صورت پذیرفت .نتایج نشان داد:
ِ
مثبت مصرفکننده مؤثر
کاربرد مدل  SORدر  .1ویژگیهای محیطی فروشگاه در واکنش هیجانی
است.
محیط خردهفروشی :نقش
 .2واکنش هیجانی مثبت در رفتار خرید آنی مؤثر است.
انگیزة لذتجویی در رفتار
 .3انگیزة لذتجویی در مصرفکننده میانجی میان ویژگیهای محیطی و واکنش
خرید آنی
هیجانی مثبت عمل میکند.

10 9

تابستان 93

شماره 13

خرید آنی در فروشگاههای کتاب
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

جدول  .1پیشینة تجربی پژوهش
محققین

11

تندای و کریسپن
()2009

عنوان تحقیق

نتایج

محیط داخل فروشگاه و
خرید آنی

در میان نه عامل یافتشده در خرید آنی کوپنها ،نمایش داخل فروشگاهی،
تبلیغات ،رفتار کارکنان ،و قیمت مهمترین عوامل هستند 62/5 .درصد زیر سی
سال هستند که خرید آنی دارند .محیط داخل فروشگاه در خرید آنی مؤثر است .در
جو
میان فقرا عوامل با ماهیت اقتصادی مثل قیمت و کوپن اهمیت بیشتری دارندّ .
داخل فروشگاه (مثل موزیک و رایحه) به بیشتر ماندن در فروشگاه کمک میکند.

تجربة مصرف در خرید آنی
هرابادی 21و همکاران در اندونزی :برانگیختگی
هیجانی و مالحظات
()2009
لذتجویی

آنی بودن عمومی در خرید با برانگیختگی مثبت باال در خرید و مالحظات
لذتجویی در خرید رابطه دارد .برانگیختگی باال و مالحظات لذتجویی موجب
آنی بودن خاص در خرید میشود.

به بررسی اثرات پوسترها در نقطة خرید  POPمیپردازد و این کار را از دو
جنبه انجام میدهد .اثر اول به بررسی اثر ترویجی و آگاهیدهنده( 41یعنی این
جوی 15و عملی
خرید آنی مصرفکننده و پوسترها قیمت کمتر و تخفیف را نمایش میدهد) و اثر دوم اثر ّ
ت بردن ،مدرن بودن ،جذاب بودن) است .پوسترهای درونفروشگاهی
ژو و وونگ )2008( 31محرک داخل فروشگاهی در (مثل لذ 
نباید فقط برای تخفیف و آگاهی از قیمت کمتر باشند؛ بلکه باید برای
سوپرمارکتهای چینی
تحریککننده بودن محیط نیز استفاده شوند .این پوسترها راهی برای افزایش
خرید آنی است .درآمد خانوارها نقش مهمی در خرید آنی آنها ایفا میکند.
61

ماتیال و ویرتز
()2008

نخیل جاالن)2006( 71

نشان داد که یک سطح واقعی از برانگیختگی وجود ندارد .بلکه به میزان
نقش محرکهای محیطی
تحریکی که مصرفکنندگان تمایل دارند بستگی دارد .دو عامل اجتماعی در
فروشگاه و عوامل اجتماعی
خرید آنی مؤثر است که عبارت است از :همیاری کارکنان و ازدحام درکشدة
بر خرید آنی
مصرفکننده.

خرید آنی ،ویژگیهای
جو درون
شخصیتیّ ،
فروشگاه و ارتباط آنها

محقق عوامل اثرگذار در خرید آنی را به عوامل درونی و بیرونی تقسیم
کرد .عوامل درونی با زیرشاخههای احساس و ویژگیهای شخصیتی ،و عوامل
بیرونی با زیرشاخههای عوامل دموگرافیک ،اجتماعی ـ اقتصادی ،بازاریابان ،و
سایر شناخته شدهاند .در این تحقیق برای عوامل درونفروشگاهی گویههای
محیط ،طراحی ،اجتماعی ،و سایر در نظر گرفته شدهاست .تحقیق به این نتیجه
رسید که عوامل درونفروشگاهی همچون عامل خارجی در خرید آنی تأثیر
معنیدار دارد.
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81

ورپالنکن و هرابادی
()2001

هاسمن ()2000

وود ()1998

22

آبرات و گودی
()1990

نتایج

مقیاسی با بیست عامل را برای سنجش تمایل به خرید آنی توسعه داد .تمایل به خرید آنی را
در دو جنبة عقالیی 91و عاطفی 02ارزیابی کرد .در مطالعة دوم خود ،هر یک از این دو جنبة تمایل
به خرید آنی را با توجه به نوع شخصیت ارزیابی کرد (مدل  .)Big Fiveنتایج نشان داد:
تفاوتهای فردی در تمایل
 .1هر چه استقالل افراد کمتر باشد ،زودتر از لحاظ عاطفی تحت تأثیر دیگران قرار میگیرند،
به خرید آنی :احساسی و
و تمایل به خرید آنی در آنها باالتر است (رابطة منفی استقالل و تمایل به خرید آنی).
بدون تعقل بودن
 .2رابطة منفی میان وظیفهشناسی و تمایل به خرید آنی (هر چه افراد وظیفهشناستر
باشند ،از لحاظ عقالیی کمتر به خرید آنی تمایل دارند).
 .3تمایل به خرید آنی (از هر دو جنبة احساسی و عقالیی) با برونگرایی رابطة مثبت دارد.
هم از دادههای کمی و هم کیفی برای آزمودن فرضیات مرتبط با انگیزة مصرفکنندگان
در ارتباط با خری د آنی استفاده شده است .هیچ رابطهای میان عوامل دموگرافیک
و خصوصیت خریدآنی در افراد وجود ندارد (سایرین میگفتند درآمد و جنسیت
بررسی چندگانة انگیزههای
مؤثرند) .خرید آنی افراد با نیاز لذتجویانه و تمایل آنها به ارضای عزت نفس در
مصرفکنندگان در رفتار
ارتباط است .ادراک از تصمیمگیری صحیح میانجی در رفتار خریدآنی است .اشاره
خرید آنی
میکند همیشه خرید آنی پدیدهای منفی نیست .علت این است که بسیاری از مردم
به دالیل غیر اقتصادی ممکن است کاال را خریداری کنند؛ مثل لذت ،فانتزی بودن ،و
کامرواییهای اجتماعی و احساسی.
استفاده از پرسشنامهای با  67گزاره و نمونهگیری از  594نفر 60 ،درصد خرید از
سوپرمارکتها و  53درصد خریدهای عمده از فروشگاهها بدون برنامهریزی هستند.
وضعیت اقتصادی ـ
12
تقریبا ً  25درصد مردم خرید آنی اختیاری را تجربه کردهاند .جایگاه اجتماعی
اجتماعی ،به تأخیرانداختن
اقتصادی با درآمد و تحصیالت سنجیده شد .این نوع خرید آنی در زنان بیش از مردان
کامروایی و خرید آنی
است؛ بهویژه در خرید پوشاک .تحصیلکردهها بیشتر کامروایی را بهتعویق انداخته و
خرید آنی در آنها پایین است .درآمد خانوار در خرید آنی بیتأثیر است.
محرکهای فروشگاهی در خریدهای برنامهریزینشده بسیار اثرگذارند؛  70درصد
خریدهای برنامهریزینشده ب هدلیل تکنیکهای ترویجی است که به ترتیب عبارتاند
خرید برنامهریزی نشده و
42
32
از :وابستگی به محل فروش کاال  ،نشانهگذاری قفسهها  ،نمایش در انتهای
محرکهای درونفروشگاهی
52
مسیرهای قفسهها  ،و نمایشهای خاص 25 .درصد خریدهای برنامهریزیشده زمانی
سوپرمارکتها
26
است که پاسخدهنده «نیازی را به یاد میآورد» ؛ فرهنگ نقشی مهم در تعیین رفتار
خرید آنی مشتری بازی میکند.
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روششناسی پژوهش

در این تحقیق با توجه به انواع گوناگون تقســیمبندی برای تحقیقات گوناگون به ســه
نوع آن اشــاره میشود؛ اول از نگاه هدف تحقیق میتوان تحقیق را در دستة تحقیقات توسعهای
ـ کاربردی تقس��یم کرد (سرمد .)1383 ،در تقسیمبندی دوم از نگاه روش جمعآوری دادهها به
صورت توصیفی -تحلیلی تقسیم میشود (همان) .همچنین این پژوهش به آن دلیل که به بررسی
دادههای مرتبط با برههای از زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای مقطعی است.
جامعة آماری ،نمونة آماری و روش نمونهگیری
جامعة آماری مطالعة حاضر را خریداران فروشگاههای کتاب شهر تهران تشکیل میدهند.
نمونهگیری به روش خوشهای سهمرحلهای انجام شد .ابتدا از میان بیست و دو منطقة شهر تهران
محیط فروشگاه
طراحی فروشگاه
خرید آنی

عوامل درونفروشگاهی

اندازة فروشگاه
شرایط فروش
نیروی انسانی

مدل مفهومی تحقیق 1.
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پنج منطقه به صورت تصادفی انتخاب ،و لیستی از فروشگاههای مناطق پنجگانه تهیه شد؛ سپس
در هر منطقه یک فروشگاه به صورت تصادفی انتخاب شد .در نهایت در هر یک از فروشگاههای
منتخب نود پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع شد .حجم نمونه با روش کوکران محاسبه شد ،که
با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری 384 ،نمونه کفایت میکرد ،که  400پرسشنامه توزیع شد.
پس از بررسی و حذف پرسشنامههای مخدوش 391 ،پرسشنامه تحلیل شد .از لحاظ جنسیت نمونة
تحقیق را  64درصد مردان و  36درصد زنان تشکیل میدادند .درآمد  40درصد از پاسخدهندگان
بین دو تا سه میلیون 24 ،درصد بین یک تا دو میلیون ،و  21درصد بیشتر از سه میلیون تومان بود.
فقط  13درصد از درآمد کمتر از یک میلیون برخوردار بودند.

ابزار سنجش و گردآوری دادهها

بارزترین ابزار گردآوری دادهها در تحقیقات علوم اجتماعی پرسش��نامه است (ازکیا،
جدول  .2نتایج آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه
متغیرها

عوامل درونفروشگاهی

خرید آنی

تعداد سؤالها

ضریب آلفا

محیط فروشگاهی

8

0/947

نیروی انسانی

5

0/808

اندازه

2

0/889

شرایط فروش

6

0/845

طراحی فروشگاه

6

0/81

خرید آنی

3

0/923

کل

31

0/892
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دربان آســتانه) .در این پژوهش نیز ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای شامل  31سؤال بود .به
منظور کمینه ساختن مسائل مربوط به روایی و پایایی ،از پرسشنامه استاندارد استفاده شد .با این
حال ،برای اطمینان بیشتر پس از طراحی پرسشنامه ،از روایی محتوا با نظر خبرگان و روایی سازه
از طریق بارهای عاملی تأییدی استفاده شده است و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده
شد ،که آلفای  0/892حاکی از پایا بودن پرسشنامه است .در این تحقیق از آزمونهای توصیفی
و استنباطی آماری همچون رگرسیون با کمک نرمافزار  ،spss16و معادالت ساختاری با کمک
نرمافزار  lisrelاستفاده میشود.
یافتههای پژوهش
به طور کلی در کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شــاخصهای بهدســتآمده برای مدل
بهتنهایی دلیل برازنده بودن یا نبودن مدل نیستند؛ بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

مقدار شاخص

حد مجاز

( x2کایدو بر درجة آزادی)

1/64

کمتر از ۳

( GFIنیکویی برازش)

۰/82

باالتر از ۰/۹

( RMSEAریشة میانگین مربعات خطای برآورد)

0/042

کمتر از ۰/۰۹

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

1/00

باالتر از ۰/۹

( AGFIنیکویی برازش تعدیلشده)

۰/80

باالتر از ۰/۸

( NFIبرازندگی نرمشده)

۰/99

باالتر از ۰/۹

( NNFIبرازندگی نرمنشده)

1/00

باالتر از ۰/۹
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با هم تفسیر کرد .اگر آزمونهای  x2و تناسب ثانوی نشان دهند که مدل به میزان کافی متناسب
اســت ،به سمت مشخص کردن عوامل مدل متناسبشــده حرکت کرده و بر روی این عوامل
تمرکز میشــود .جدول  2بیانکنندة مهمترین این شاخصها است و نشان میدهد که الگو از
نظر تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است .تمامی شاخصها حاکی از تناسب مدل
با دادههای مشاهدهشده است .شاخصهای تناسب مدل ،با توجه به اینکه نسبت کایدو بر درجة
آزادی کمتر از  ،۳شــاخص  RMSEAکمتر از  ،۰/۰۹و دیگر شاخصها نیز در سطحی مقبول
هســتند ،بیانکنندة مناسب بودن مدل اندازهگیری اســت .به بیان دیگر ،مدل و چارچوب کلی
معنیدار و پذیرفتنی است.
همان طور که از آمارههای بهدستآمده مشخص است ،مدل از برازش خوبی نیز برخوردار است.
پس از اجرای مدل در برنامة لیزرل نتایجی درخور توجه به دست آمد ،که با عنوان جدول 4
بدان اشاره میشود.
با توجه به نتایج ارائهشــده در شــکل  ،2جدول  ،3ضریب مسیر و آماره  tبهدستآمده
(آماره  tخارج از بازه 1/96ـ تا  +1/96قرار گرفته است) ،تأثیر مستقیم متغیرهای محیط درون
جدول  .4نتایج فرضیهها
فرضیات تحقیق

ضریب مسیر

آماره t

نتیجة فرضیه

 )1تأثیر محیط درونفروشگاه در خرید آنی کتاب

0/36

3/88

تأیید

 )2تأثیر نیروی انسانی در خرید آنی کتاب

0/12

1/06

رد

 )3تأثیر سایز فروشگاه در خرید آنی کتاب

0/16

2

تأیید

 )4تأثیر شرایط فروش در خرید آنی کتاب

0/18

1/44

رد

 )5تأثیر طراحی فروشگاه در خرید آنی کتاب

0/46

3/11

تأیید
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فروشگاه ،اندازة فروشگاه ،و طراحی فروشگاه از عوامل درونفروشگاهی بر خرید آنی تأیید شد.
همچنین با توجه به آمارة  tبهدســتآمده (آمارة  tدر بازة 1/96ـ تا  +1/96قرار گرفته است)،
تأثیر متغیرهای نیروی انسانی و شرایط فروش از عواملی است که تأیید نشد .با استفاده از مقدار
ضریب تعیین متغیر ( )r2میتوان نتیجه گرفت که عوامل درونفروشگاهی  56درصد از تغییرات
در رفتار خرید آنی را توجیه میکنند.

نتیج هگیری و پیشنهادها

تأثیرگذاری عوامل محیطی فروشگاه در خرید آنی بر روی مطالعة حاضر ،مانند مطالعات
نخیل جاالن ( )Nikhil Jalan 2006و هیو چانگ چانگ ( ،)Chang 2011به تأیید رسید.
این عوامل به تغییر احساس مصرفکننده کمک میکند و در نتیجه در رفتار درونفروشگاهی
آنان تأثیر میگذارد .فراهم آوردن محیطی دلنشــین برای خریدار کتاب منجر به افزایش زمانی
میشود که در فروشگاه سپری میشود ـ که این امر بر احتمال قرار گرفتن در معرض محرکهای
محیطی میافزاید و در نتیجه منجر به افزایش خرید آنی کتاب میشود.
طراحی ،دکوراسیون ،و رنگ درون فروشگاه ـ که در مطالعة حاضر تأثیر آنها در خرید
آنی تأیید شــد ـ در مطالعة آبرات و گودی ()Abratt & Goody 1990: 111-121
توگذار بیشتر در
نیز مؤثر شناخته شدهاند .این عوامل برای جذب مشتری ،ترغیب آنان به گش 
فروشگاه ،و خرید آنی بااهمیت تلقی میشوند .طراحی مناسب فروشگاه بر زمانی که در فروشگاه
سپری میشود ،میافزاید .سازماندهی نامناسب فروشگاه ،جایگذاری نامناسب کتب ،و وجود نیاز
به تالش مضاعف برای خرید مشتریان معمو ًال آنها را آزردهخاطر و نگران میکند .این د ر حالی
اســت که با استقرار موضوعی کتب در قفسههای نزدیک به هم میتوان کتابی را به سبد خرید
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مصرفکنندگان افزود .دکور و رنگ دیوارها نیروی تازهای به مشتریان میدهد و میتواند حس
آنها را بهبود بخشد.
همانند مطالعة نظری و قادری عابد (140 :1390ـ ،)127در تحقیق حاضر نیز تأثیر متغیر
نیروی انســانی در خرید آنی به تأیید نرسید .علت میتواند این باشد که از صحبت فروشنده و
خوشرفتاری خریدار با مشتریان چنین برداشت میشود که فروشنده قصد اقناع آنها را دارد ،و
همین امر سبب واکنش منفی خریداران میشود .دربارة کاالهایی مثل کتاب ،که خریدار احتما ًال
اطالعات دقیقتر و مســتندتری از فروشندة کتاب دارد ،راهنماییهای فروشنده میتواند موجب
نارضایتی خریدار شــود .همچنین با توجه به ماهیت فرهنگی کتاب ،فرآیند بازاریابی آن بسیار
حســاستر از کاالهای دیگر اســت .بنابراین ،با کوچکترین اشتباهی از جانب نیروی انسانی
فروشگاه ممکن است خریدار از خرید خود منصرف شود.
تحقیق حاضر نشان داد که شرایط فروش تأثیر معناداری در خرید آنی ندارد .مواردی که
در تحقیق حاضر در قالب شرایط فروش سنجش شد ،عبارتاند از :قیمت کاالها ،نمایش مناسب
کاال در نقطة خرید ،کارتها و عالئم شناسایی کاال ،تخفیفها ،دستورالعملهای استفادة مناسب
از کاال ،و نمایش قیمتها (قیمتگــذاری کاالها) .برخالف تصور عوام ،قیمت در خرید آنی
تأثیرگذار نیست و قیمت پایین را نمیتوان محرکی برای خرید آنی دانست .این امر در کاالهای
فرهنگی مانند کتاب نمود بیشتری پیدا میکند؛ چون دغدغة خریدار کتاب معمو ًال چیزی ورای
مسائل مادی اســت؛ اما نمیتوان تأثیر قیمت را صد درصد رد کرد .در مطالعة نظری و قادری
عابد (140 :1390ـ )127نیز به نتایج مشــابهی دست یافتند .در راستای همین نتایج ،دو محقق
قیمتگذاری چنین نتیجهگیری کردند که بیشتر مصرفکنندگان نمیدانند قیمتها چقدر باید
باشد .واقعیت این است که مصرفکنندگان حتی نمیدانند چه قیمتهایی پرداخت میکنند .در
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مطالعهای که اخیرا ً انجام شد ،محققان از افرادی که در حال خرید از فروشگاه بودند ،قیمت چیزی
را که همان موقع در سبد خرید خود گذاشته بودند ،پرسیدند .کمتر از نیمی از خریداران قادر به
پاسخگویی صحیح بودند .این در حالی است که تندای و کریسپن (Tendai and Crispen
 )108-2009: 102در مطالعــة خود قیمت را از مهمترین عوامل مؤثر در خرید آنی قلمداد
کردهاند.
نتایج این مطالعه آشکار ساخت که اندازة فروشگاه در خرید آنی اثر مثبت دارد .جاالن
( )2006نیز در مطالعة خود تأثیر اندازة فروشــگاه را در خرید آنی تأیید کرده است .عالوه بر
جذاب بودن محیط و کاالها ،بزرگ بودن فروشــگاه سبب میشود مشتری زمان بیشتری را در
محیط فروشگاه صرف کند ،که همان طور که پیشتر اعالم شد ،افزایش زمان سپریشده خرید
آنی را افزایش میدهد .بزرگی فروشگاه پتانسیل نمایش تعداد بیشتر کتاب را فراهم میآورد ـ
که این امر موجب افزایش محرکهای خرید آنی میشود .در خرید آنی مشتری با مشاهدة کتاب
ممکن است مطالعات پیشــین خود را در آن زمینه به یا د آورد .یا اینکه احساس کند با مطالعة
آن کتاب میتواند به نیازی از نیازهای خود پاسخ دهد؛ پس نیازی را در خود برای تملک فوری
آن کاال احساس میکند .بنابراین ،نمایش تعداد بیشتر کاال ،که معلول بزرگی فروشگاه است ،از
محرکهای خرید آنی است.
در پایان ،محقق با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاداتی را به منظور افزایش خرید آنی در
ذیل ارائه میدهد.
 .1محیط فروشــگاه از عواملی است که در جذب مشــتری در فروشگاهها مؤثر است.
بنابراین ،توجه بیش از پیش به این عامل در راســتای اهداف فروشگاهها برای افزایش
سودآوری الزم است.
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 .2فروشگاهها سطح خاصی از بودجه را برای مواردی همچون بازطراحی محیط فروشگاه،
و تطابق با نیازهای مشتریان به صورت ساالنه در نظر بگیرند.
 .4در زمینة تأثیر عوامل نیروی انسانی در خرید آنی ،آموزشهایی مشخص به کارمندان و
فروشندگان در نظر گرفته شود ،و از آنها خواسته شود تا با راهنماییهای بیدلیل آرامش
خریداران را بر هم نزنند.
 .5به جای اختصاص درصد مشخصی از تخفیف به تمامی کاالها ،روزانه تعدادی کاال در
شرایط فروش ویژه قرار داده شود.
 .6با قرار دادن وسایل سرگرمکننده در محیط فروشگاه ،عالوه بر کاالها ،آن را به محیطی
فرحبخش تبدیل کنند.
 .8در چینش کتب به این امر توجه شود که با موضوع مشابه و مکمل در کنار هم قرار
بگیرند ،تا مشتریان با مشاهدة کتب مشابه به آن احساس نیاز کنند و آن را به سبد خرید
خود بیفزایند.
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:پینوشتها
1. In-store Environment
2. In-store Design
3. Human force Factors
4. Sale Condition
5. Store Size
6. Rook & Hock
7. Piron
8. Goff
9. Yoon
10. Hyo-Jung Chang
11. Tendai and Crispen
12. Herabadi
13. Zhou and Wong
14. Promotional effect
15. Atmospheric effect
16. Mattila and Wirtz
17. Nikhil Jalan
18. Herabadi and Verplanken
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