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چکیده
خريد ناگهاني ،موضوع تحقيق بسياري از محققين رفتار مصرف كننده قرار گرفته است .اين مسئله نه تنها به
دليل پيچيدگي هايي است كه اين موضوع دارد ،بلكه به خاطر عموميت گسترده آن در ميان طيف وسيعي از
طبقات مختلف محصول است .خريد اجباري (خريد آني) يک خريد ناگهاني و سريع است بدون هيچ قصد
قبلي حتي براي خريد از اين طيقه محصول يا انجام عمل خريد به طور خاص ،در حاليكه خريد يادآوري شده
بدون برنامه ممكن است به سادگي ،يک خريد به ياد آمده "خارج از ليست" باشد .خريد اجباري بنابر اين يک
خريد بدون برنامه قبلي و بدون فكر است (خريدار مقداري شيريني مي بيند و تصميمي ميگرد كه ناگهان و به
سرعت آن را خريداري كند) در حاليكه خريد ياداوري شده يا برنامه ريزي نشده زماني رخ مي دهد كه خريدار
فراموش كرده كه كاالي مورد نظر را در ليست خود قرار دهد (خريدار شكر را در فروشگاه مي بيند و به ياد مي
آورد كه فراموش كرده آن را در ليست خريد قرار دهد و آن را ميخرد).
واژگان کلیدی :انگيختگي ،خريد ناگهاني ،منطق فازي
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زرین با استفاده از منطق فازی

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند
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مقدمه
در وراي هر عمل خريد ،يک فرايند مهم تصميمگيري و ترغيب نهفته است كه بايد بررسي شود .مراحلي كه مصرف كننده طي
ميكند تا تصميم بگيرد چه نوع كااليي را و از چه طريقي خريداري نمايد ،بستگي به ساختار ذهني مصرف كننده و محرك
هايي دارد كه بازاريابان براي معطوف ساختن ذهن مصرف كننده به خريد اعمال مينمايند .فعاليتهاي فيزيكي ،احساس و
ذهني كه افراد هنگام انتخاب ،خريد ،استفاده و دورانداختن كاال و خدمات در جهت ارضاء نيازها و خواستههاي خود انجام مي
دهند ،به رفتار مصرف كننده تعبير ميشود .در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده ،مجموعه فعاليتهايي است كه مستقيماً در
جهت كسب ،مصرف و دور انداختن كاال و خدمات صورت ميگيرد .اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد
از اين اقدامات انجام مي پذيرند(ايمان خاني.)32 ،1331 ،
اهيمت درك صحيحي از مصرف كننده در تعريف بازاريابي به عنوان يک فعاليت انساني معطوف به ارضاي نيازها و خواستهها از
طريق فرايندهاي مبادله يافت مي شود .از اين تعريف دو فعاليت كليدي مربوط به بازاريابي پديدار ميشود .نخست آن كه
فروشنده سعي مي كند نيازها و خواستههاي بازار هدف را برآوردهكند و دوم بازاريابي درگير مطالعه فرايند مبادلهاي كه از
طريق آن طرفين منابعي را به يكديگر انتقال مي دهند ،مي باشد .در فرايند مبادله ،شركت ها پول و منابع ديگري را از مصرف
كنندگان و در عوض ،مصرف كنندگان محصوالت ،خدمات و ديگر منابع با ارزش را دريافت مي نمايند .بازاريابان براي موفقيت
در فرايند مبادله بايد درك صحيحي از عواملي كه خواستهها و نيازهاي مصرف كننده را تحت تاثير قرار ميدهد ،داشته باشند.
در حقيقت اصل تقدم مصرف كننده نقطه عطفي است كه حوزه بازاريابي بر آن پايهريزي شده است .بر اساس اين مفهوم الزم
است مصرف كننده در مركز هرگونه فعاليت بازاريابي قرار گيرد.
پیشینة پژوهش
در تحقيق با عنوان اثرات طراحي سيستمي بر خريد ناگهاني اينترنتي شن و خليفه ،)2112(1با تركيب مدل سيستمي و
چارچوب محرك – ارگانيسم – پاسخ به ايجاد و مطالعه مدلي براي بررسي خريدهاي ناگهاني آن الين پرداختند .آنها بيان مي
كنند كه تجربه اجتماعي و سريع مفهوم سازي شده با عنوان حضور از راه دور و حضور اجتماعي اثر قابل توجهي بر خريد
ناگهاني بيشتر و باالتر از محركهاي بازاريابي سنتي دارد .اينگونه تجربيات مجازي ميتواند از طريق استفاده از ويژگيهاي وب
سايتهاي تعاملي و سرزنده ،ايجاد شود .به عالوه شناخت ،به طور مثبت بر رابطه بين تمايل براي خريد ناگهاني و انجام خود
رفتار اثر ميگذارد (همان منبع .)111،
در تحقيقي با عنوان خريد ناگهاني :نقش عواطف ،اثرات اجتماعي و شرايط خوب ذهني ،سيلورا و همكاران ،)2113(2به بررسي
پيش زمينههاي خريد ناگهاني ميپردازند .نتايج نشان ميدهد كه بعد شناختي خريد ناگهاني ،همراه با فقدان برنامهريزي در
رابطه با تصميم خريد ،به طور منفي با شرايط خوب ذهني همبستگي دارد .بعد عاطفي خريد ناگهاني نيز با احساسات هيجاني
و انگيختگي بيش از توان براي خريد ،با عواطف منفي و نفوذ اثرات فردي ،همبستگي دارد (همان منبع.)2113 ،
آمار استنباطی
آمار استنباطي معموالً براي تخمين پارامترها يا ويژگيهاي جامعه پژوهش از روي يک نمونه آماري تصادفي و ريز براي آزمون
فرضيهها با استفاده از آزمونهاي معني دار بودن آماري به منظور تشخيص واقعي يا تصادفي بودن تفاوت مشاهده شده ميان
گروهها يا متغيرها به كار ميرو د .براي بررسي فرضيات پژوهش از رگرسيون خطي استفاده شده است .الزم به ذكر مي باشد كه
تمامي پيش آزمونهاي رگرسيون از جمله نمودار  p-plotو زنگولهاي شكل براي بررسي خطاهاي مربوط به متغيرهاي مستقل
و همچنين آزمون دوربين واتسون در پيوست ب قرار داده شده اند.

-Shen&Khalifeh
-Silora et al
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براي تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات براساس اهداف از پيش تعريف شده ،دادههاي مربوط به هر يک از متغيرها كه از پاسخ
پرسشنامههاي طراحي شده منتج شده است در قالب مشخصههاي عددي آماري توصيف گرديده و سپس با استفاده از الگوهاي
آماري مناسب ،فرضيههاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته و در مرحله پاياني تحليل و جمعبندي نهايي انجام يافته است.
بررسي ارتباط ميان متغيرهاي مستقل و وابسته موضوع مورد مطالعه تحليل استنباطي اين قسمت ميباشد .تكنيک مورد
استفاده تحليل رگرسيوني (رگرسيون خطي ساده) نام دارد كه ابتدا به تفكيک هر فرضيه متغير مستقل و وابسته معرفي و پس
از بررسي پيش شرط هاي آزمون رگرسيون به بررسي رابطه بين آنها پرداخته شده است .ابتدا پيش آزمونهاي رگرسيون براي
متغيرها انجام ميگيرد و سپس نتايج آزمون فرضيات به تفكيک هر فرضيه ارائه مي شود.
بررسی فرضیههای پژوهش بر اساس مدل رگرسیونی
در صورتي محقق ميتواند از رگرسيون خطي استفاده كند كه شرايط زير محقق باشد:
 .1ميانگين خطاها صفر باشد.
 .2بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد.
 .3متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد.
در ادامه به آزمونهايي كه اين مفروضات را مورد ارزيابي قرار ميدهد اشاره ميكنيم .سپس براي اين منظور مدل رگرسيوني با
استفاده از نرم افزار آماري  spssبرآورد شده و معنادار بودن مدل رگرسيوني با استفاده از  sigمحاسبه شده براي تعيين معنا-
داري آماره  Fدر سطح  %59اطمينان مورد استفاده قرار ميگيرد .بدين ترتيب كه اگر  sigمحاسبه شده از معادله رگرسيون
كوچكتر از مقدار بحراني  1/19باشد مدل رگرسيوني معنادار خواهد بود.
بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل
به دليل اينكه براي آزمون فرضهاي خود از رگرسيون خطي استفاده ميكنيم بنابراين رابطه بايد از نوع خطي باشد ،براي
آزمودن خطي بودن رابطه ماتريسي از نمودار پراكنش متغيرهاي مستقل و وابسته در مقابل يكديگر استفاده ميكنيم.
بررسی نرمال بودن خطاها
يكي ديگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسيون اين است كه خطاها داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .بديهي
است در صورت عدم برقراري اين پيش گزيده ،نمي توان از رگرسيون استفاده كرد .باقيمانده ،اختالف بين مشاهده و مقادير
مدل پيشگوي متغير وابسته است .بنابراين ،با برقرار بودن اين پيش گزيده ،مي توان از رگرسيون در خصوص رابطه متغيرهاي
مستقل و متغير وابسته استفاده كرد .هيستوگرام يا نمودارp-plotباقيمانده براي بررسي فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد
استفاده قرار ميگيرد .شكل هيستوگرام تقريبا بايد از شكل منحني نرمال تبعيت كند.
تحلیل فرضیه آماری اول
ادراك از محيط فروشگاه با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه داردH0 .
ادراك از محيط فروشگاه با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه ندارد H1
جدول  :1مدل خالصه فرضيه اول
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

دوربين واتسون

1

1/123

1/922

1/322
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در جدول فوق ،آماره ضريب تعيين درصد تغييرات ناشي از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نمايش ميدهد .مقدار ضريب
مذكور برابر  1/922ميباشد يعني  %92/2از تغييرات موجود در متغير وابسته ناشي از متغير مستقل مورد بررسي ميباشد.
ميزان ضريب همبستگي كه اندازه اي از قدرت پيوند ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را نمايش مي دهد برابر  1/123مي
باشد.

نمودار  P-Plot 1در فرضيه اول
باقی ماندهها در نمودار  p-pباید تابع خط  54درجه باشند .نمودار  p-pفرض نرمال بودن خطاها را نقض نمی کند.

نمودار  2بررسي نرمال بودن خطاها در فرضيه اول
نمودار فوق ،به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون ميپردازد .طبق اين فرض مي بايد،
خطاها داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .به عبارت ديگر ميانگين برابر صفر و انحراف معيار يک باشد .كه طبق نمودار
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فوق مشاهده مي شود مقدار ميانگين نزديک به صفر و انحراف معيار نيز نزديک به يک ( )1/555ميباشد كه در سمت راست
نمودار نشان داده شده است .با توجه به اين نمودار فرض نرمال بودن خطا براي متغير تأييد مي گردد.
جدول  :2آناليز واريانس معني دار بودن ادراك از محيط فروشگاه و انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداري

مدل رگرسيون

139/312

1

139/312

111/222

1/111

باقيمانده ها

123/335

332

1/321

كل

295/211

333

سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره  1/111شده و نشان از معناداري مدل رگرسيون مي باشد.

جدول  :3ضرايب برآورد شده براي فرضيه اول
ضرايب رگرسيون
B
1/213

ضرايب استاندارد رگرسيون
Beta
1/123

1/511

آماره t

سطح معناداري

1/636

1/113

21/126

1/111

با توجه به آنكه مقدار آماره  tبراي مقدار ثابت معادله رگرسيوني كمتر از  1/56شده است و همچنين سطح معناداري باالتر از
 9صدم شده پس نمي توان معادله رگرسيون را نوشت.
تحلیل فرضیه آماری دوم
تمايل مشتريان براي خريد ناگهاني با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه دارد H0
تمايل مشتريان براي خريد ناگهاني با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه ندارد H1
جدول  :1مدل خالصه فرضيه دوم
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

دوربين واتسون

1

1/352

1/191

1/531

مقدار ضريب تعيين برابر  1/191ميباشد يعني  %19/1از تغييرات موجود در متغير وابسته ناشي از متغير مستقل مورد بررسي
ميباشد .ميزان ضريب همبستگي كه اندازهاي از قدرت پيوند ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را نمايش ميدهد برابر 1/352
مي باشد.
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نمودار  P-Plot 3در فرضيه دوم
باقي ماندهها در نمودار  p-pبايد تابع خط  19درجه باشند .نمودار  p-pفرض نرمال بودن خطاها را نقض نميكند.

نمودار  1بررسي نرمال بودن خطاها در فرضيه دوم

نمودار فوق ،به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون ميپردازد .طبق اين فرض ميبايد ،خطاها
داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .به عبارت ديگر ميانگين برابر صفر و انحراف معيار يک باشد .كه طبق نمودار فوق
مشاهده ميشود مقدار ميانگين نزديک به صفر و انحراف معيار نيز نزديک به يک ( )1/555ميباشد كه در سمت راست نمودار
نشان داده شده است .با توجه به اين نمودار فرض نرمال بودن خطا براي متغير تأييد ميگردد.
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جدول  :9آناليز واريانس معني دار بودن تمايل مشتريان براي خريد ناگهاني و انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداري

مدل رگرسيون

35/156

1

35/156

65/233

1/111

باقيمانده ها

215/119

332

1/911

كل

295/211

333

سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره  1/111شده و نشان از معناداري مدل رگرسيون مي باشد.
جدول  :6ضرايب برآورد شده براي فرضيه دوم
ضرايب رگرسيون
B
1/613
1/913

ضرايب استاندارد رگرسيون
Beta
1/352

آماره t

سطح معناداري

6/119

1/111

3/321

1/111

معادله رگرسيون برازش داده شده عبارت است از :
ŷ = β0 + β1
X = 1/613 + 1/913 X
تحلیل فرضیه آماری سوم
تمايل مشتريان براي خريد لذت بخش با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه دارد H0
تمايل مشتريان براي خريد لذت بخش با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه ندارد H1

جدول  :1مدل خالصه فرضيه سوم
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

دوربين واتسون

1

1/613

1/332

1/361

آماره ضريب تعيين درصد تغييرات ناشي از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نمايش ميدهد .مقدار ضريب مذكور برابر
 1/332ميباشد يعني  %33/2از تغييرات موجود در متغير وابسته ناشي از متغير مستقل مورد بررسي ميباشد .ميزان ضريب
همبستگي كه اندازهاي از قدرت پيوند ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را نمايش مي دهد برابر  1/613مي باشد.
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نمودار  P-Plot 9در فرضيه سوم
باقي مانده ها در نمودار  p-pبايد تابع خط  19درجه باشند .نمودار  p-pفرض نرمال بودن خطاها را نقض نمي كند.

نمودار  6بررسي نرمال بودن خطاها در فرضيه سوم
نمودار فوق ،به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون ميپردازد .طبق اين فرض ميبايد ،خطاها
داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .به عبارت ديگر ميانگين برابر صفر و انحراف معيار يک باشد .كه طبق نمودار فوق
مشاهده مي شود مقدار ميانگين نزديک به صفر و انحراف معيار نيز نزديک به يک ()1/555ميباشد كه در سمت راست نمودار
نشان داده شده است .با توجه به اين نمودار فرض نرمال بودن خطا براي متغير تأييد مي گردد.

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 4بهار  ،7931ص 14-39
http://MaJournal.ir

جدول  :3آناليز واريانس معني دار بودن تمايل مشتريان براي خريد لذت بخش و انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداري

مدل رگرسيون

53/563

1

53/563

239/522

1/111

باقيمانده ها

161/233

332

1/115

كل

295/211

333

سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره  1/111شده و نشان از معناداري مدل رگرسيون مي باشد.
جدول  :5ضرايب برآورد شده براي فرضيه سوم
ضرايب رگرسيون
B
1/353
1/613

ضرايب استاندارد رگرسيون
Beta
1/613

آماره t

سطح معناداري

5/112

1/111

19/361

1/111

معادله رگرسيون برازش داده شده عبارت است از :
ŷ = β0 + β1
X = 1/353 + 1/613 X
تحلیل فرضیه آماری چهارم
انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان با خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه دارد H0
انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان با خريد ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه ندارد H1
جدول  :11مدل خالصه فرضيه چهارم
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

دوربين واتسون

1

1/131

1/231

1/311

مقدار ضريب تعيين برابر  1/231ميباشد يعني  %23/1از تغييرات موجود در متغير وابسته ناشي از متغير مستقل مورد بررسي
مي باشد .ميزان ضريب همبستگي كه اندازهاي از قدرت پيوند ميان متغيرهاي مستقل و وابسته را نمايش مي دهد برابر
 1/131مي باشد.
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نمودار  1نمودار  P-Plotدر فرضيه چهارم
باقي ماندهها در نمودار  p-pبايد تابع خط  19درجه باشند .نمودار  p-pفرض نرمال بودن خطاها را نقض نميكند.

نمودار  3بررسي نرمال بودن خطاها در فرضيه چهارم
نمودار فوق ،به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد .طبق اين فرض ميبايد،
خطاها داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند .به عبارت ديگر ميانگين برابر صفر و انحراف معيار يک باشد .كه طبق نمودار
فوق مشاهده مي شود مقدار ميانگين نزديک به صفر و انحراف معيار نيز نزديک به يک ( )1/555ميباشد كه در سمت راست
نمودار نشان داده شده است .با توجه به اين نمودار فرض نرمال بودن خطا براي متغير تأييد مي گردد.
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جدول  :11آناليز واريانس معني دار بودن انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان و خريد ناگهاني
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره F

سطح معناداري

مدل رگرسيون

91/315

1

91/315

113/192

1/111

باقيمانده ها

162/212

332

1/129

كل

212/991

333

سطح معناداري محاسبه شده براي اين آماره  1/111شده و نشان از معناداري مدل رگرسيون مي باشد.
جدول  :12ضرايب برآورد شده براي فرضيه چهارم
ضرايب رگرسيون
B
2/313
1/111

ضرايب استاندارد رگرسيون
Beta
1/131

آماره t

سطح معناداري

19/112

1/111

11/331

1/111

معادله رگرسيون برازش داده شده عبارت است از:
ŷ = β0 + β1
X = 2/313 + 1/111 X
جدول  :13نتايج تحليل رگرسيون تمامي فرضيات
فرضيه

معادله رگرسيون

نتيجه

ادراك از محيط فروشگاه با انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان
شركت شاهسوند زرين رابطه دارد.

---

رد

تمايل مشتريان براي خريد ناگهاني با انگيختگي براي خريد ناگهاني
مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه دارد.

X1/913 + 1/613 =2Y

تمايل مشتريان براي خريد لذت بخش با انگيختگي براي خريد
ناگهاني مشتريان شركت شاهسوند زرين رابطه دارد.

+ 1/353 =3Y

انگيختگي براي خريد ناگهاني مشتريان با خريد ناگهاني مشتريان
شركت شاهسوند زرين رابطه دارد.

X1/111 + 2/313 = 1Y

2

3X1/613

1

تأييد
تأييد
تأييد

نتیجه گیری
بررسي نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان ميدهد كه بين ادراك از محيط فروشگاه و انگيختگي براي خريد ناگهاني ارتباط
معناداري وجود ندارد .ادراك از محيط فروشگاه در اين تحقيق در قالب سه دسته عوامل مورد بررسي قرار گرفت .اولين دسته
شامل عوامل محيطي شامل :نور ،دما ،رايحه و موسيقي؛ دسته دوم عوامل طراحي شامل :چيدمان و دسته بندي محصوالت و
دسته سوم عوامل اجتماعي شامل :حضور و تاثير كاركنان فروش .در بررسي اين سه دسته عوامل محقق نتوانست مشخص كند
كه وجود متناسب اين سه دسته عوامل باعث مي شود كه افراد براي خريد كردن به صورت يكباره و بدون هرگونه برنامه قبلي
و يا حتي بدون نياز به آن ،بيشتر برانگيخته شوند.
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