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چکیده
منطق فازی از منطق ارزشهای «صفر و یک» نرم افزارهای کالسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای
علوم نرمافزاری و رایانهها می گشاید ،زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و
استداللهای خود به کار برده و به چالش میکشد .تالش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف
کننده را تحت تأثیر قرار دهد .به کارگیری دانش رفتار مصرفکننده در جهت توسعهی استراتژی بازاریابی،
نوعی هنر است .برای همین تحلیل تأثیرهای رفتار مصرف کننده بر استراتژیهای بازاریابی ،گامی فراتر از یک
علم است و نوعی هنر به شمار میآید .رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است
که قبل و بعد فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد .در ورای هر عمل خرید یک فرآیند مهم
تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر
خرید ناگهانی بوده است.
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مقدمه
خرید ناگهانی یكی از جنبههای بسیار مهم رفتار مصرف کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است .به محض افزایش درآمد و
توان خرید ،خریدهای ناگهانی افزایش و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده نمایان میشوند .طبق ادبیات موجود
اگر مصرفکنندگان فقط به هنگام نیاز خرید نمایند ،اقتصاد بازار با شكست مواجه میشود و این خود به وضوح اهمیت و
نقش خرید ناگهانی را در بازارهای مصرفی نشان میدهد .به همین دلیل ،خرید ناگهانی یكی از موضوعات تحقیقاتی
گسترده در  06سال اخیر بوده است .اکثر تحقیقات درباره خرید ناگهانی در ایاالت متحده آمریكا و دیگر کشورهای توسعه
یافته به مرحله اجرا در آمده و تحقیقات اندکی در کشورهای خاور دور انجام گرفته است (غفاری آشتیانی و اکبری.)9،1932 ،
مصرفکنندگان ،تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی محرک خرید ناگهانی قرار میگیرند .از آنجایی که اغلب ،رفتار خرید
ناگهانی مبتنی بر محرکهای هیجانی است ،قرار گرفتن در معرض محرکهای بیرونی احتمال خرید ناگهانی را افزایش می-
دهد .از جمله عوامل درونی با اهمیت در خرید ناگهانی نیز ،نوع شخصیت افراد است و شواهد معتبری وجود دارد مبنی بر
اینكه تمایل به خرید ناگهانی قوی ریشه در شخصیت افراد دارد .عوامل و محرکهای درونی مشوق رفتار خرید ناگهانی است
در حالی که در فرهنگ جمعگرایی ،وابستگی ،کنترل عاطفی ،نیازها و خواستههای گروهی تاکید میشود که موجب عدم
ترغیب رفتار خرید ناگهانی میگردند (قره چه و همكاران.)01 ،1932 ،
معموالً هیجانات بر دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود .هیجانات مثبت را احساسات وحالت های روحی تعریف کردهاند که
موجب افزایش تصمیم گیری برای خرید در مصرف کننده می شود .هیجانات مثبت در مصرف کننده میتواند با خرید از
پاساژهای عرضه محصوالت و کاالها تحت تاثیر قرارگیرد و این فقط در صورتی امكان پذیر است که مصرف کننده احساس
کند پس از مصرف کاال احساسات خوشایند و هیجانات مثبت در او ایجاد می شود ،اگر عملكرد کاالی خریداری شده کمتر از
انتظارات مشتری باشد هیجانات منفی در او به وجود می آید (حیدر زاده و همكاران.)09 ،1936 ،

موسیقی
نور
کارکنان

رفتار

طرح و نقشه فروشگاه

خرید ناگهانی

هیجانات مثبت
هیجانات منفی
نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق
ادبیات پژوهش
رفتار خرید ناگهانی
نظری و بغدادی به نقل از روک وهوچ )1391( 1می گوید :پنج ویژگی برای خرید آنی ارائه کردند که عبارتند از :تمایل به
عمل به صورت ناخودآگاه و یكباره ،عدم تعادل روانی ،تضاد و تقالی روانی ،کاهش ارزشیابی شناختی و بیتوجهی به عواقب (
نظری و بغدادی.)221 ،1932 ،
-Rook & Hoech
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رفتار مصرف کننده ،یكی از موضوعات جدید در حوزه بازاریابی است .گرچه اولین کتاب در این مورد ،در دهه  1306تألیف
شده است ،اما سابقه آن به سال های پیشتر بر میگردد .به عنوان نمونه می توان به دهه  1316اشاره کرد که ایده های فروید
توسط بازاریابان مورداستفاده قرار گرفت .رفتار مصرفکننده ،موضوعی بحث انگیز و چالشی است که در برگیرنده افراد و آنچه
خرید میکنند ،چرایی و چگونگی خرید آنها ،بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است .حوزه رفتار مصرف کننده به بررسی نحوه
انتخاب ،خرید ،استفاده و مصرف کاالها ،خدمات ،ایده ها و تجربیات از سوی افراد ،گروهها و سازمان ها برای تأمین نیازها و
امیال آنان می پردازد .رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعهی اینكه مردم چگونه خرید می کنند و چه چیز یا چیزهایی
می خرند و چرا اصوال خرید میکنند .رفتار مصرف کننده یكی از زیر شاخه های بازاریابی است که از عناصری چون
روانشناسی ،بازاریابی و اقتصاد تشكیل میشود .رفتار خرید ناگهانی یک راز در دنیای بازاریابی است .موضوعی که پژوهشهای
خریدهای ناگهانی یک جنبه فراگیر مصرف کننده و کانون قابل توجهی در فعالیت های بازاریابی است .در ادبیات بازاریابی،
خرید های ناگهانی را به عنوان خرید های بدون برنامه ریزی بیان و تعریف می کنند .اما خرید ناگهانی فراتر از اینهاست؛ در
واقع تجربه یک تمایل و اشتیاق برای خرید است .این اشتیاق یک احساس ناگهانی و شدید بوده ،اغلب وسوسه انگیز است
صرفنظر از نحوه تعریف ،خرید ناگهانی اشاره به گو نهای خاص از خریدهای برنامهریزی نشده دارد ،و حقیقت این است که
برنامه ریزی نشده بودن خرید ناگهانی محور تمام تعاریف صورت گرفته از آن است .خرید ناگهانی ،موضوع تحقیق بسیاری از
محققین رفتار مصرف کننده قرار گرفته است .این مسئله نه تنها به دلیل پیچیدگی هایی است که این موضوع دارد ،بلكه به
خاطر عمومیت گسترده آن در میان طیف وسیعی از طبقات مختلف در ادبیات اولیه ی بازاریابی محصول است .خرید ناگهانی
به طور خالصه به عنوان یک خرید ناخواسته تعریف شده است .خرید ناگهانی یک رفتار پیچیده ی ناگهانی ،جذاب ،لذت بخش
مربوط به خرید است که سرعت تصمیم گیری خرید ناگهانی مانع هرگونه فكر و توجه آگاهانه به موارد جایگزین برای خرید یا
پیامدهای آینده می شود از این رو ،خرید ناگهانی با فعالیت باالی هیجانی ،کنترل شناختی پایین ،و رفتار خودبخودی در
نزدیكی یک شیء جذاب در ارتباط است .به نظر می رسد خرید ناگهانی در خدمت انگیزه های مربوط به خوشی و لذت است.
در مقایسه با خریداران غیر ناگهانی ،خریداران خریدهای ناگهانی بیشتر رفتارهای مربوط به خوشی و لذت را از خود نشان
میدهند تا مالحظاتی برای مفید بودن خریدهایشان ،و تجربه های خرید مربوط به خریداران ناگهانی نشان دهنده ی انگیزش
باال توسط محرک هایی مثل هیجان و لذت میباشد از سوی دیگر ،تنوع طلبی عاملی محرک در رفتار مربوط به خرید است که
باعث تناوب انتخاب بین انتخاب های شناخته شده مثل مارک ها و مراکز خرید ،فقط جهت تغییر و تنوع است .و در درجه ی
اول نتیجه ی حالت خستگی و اشباع است ،و ابزاری برای دنبال سطحی از احساس مطلوبیت توسط یک فرد است .بنابراین،
تنوع طلبی نشان دهنده ی آشفتگی باالی احساسی یا از دست دادن سریع خود در ارتباط با خرید ناگهانی نیست ،اگرچه
هردوی آن ها باعث ایجاد تجربه ی جدید و جالبی برای مصرف کنندگان در خرید میشوند ،و شانسی برای تغییر و خالصی از
روزمرگی به آن ها می دهند که از ویژگی های عمومی رفتار خرید تجسسی است .به هر حال ،شواهد تجربی رابطه ی درگیری
و مشارکت در خرید با خرید ناگهانی متفاوت است؛ برخی معتقدند که خرید ناگهانی فقط در مورد محصوالت کم ارزش مثل
آبنبات ها و مجالت رخ میدهد ،در حالی که مطالعات اخیر نشان می دهد که ممكن است این امر در واقع در مورد مواردی با
درگیری باالی خرید در ارتباط باشد .تنوع طلبی همچنین با حاالت درگیری پایین خرید در ارتباط است و همیشه یک رفتار
خودبخودی نیست (سهرابی و همكاران.)116 ،1939 ،
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روش تحقیق
روشی که تحقیق بر اساس آن انجام میشود خون درون رگهای آن تحقیق است که به سایرین امكان میدهد ساختار درونی
آنرا ببیند .هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله آغاز میگردد .مساله تحقیق موجب ایجاد سواالتی در ذهن محقق گردیده و به
استناد ادبیات نظری موجود ،فرضیات (یا سواالتی) اراده میگردد .بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق ،بررسی و پژوهش
جهت تایید یا رد فرضیات و یا پاسخ گویی به سواالت می باشد .در این راستا محقق باید اطالعات الزم در این زمینه را با روش
علمی گردآوری کند .لذا در فصل سوم ابتدا به توصیف روش و نوع تحقیق و شیوه اجرای آن پرداخته میشود ،سپس جامعه،
نمونه و روش نمونهگیری شرح داده خواهد شد و در نهایت به تعیین مشخصات ابزارهای اندازهگیری و روش تجزیه و تحلیل
دادهها پرداخته می شود.
برازندگی مدل تحقیق
در این بخش به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از بررسی نتایج نه شاخص (کای اسكوئر / 2درجه آزادی ،ریشه میانگین
مربعات خطای برآورد ،ریشه میانگین باقی ماندهها ،برازش هنجار شده و هنجار نشده ،شاخص برازش مقایسهای یا تطبیقی،
شاخص برازش فزاینده ،و شاخصهای نیكویی برازش و نیكویی برازش تعدیل شده) استفاده شده و نتایج در جدول زیر ارائه
شده است.
جدول  :1نتایج شاخص های برازش مدل
شاخص بررسی شده

نماد التین

کای اسكوئر /درجه آزادی

chi-square/degrees of
)freedom (x2/ df

میزان استاندارد
<9

ریشه میانگین مربعات خطای
6/69< Root mean square error of
)approximation (RMSEA
برآورد
ریشه میانگین باقی مانده ها

6/69< Root Mean Square Residual

برازش هنجار شده
برازش هنجار نشده

Normed fit index
)(NFI
Non-normed fit index
)(NNFI

>6/ 3

برازش مقایسه ای

)Comparative fit index (CFI

>6/ 3

برازش فزاینده

)Incremental Fit Index (IFI

>6/ 3

نیكویی برازش

)Goodness-of-fit index (GFI

>6/ 9

نیكویی برازش تعدیل شده

Adjusted goodness-of-fit
)index (AGFI

>6/ 9

)(RMR

تخمین در مدل

کارمینز و مكالور
()1391

7/17

هایر و همكاران 3/350
()1339
3/300

>6/ 3

3/29
بنتلر
()1396

و

بونت 3/25
3/29
3/29

اتزادی و فروهمند
()1330

3/02
3/09

همانطور که مشخص است میزان استاندارد برای شاخص کای اسكوئر /درجه آزادی کمتر از  9بوده که با توجه به نتیجه این
شاخص( )1/11این استاندارد رعایت شده و برازش بر اساس این شاخص مورد تایید میباشد.
با توجه به اینكه مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برای تحقیق حاضر برابر با ( )6/619بدست آمده و کمتر از
( )6/69بوده مناسب است .همچنین میزان استاندارد برای شاخص ریشه میانگین باقی ماندهها نیز برابر با ( )6/699بوده که

-Chi-square

2

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 3زمستان  ،6331ص 57-13
http://MaJournal.ir

کمتر از ( ) 6/69بوده و مورد تایید است .طبق استاندارد تعیین شده میزان برازشی عالی برای شاخصهای برازش هنجار شده و
هنجار نشده ،برازش مقایسهای و شاخص برازش فزاینده بیشتر از  6/3میباشد که با توجه به اینكه مقدار این شاخصها به
ترتیب برابر با ( 6/30 ،6/31 ،6/32و )6/30بوده و از آنجا که برای هر سه شاخص بررسی شده بیشتر از مقدار استاندارد هستند
برازش از نظر این شاخصها مورد تایید است .میزان استاندارد برای شاخص های نیكویی برازش و نیكویی برازش تعدیل شده
بیشتر از ( ) 6/9می باشد که با توجه به اینكه مقدار این شاخص ها برای تحقیق حاضر به ترتیب برابر با ( )6/93و ( )6/90بوده
و با میزان استاندارد مطابقت دارد حاکی از برازشی مناسب است.
با توجه به نتایج بدست آمده از شاخصهای مورد بررسی مشخص شد که هر نه شاخص (کای اسكوئر /درجه آزادی ،ریشه
میانگین مربعات خطای برآورد ،ریشه میانگین باقی ماندهها ،برازش هنجارشده و هنجار نشده،شاخص برازش مقایسهای یا
تطبیقی ،شاخص برازش فزاینده ،و شاخصهای نیكویی برازش و نیكویی برازش تعدیل شده) استانداردهای تعیین شده را
رعایت نموده و مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است.
تحلیل داده ها
آزمون فرضیههای پژوهش حاضر با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری صورت گرفته است .مدل یابی معادالت ساختاری،
روابط نظری بین شرایط ساختاری معین و مفروض را می آزماید و برآورد علّی میان متغیرهای مكنون (مشاهده نشده) و نیز
روابط میان متغیرهای اندازهگیری شده (مشاهده شده) را امكان پذیر میسازد .متغیرهایی که در مدل تعریف شدهاند در یک
معادله متغیر مستقل هستند در معادلههای دیگر وابسته میباشند و این مطلب یک به هم پیوستگی و در هم تنیدگی در شكل
معادالت به وجود آورده است .از این رو می بایست تمام این معادالت با هم به طور همزمان در نظر گرفته شود .این دسته از
معادالت در واقع معادلههایی است که رابط مفروض میان متغیرهای مكنون در مدل را مشخص میکند و از طریق برقراری
آنها ،ضرایب استاندارد شده رگرسیون (ضرایب مسیر) محاسبه می شود.
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نمودار  :2آماره  tبرای مدل ساختاری و اندازه گیری
نمودار  4-4ضرایب  tبرای مدل ساختاری و اندازهگیری را نشان میدهد .همچنین در نمودار  1-4ضرایب استاندارد برای مدل
تحقیق ارائه شده است .در نمودارهای خروجی لیزرل متغیرها با عالمت های اختصاری معرفی شده اند که بر این اساس
متغیرهای موسیقی( ،)V1نور( ،)V2کارکنان( ،)V3طرح و نقشه فروشگاه ( ،)V4هیجانات مثبت( )V5و هیجانات منفی
( )V6به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر رفتار خرید ناگهانی ( )V7به عنوان متغیر وابسته می باشند.
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نمودار  :9ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه گیری
در مدل استاندارد مسیر ترسیم شده بین یک متغیر مستقل(مكنون برونزا) و یک متغیر وابسته (مكنون درونزا) از نوع گاما و
مسیر بین دو متغیر وابسته (مكنون درونزا) از نوع بتا میباشد .بر این اساس در نمودار  1-4شش مسیر ترسیم شده است که
هر شش مسیر از نوع گاما می باشد.
آزمون فرضیه اول
فرضیه  :موسیقی فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( : )H0موسیقی فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت ندارد.
فرض موافق ( : )H1موسیقی فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
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جدول  :2نتایج مربوط به فرضیه اول
مسیر فرضیه

موسیقی فروشگاه ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =1/90

ضریب استاندارد مسیر

 = 6/99گاما

به منظور بررسی معنیدار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )1/90بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30،1/30قرار دارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که موسیقی فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتری تاثیر
معناداری ندارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر موسیقی فروشگاه (مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا) از
نوع گاما بوده ( )6/99و مثبت و بی معنی می باشد.
بر این اساس با ت وجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که موسیقی فروشگاه تاثیر معناداری بر خرید
ناگهانی مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک نداشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق نمی باشد این
فرضیه رد شده است.
آزمون فرضیه دوم
فرضیه  :نور فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( : )H 0نور فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت ندارد.
فرض موافق ( : )H1نور فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
جدول  :9نتایج مربوط به فرضیه دوم
مسیر فرضیه

نور فروشگاه ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =1/64

ضریب استاندارد مسیر

 = 6/44گاما

به منظور بررسی معنیدار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )1/64بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30،1/30قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که نور فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتری تاثیر
معناداری دارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر نور فروشگاه (مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا) از نوع
گاما بوده ( )6/44و مثبت و معنیدار میباشد.
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بر این اساس با توجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که نور فروشگاه تاثیر مثبتی بر خرید ناگهانی
مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق می باشد این فرضیه
پذیرفته شده است.
آزمون فرضیه سوم
فرضیه  :کارکنان فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( :) H0کارکنان فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت ندارد.
فرض موافق ( :)H1کارکنان فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
جدول  :4نتایج مربوط به فرضیه سوم
مسیر فرضیه

کارکنان فروشگاه ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =6/02

ضریب استاندارد مسیر

 = 6/63گاما

به منظور بررسی معنیدار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )6/02بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30،1/30قرار دارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که کارکنان فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتری تاثیر
معناداری ندارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر کارکنان فروشگاه(مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا) از
نوع گاما بوده ( )6/63و مثبت و بی معنی میباشد.
بر این اساس با توجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که کارکنان فروشگاه تاثیر معنادرای بر خرید
ناگهانی مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک نداشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق نمی باشد این
فرضیه رد شده است.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه  :طرح و نقشه فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( :)H 0طرح و نقشه فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت ندارد.
فرض موافق ( :)H1طرح و نقشه فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
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جدول  :1نتایج مربوط به فرضیه چهارم
مسیر فرضیه

طرح و نقشه فروشگاه ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =4/44

ضریب استاندارد مسیر

 = 6/42گاما

به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )4/44بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30،1/30قرار ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفته که طرح و نقشه فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتری
تاثیر معناداری دارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر طرح و نقشه فروشگاه (مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا)
از نوع گاما بوده ( )6/42و مثبت و معنی دار میباشد.
بر این اساس با توجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که طرح و نقشه فروشگاه تاثیر مثبتی بر خرید
ناگهانی مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق می باشد این
فرضیه پذیرفته شده است.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه  :هیجانات مثبت بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( : )H0هیجانات مثبت بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت ندارد.
فرض موافق ( : )H1هیجانات مثبت بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر مثبت دارد.
جدول  :0نتایج مربوط به فرضیه پنجم
مسیر فرضیه

هیجانات مثبت ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =2/99

ضریب استاندارد مسیر

 = 6/29گاما

به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )2/99بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30،1/30قرار ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفته که هیجانات مثبت بر خرید ناگهانی مشتری تاثیر
معناداری دارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر هیجانات مثبت (مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا) از
نوع گاما بوده ( )6/29و مثبت و معنیدار می باشد.
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بر این اساس با توجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که هیجانات مثبت تاثیر مثبتی بر خرید ناگهانی
مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق می باشد این فرضیه
پذیرفته شده است.
آزمون فرضیه ششم
فرضیه  :هیجانات منفی بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر منفی دارد.
فرض آماری:
فرض مخالف ( : )H0هیجانات منفی بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر منفی ندارد.
فرض موافق ( : )H1هیجانات منفی بر رفتار خرید ناگهانی مشتری تاثیر منفی دارد.

جدول  :1نتایج مربوط به فرضیه ششم
مسیر فرضیه

هیجانات منفی ← خرید ناگهانی مشتری

نوع متغیر در مدل

مكنون برونزا (مستقل) ← مكنون درونزا (وابسته)

معنی داری

 tآماره =-2/11

ضریب استاندارد مسیر

 = -6/21گاما

به منظور بررسی معنیدار بودن فرضیه مطرح شده از آماره  tاستفاده میشود ،با توجه به اینكه آماره  tبرابر با ( )-2/11بوده و
این مقدار در بازه ( )-1/30 ،1/30قرار ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفته که هیجانات منفی بر خرید ناگهانی مشتری تاثیر
معناداری دارد.
از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین متغیر هیجانات منفی (مكنون برونزا) و متغیر خرید ناگهانی مشتری (مكنون درونزا) از نوع
گاما بوده ( )-6/21و منفی و معنی دار میباشد.
بر این اساس با توجه به نتیجه به دست آمده از این فرضیه مشخص میشود که هیجانات منفی تاثیر منفی بر خرید ناگهانی
مشتریان فروشگاه رفاه در شهر اراک داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده منطبق با ادعای محقق می باشد این فرضیه
پذیرفته شده است.
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نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهان ی پرداخته شده است .در این راستا شش فرضیه آزمون
شده که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  74-4نتایج فرضیه ها
مسیر فرضیه

آماره t

ضریب
استاندارد

نتیجه

موسیقی ← رفتار خرید ناگهانی

1/90

6/99

رد فرضیه

نور ← رفتار خرید ناگهانی

1/64

6/44

تایید فرضیه

کارکنان ← رفتار خرید ناگهانی

6/02

6/63

رد فرضیه

طرح و نقشه فروشگاه ← رفتار خرید ناگهانی

4/44

6/42

تایید فرضیه

هیجانات مثبت ← رفتار خرید ناگهانی

2/99

6/29

تایید فرضیه

هیجانات منفی ← رفتار خرید ناگهانی

-2/11

-6/21

تایید فرضیه
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